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СТОГОДИШЊИЦА
ПРИСАЈЕДИЊЕЊА
ВОЈВОДИНЕ
СРБИЈИ
Приредиo
др Слободан Бјелица

Јазмина Кланица, У славу традиције I,
комбинована техника на дрвеној подлози,
димензије 40 x 28 цм, 2018. година
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УВОДНА РЕЧ ПРИРЕЂИВАЧА
ПРИСАЈЕДИЊЕЊЕ ВОЈВОДИНЕ
СРБИЈИ 1918. ГОДИНЕ
Присаједињење Војводине Србији, чију стогодишњицу обе
лежавамо ове године, процес је од епохалног историјског
значаја, који још увек није у потпуности научно расветљен.
Развој идеје присаједињења пречанских Срба матици Срби
ји можемо пратити још од Темишварског сабора 1790. го
дине – тада артикулисану кроз захтев за посебном српском
територијом на простору Аустријске царевине. У форми
Српске Војводине, а потом и Војводства Србије и Тами
шког Баната, српска аутономија под круном Хабсбургова
ца постојала је током и након Револуције 1848/49. године.
Иако краткотрајна, Српска Војводина била је инспирација
политичким првацима пречанских Срба у наредним деце
нијама, обележеним интензивним процесом мађаризације.
Први светски рат је коначно покренуо процес присаједиње
ња Војводине Србији, процес у коме су осим српске дипло
матије и војске, као и великих сила, активно учествовали
и војвођански Срби – као страдалници, интернирци, заро
бљеници, добровољци... Победоносан поход српске војске
након пробоја Солунског фронта и распад Аустроугарске
монархије у јесен 1918. године пружили су пречанским
Србима могућност да јавно изразе своја дуго потискивана
национална осећања. Бирајући хоће ли у југословенску др
жаву ући „преко Београда” или „преко Загреба”, Војвођани
су (за разлику од нпр. српске елите из Босне и Херцегови
не) изабрали непосредно припајање Србији, што је и про
глашено на новосадској Великој народној скупштини Срба,
Буњеваца и осталих Словена из Баната, Бачке и Барање, 25.
новембра 1918. године. Нажалост, политичке околности ни
су дозволиле да истим путем крену и Срби Сремци, који су
још пуних шест година (до 1924. године) морали да воде те
шку политичку борбу за коначну еманципацију од хрватске
управе. Недвосмислено изјашњавање народа за отцепљење
војвођанског простора од Угарске није било довољно да се
процес присаједињења оконча – тек је потписивањем Три
јанонског мира, јуна 1920. године, коначно стављена тачка
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на дугогодишње напоре Срба са обе стране Саве и Дунава
за уједињењем у заједничку државу. Сећајући се тог слав
ног времена и знаменитог нараштаја који је у њему делао, у
прилици смо да читаоцима „Културе” понудимо шест радо
ва који разоткривају неке од контраверзи које су обележиле
процес присаједињења Војводине Србији.

Јазмина Кланица, 
Исус Христос на престолу, темпера на дрвеној кори, 
димензије 20 x 13 цм, 2006. година
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Универзитет у Новом Саду, Филозофски факултет –
Одсек за историју, Нови Сад
DOI 10.5937/kultura1859011B
УДК 94(497.1)
323.1(=163.41)(497.113)”1918”
329(497.11)”1918”
оригиналан научни рад

РАДИКАЛСКА КОНЦЕПЦИЈА
ПРИСАЈЕДИЊЕЊА
ВОЈВОДИНЕ СРБИЈИ
1918. ГОДИНЕ
Сажетак: Иако је војвођанска Радикална странка, попут свих
осталих српских организација у Аустроуг арској, обуставила свој
рад са избијањем Првог светског рата, они су из политичке па
сивности изашли бурне јесени 1918. године. Сремски радикали, на
челу са агилним Жарком Миладиновићем, укључили су се у рад На
родног вијећа у Загребу и у том телу штитили српске интересе.
На простору Баната, Бачке и Барање прваци Радикалне странке
наступали су у почетку веома опрезно, страхујући од неизвесне бу
дућности. Но, на Великој народној скупштини 25. новембра 1918.
године радикалска већина је пресудила да буде донета одлука о
непосредном присаједињењу Краљевини Србији, што је било и у
складу са интересима званичног Београда. Један дан раније, срем
ски радикали су били главна снага на Румском збору који је донео
одлуку о „условном” прикључењу Срема Србији.
Кључне речи: Војводина, Први светски рат, Присаједињење,
Србија

Време турске владавине Панонском низијом обележено је
покушајима локалних Срба да помогну напоре Хабзбуршке
монархије да заустави продор Турака у средњу Европу – је
дан од њих је био велики устанак у Банату 1594. године, по
знат по томе што је као последицу имао спаљивање моштију
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Светога Саве. Међутим, тек је Велики бечки рат довео до
преокрета у турско-аустријским сукобима, а значајна улога
Срба у том сукобу пружила им је могућност да изнесу сво
је национално-политичке захтеве. Наиме, услед аустријских
пораза, дошло је до Велике сеобе Срба 1690. године, под
вођством патријарха Арсенија Чарнојевића. Десетинама хи
љада Срба који су се населили од Дунава и Саве па све до
Тисе и Мориша, цар Леополд Први подарио је више приви
легија, које су се ослањале на оне које су пречанским Срби
ма издавали разни угарски владари у минулим столећима.
У национално-политичком смислу, најважнија од Леополдо
вих привилегија односила се на право Срба да бирају свог
световног поглавара – односно војводу.
Наредни, осамнаести век, препун нових сеоба као и ратова
у којима су српски граничари много задужили Хабзбуршку
царевину, донео је низ нових потврда српских права у виду
привилегија. Иако су привилегије Србима пружиле зашти
ту од покушаја мађарских великаша да их потчине, односно
католичког прозелитизма и унијаћења, непрестани захтеви
за засебном територијом, изношени на српским црквено-на
родним саборима, нису услишени. Најконкретнији од њих
био је поднет на Темишварском сабору 1790. године, када
је тражено формирање српског Војводства или Војводи
не на простору Баната, који је тек одскора био слободан од
Турака. Ипак, ако не у политичко-територијалном, а оно у
црквено-школском погледу Срби су од 1790. године ужива
ли известан облик аутономије, кроз постојање Карловачке
митрополије и црквено-народних сабора.1
Након више од пола века Србима се поново указала прили
ка да изнесу свој захтев за територијалном аутономијом, у
контексту буржоас ких револуција које су Европу захватиле
1848. године. Хабзбуршка монархија је такође била обухва
ћена револуционарним покретом, који је на њеном вишена
ционалном простору имао и етничка обележја. Марта 1848.
године Лајош Кошут је у Пешти изнео мађарски национал
ни програм, који је првенствено претпостављао државну са
мосталност. Као и све друге нације, и Срби су затражили
своја права и равноправност, што је наишло на одбијање ма
ђарске револуционарне владе. Потом је уследила радикали
зација српских захтева, међу којима се нашла и стара тежња
за сопственом политичком јединицом. На  Мајској скупшти
ни у Сремским Карловцима, проглашена је Српска Војводо
вина (или Војводина), у чији су састав улазили Банат, Бачка,
1 Његован, Д. (2004) Присаједињење Војводине Србији, Нови Сад: Музеј
Војводине, стр. 100.
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Барања и Срем. За њеног војводу постављен је граничарски
заповедник Стеван Шупљикац, а своју Војводину Срби су
морали да наредних годину дана оружјем бране од Мађара.
Аустријски цар Фрањa Јосиф, коме је српска помоћ била
драгоцена у обрачуну са мађарским побуњеницима, у де
цембру је потврдио одлуке Мајске скупштине о избору Шу
пљикца за војводу и Јосифа Рајачића за патријарха, али не
и границе Војводине нити њене надлежности. Устав који је
цар прогласио марта 1849. године наговестио је, али није
успоставио српску аутономију у Хабзбуршкој монархији.
Тада су се појављивале различите идеје, међу којима је би
ла и она да се Војводина уједини са Хрватском. Коначно,
царским патентом донетим новембра 1849. године створе
но је Војводство Србија и Тамишки Банат, са седиштем у
Темишвару, које је обухватало Бачку, Срем и Банат, али без
Војне границе. Та област више није била ни у каквој вези са
Угарском, а на њеном челу се налазио цар, који је трајно но
сио титулу војводе, док је практично Војводством управљао
наименовани подвојвода. Ипак, Срби нису били задовољни
наградом коју су за показану оданост цару добили, јер нису
биле обухваћене све територије које су они насељавали, а
управни апарат Војводства су чинили углавном Немци. Ко
начно, у оквиру политике компромиса према мађарском на
ционалном покрету, бечки двор је и такву Војводину 1860.
године укинуо и припојио Угарској.
Недуго након укидања, Срби су отпочели борбу за обнавља
ње Војводине. Са том намером већ 1861. године сазван је
Благовештенски сабор, на коме је изнет захтев за стварање
аутономије која би обухватала Срем, Банат, Бачку, Барању
и Војну границу, са широким овлашћењима. Међутим, цар
то није прихватио него је 1867. године постигао нагодбу са
Мађарима, што је довело до стварања конфедералне Ау
строугарске. Потпуно подређивање Мађарима тешко је по
годило Србе у Угарској и наредних пола века их је изложило
политици асимилације. Борба за национална права, коју су
биле приморане да воде и друге мањине у Угарској, идеју
Војводине је гурнула у други план.
Политички живот Срба у јужној Угарској у то време обеле
жило је политичко организовање грађанске класе, задојене
идејама европског либерализма и решене да се бори за срп
ска национална права. Светозар Милетић је јануар а 1869.
године у Бечкереку, са групом својих истомишљеника, осно
вао Српску народну слободоумну странку. Она је убрзо за
добила велику популарност и потиснула доминацију цркве
не јерархије у политичком и културном животу аустроугар
ских Срба. Но, већ наредне деценије дошло је до подела у
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странци између старије и млађе генерације, а разлог је био
став према социјалним питањима.2 Младе незадовољнике
предводила је група тзв. Вршачких социјалиста, на челу са
Јашом Томићем и Лазом Нанчићем. До отвореног сукоба из
међу две фракције дошло је на новосадском збору 1881. го
дине, на коме је Јаша Томић затражио да се у страначки про
грам унесе и „питање хлеба”, што није усвојено. Томићева
струја је 1883. у Вршцу покренула лист Српство, а наредне
године Јаша Томић је постао уредник угледне новосадске
Заставе, што је њему и његовим следбеницима много зна
чило у наступајућем периоду сукоба са „нотабилитетима”
и „старом омладином” коју је предводио Михаило Полит –
Десанчић. Јединство у Милетићевој странци формално је
постојало до 1887. године, када су настале посебне странке
либерала и радикала.
Томићеви следбеници су 1887. године основали Целокупну
српску народну слободоумну странку, која је од 1891. годи
не носила назив Српска народна радикална странка. Тиме је
од једне групе истомишљеника створена политичка странка
која ће постојати све до краја Првог светског рата. Све то
време неприкосновени вођа војвођанских радикала био је
Јаша Томић, иако је имао само функцију уредника Заставе.
У првим годинама свог постојања, Радикална странка није
имала чврсту организацију, него је масом чланова и приста
лица руководило Заставино уредништво. Тек 1893. године
донет је страначки Статут, који је прописао формирање ме
сних и среских организација, које су досезале све до Пеште,
Темишвара и Арада. У време оснивања, радикалско члан
ство су сачињавали претежно сељаци, сиромашнији грађани
и ниже свештенство, што је наилазило на подсмех либерала,
који су важили за господску странку. Временом, како су зау
зимали полуге власти, радикалима су почели да приступају
и припадници имућнијих слојева, а странком је руководи
ло интелектуално језгро које су чинили Јаша Томић, Ђорђе
Красојевић, Емил Гаврила, Жарко Миладиновић, Ђура Цве
јић, Мита Клицин... По програмским одредбама, у чланство
Српске народне радикалне странке могли су ступити само
грађани српске националности.3
У почетку су радикали, представљајући се као верни след
беници Милетићевих идеја, као сопствени усвојили Бечке
речки програм из 1869. године, унеколико проширен на по
љу социјално-економских односа. Свој Политички програм
2 Лебл, А. (1979) Грађанске партије у Војводини 1887-1918, Нови Сад:
Филозофски факултет, стр. 68-69.
3 Ракић, Л. (1975) Радикална странка у Војводини до почетка ХХ века,
Нови Сад: Филозофски факултет, стр. 90-91.
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Српске народне радикалне странке донели су тек 1903. го
дине за Хрватску и Славонију, односно наредне године за
Угарску. Његова основна начела била су захтев за потпуном
равноправношћу Срба са Хрватима у Хрватској и Славони
ји и тежња за успостављањем српске аутономије у Угарској.
Радикали су се залагали и за темељно поправљање друштве
ног положаја сиромашних слојева, али не револуционарним
него  реформским  путем. У погледу цркве, радикали су сма
трали да велики утицај који је црквена јерархија имала на
живот Срба у Аустроугарској доноси негативне последице.
Због тога су константно били у жестоком сукобу са патри
јарсима Германом Анђелићем и Георгијем Бранковићем.
Оптуживали су их за разне махинације, а ови су радикале
називали безбожницима и комунистима. Радикалској крити
ци су биле изложене како просвета (која је била под кон
тролом цркве), тако и водеће националне установе културе
(Матица српска и Друштво за српско народно позориште),
којима су управљали либерали.
Став војвођанских радикала према националном питању
огледао се у писању Јаше Томића, а он је нацију дефинисао
као скуп појединаца прожетих свешћу о духовној сродности
и припадности. Упркос лошем односу са клером, Томић је
наглашавао значај православља као конститутивног елемен
та српске национ
 алне свести. У увођењу појма политичке
нације, коју су по Закону о народностима из 1868. године
сачињавали сви грађани Угарске, радикали су препознали
опасност од мађаризације, те су постали носиоци борбе про
тив владиних мера у том правцу (увођење грађанског брака,
државних матрикула итд.). Априла 1894. године у Сремским
Карловцима је против политике мађаризације организован
велики збор свих српских странака, а на Конгресу народ
ности у Будимпешти августа 1895. године створен је Савез
народности Румуна, Словака и Срба. Тада су се војвођански
радикали заложили за формирање аутономија на национал
ном принципу и то на нивоу општина, срезова и жупанија.
Према Хрватима су радикали, за разлику од осталих срп
ских странака, задржавали велику дистанцу. Јаша Томић је у
својим написима наглашавао да Срби и Хрвати јесу сродни,
али да никако нису један народ. После антисрпских изгреда
у Загребу септембра 1902. године, радикали су на протест
ном збору у Новом Саду запретили отцепљењем српских
крајева од Хрватске.
На првим изборима на којима су учествовали војвођански
радикали нису били успешни. На изборима за угарски сабор
1887. године кандидовали су Јашу Томића у Шајкашкој, ко
ји није изабран, а својом кандидатуром је изазвао расипање
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српских гласова и тиме онемогућио избор Мише Димитрије
вића, до тада јединог српског посланика у пештанском пар
ламенту. И на изборима 1892. године радикали су остали без
мандата, а наредне изборе (1896. и 1901. године) су бојко
товали, као и друге странке националних мањина. У пери
оду који је уследио радикали су блиско сарађивали са ма
ђарском Независном странком Шандора Векерлеа, налазећи
заједнички интерес у борби против Беча. Једна група вој
вођанских радикала, предвођених Миладином Величкови
ћем – Свињеревим и Митом Клициним, издвојила се 1910.
године у Српску народну странку. Они су пружали подршку
Тисиној влади, због чега су од стране Томићевих следбеника
погрдно били прозвани „подрепашима”. То је био други рас
кол међу војвођанским радикалима, после оног из 1893. го
дине када је Крунослав Јовић са групом присталица основао
Независну српску народну радикалну странку. Програмске
концепције две странке су биле истоветне, али је Јовић био
Обреновићевац, док су Томићеви радикали све време тесно
сарађивали са Пашићевом Народном радикалном странком.
Радикална странка до 1896. године није деловала на подруч
ју Хрватске и Славоније, већ је подржавала рад Српске са
мосталне странке, коју је сматрала сестринском. Међутим,
те године је дошло до размимоилажења и радикали су по
чели да формирају своје одборе на том простору (пре свега
у Срему), док су се самосталци окренули сарадњи са вој
вођанским либералима. И у Хрватској су радикали водили
опортунистичку политику, подржавајући режим бана Рауха
и замерајући самосталцима да су сувише попустљиви према
Хрватима. Када је 1905. године дошло до стварања Хрват
ско-српске коалиције, њој су поред самосталаца приступили
и радикали. Но, они су је 1907. године напустили, под изго
вором да се Хрвати нису одрекли хегемонистичких амбици
ја.4 На изборима за хрватски сабор 1908. године самосталци
су у Срему добили шест, а радикали само два мандата.
Главно поприште политичке борбе војвођанских радикала
био је Српски црквено-народни сабор. Као представничко
тело црквено-народне аутономије Срба у Карловачкој ми
трополији, сабор је ономе ко би га контролисао омогућавао
управљање над установама аутономије и њеним добрима. У
прво време радикали су представљали мањину у сабору и
били су усмерени на борбу против клерикалаца. На сабору
1897. године уједињена опозиција, коју су чинили самостал
ци, либерали и радикали, добила је већину и то искористила
4 Крестић, В. (1995) Историја Срба у Хрватској и Славонији 1848-1918,
Београд: БИГЗ, стр. 486-487.
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да покрене питање послова које је црквена јерархија водила.
Ипак, даља сарадња радикала и либерала није била могу
ћа због убиства Мише Димитријевића које је на Туциндан
1890. године извршио Јаша Томић. На изборима 1902. го
дине радикали су освојили убедљиву већину у сабору, за
његовог председника  изабран је Жарко Миладиновић, а за
потпредседника Ђорђе Красојевић. Радикали су задржали
власт у аутономији и после избора 1906. године, а од свих
одлука које су они у своја два мандата донели, најважнија
је тзв. Манастирска уредба из 1902. године, којом су мана
стирски поседи стављени под саборску контролу. Ипак, ти
поседи нису подељени у закуп сиротињи, како су радика
ли обећавали у предизборној кампањи, већ њима блиским
земљопоседницима. Прилично компромитовани овом афе
ром, радикали су лоше прошли на изборима 1910. године, а
угарска влада је две године касније укинула српску црквеношколску аутономију.
Наступајући Први светски рат је пресекао развој догађаја
који је претио њиховом националном опстанку, али је ујед
но донео велика страдања Србима у Угарској. Непосредно
након атентата на Франца Фердинанда у Сарајеву, 28. јуна
1914. године, почели су прогони Срба у целој Аустроугар
ској. Иако су осудили тај чин, попут свих осталих српских
организација, војвођански радикали су били на удару ре
жима због веза са владајућим круговима у Србији, као и са
Народном одбраном, Соколима и другим патриотским орга
низацијама. Већ дан након атентата ухапшен је Емил Гаври
ла, под оптужбом да је био упознат са припремама Сарајев
ског атентата путем својих веза са истакнутим Србима из
Босне. Непосредно након објаве рата све српске установе,
странке и листови су распуштени, па тако и Српска народна
радикална странка, иако су њене вође давале изјаве лојал
ности Аустроугарској. У заједничкој изјави о распуштању
српских странака: радикалне, либералне и народне, њихови
прваци, укључујући и Јашу Томића, дали су следеће обра
зложење: „У ово време, када сваки патриотски осећајући
грађанин мора тежити за уједињењем са свим грађанима
ради побеђења непријатеља који стоји пред нама, желимо
да будемо први који, напуштањем сваког политизирања, и
на тај начин уклањајући се сваком жалосном и штетном не
споразуму, желимо да раме уз раме са нашим суграђанима
искрено и са свом топлином нашег искреног срца служимо
угарској отаџбини.” Упркос тој изјави, Јаша Томић је 8. ав
густа ухапшен под сумњом да је одржавао везе са Народ
ном одбраном, а затим је интерниран, попут многих других
српских интелектуалаца. Из редова војвођанске Радикалне
странке  интернирци су били још и Ђорђе Красојевић, Мита
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Клицин, Жарко Миладиновић, Милан Недељковић, Коста
Хаџи, Емил Гаврила, Светислав Баница и др. Већина њих
се из интернације вратила до почетка 1918. године, када је и
Радикална странка изашла из политичке пасивности.
Први јавни иступ војвођанских радикала након 1914. годи
не била је реакција на Мајску декларацију коју је маја 1917.
године донео Југословенски посланички клуб у Бечу (њо
ме  је затражено стварање југословенске јединице у оквиру
Хабсбуршке монархије). Тим поводом, Ђорђе Красојевић
је фебруар а 1918. године дао свој   коментар: „Радикална
странка не сматра поменуту декларацију, као алфа и омега
целог питања, а то тим мање, што многе појединости ни
су довољно прецизиране” – чиме су се радикали оградили
од тријалистичких идеја састављача Мајске декларације. У
пролеће 1918. године Јаша Томић је покушао да поново по
крене Заставу али му то мађарска влада није одобрила.5 Он
је пред сам крај рата, у страху од страдања народа, одбијао
да послуша савете Вељка Петровића, упућене из емиграци
је, да подигне устанак у Војводини како би тиме захтеви за
отцепљење од Угарске добили легитимитет пред Антантом.
Слом Аустроугарске дошао је очекивано али ипак муњеви
то у јесен 1918. године. Он је био последица војних успе
ха савезника на западном фронту, али пре свега пробоја
Солунског фронта и капитулација Бугарске и Турске које
су уследиле. Надирање српске и осталих Антантиних вој
ски на север подстакли су активизам југословенских поли
тичара у Аустроугарској. Они стварају различите локалне
и регионалне националне организације, а као врхунац тог
процеса дошло је, 5. октобра 1918. године, до стварања На
родног вијећа Словенаца, Хрвата и Срба. Оно се залагало
за уједињење у једну независну југословенску државу свих
Срба, Хрвата и Словенаца из Хрватске и Славоније са Рије
ком, Далмације, Босне и Херцеговине, Истре, Трста, Крањ
ске, Горичке, Штајерске, Корушке, Бачке, Баната, Барање,
Међумурја итд. У председништву Народног вијећа седели
су по један Словенац, Хрват и Србин: Антон Корошец, Ан
те Павелић (не треба га мешати са будућим поглавником)
и Светозар Прибићевић. Они су се јавно изјаснили против
Аустроугарске, а за југословенско уједињење и за посебну
делегацију која би их представљала на будућој мировној
конференцији.

5 Милутиновић, К. Војводина и стварање Југославије, у: Присаједињење
Војводине Краљевини Србији (1993), Нови Сад: Музеј Војводине, стр.
84.
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У то време дезинтегративни процеси у Аустроугарској су
доживели врхунац. Осим националних, исказивале су се и
социјалне разлике. Војници су масовно дезертирали у „зе
лени кадар”, што је претило да доведе до револуције. Др
жавна власт практично није ни постојала, а цар Карло је
апеловао за престанак сукоба на свим фронтовима. Огласио
се и Хрватски сабор, који је 29. октобра прогласио укидање
Хрватско-угарске нагодбе, те је прогласио Далмацију, Хр
ватску и Славонију за независну државу, која је приступила
Држави Словенаца, Хрвата и Срба. Међутим, та самопро
глашена држава није успевала да заштити нити своје грани
це, нити да успостави ред и мир унутар њих. Народно вије
ће, које је покушавало да управља овом „државом”, устано
вило је покрајинске владе за Словенију, Далмацију и Босну
и Херцеговину. Такође, обратило се савезницима у страху од
италијанских јединица које су, одмах по склапању примирја
између Аустроугарске и сила Антанте (3. новембра 1918. го
дине), почеле да напредују дубоко у земље које су насељава
ли јужни Словени. Основни недостатак Државе Словенаца,
Хрвата и Срба огледао се у непостојању војне силе која би
била способна да заустави италијанско надирање.
Како дипломатске активности нису уродиле плодом, Народ
но вијеће се обратило Краљевини Србији, не би ли њена вој
ска спречила италијанску окупацију, односно Антантиним
командантима Фошу и Депереу – са истим захтевом. У ту
сврху је упућена и једна делегација из Загреба у Београд.
Међутим, савезници нису ништа чинили да зауставе итали
јанско напредовање, а нису били расположени ни да при
знају Државу Словенаца, Хрвата и Срба. И поред одређених
политичких размимоилажења, српска влада била је много
спремнија да сарађује са Народним вијећем. Она је упутила
своју делегацију у Загреб, на челу са потпуковником Душа
ном Симовићем, а са мандатом да пружи помоћ у сузбијању
могућих револуционарних покрета, односно заустављању
италијанске војне силе. У томе су велику улогу играли и
бивши српски ратни заробљеници, приспели у Загреб, Љу
бљану, Нови Сад... Истовремено, по наредби генерала Де
переа, српске јединице предвођене војводом Живојином
Мишићем су почетком новембра прешле Саву и Дунав и по
челе да напредују све до Темишвара, Арада, Суботице, Ба
је, Загреба, Љубљане... Појава српских јединица изненадила
је, али и зауставила италијанску војску, те спречила даље
ширење тенденција друштвене револуције.6

6 Вељановић, З. (2017) Југославија – потреба или заблуда?, Нови Сад:
Музеј Војводине, стр. 130-135.

19

СЛОБОДАН БЈЕЛИЦА
У свим овим дешавањима бурне јесени 1918. године уче
ствовали су и војвођански радикали. Било их је и у Народном
вијећу Словенаца, Хрвата и Срба – приликом оснивања тог
тела Ђорђе Красојевић је, заједно са предводницима других
странака, потписао изјаву у којој се тражило самоопреде
љење јужних Словена и њихово присуство на наступајућој
мировној конференцији. Вођство војвођанских радикала  је
крајем септембра 1918. године одлучило да приступи На
родном вијећу „на начелима јединства троименог народа и
самоопредељења”. Од сремских радикала, у Народном вије
ћу (које је бројало 27 чланова) били су Милан Недељковић,
Влада Савић и Жарко  Миладиновић. Миладиновић је имао
и функцију члана Средишњег одбора Народног вијећа. Де
ловање ове тројице било је фокусирано на заштиту српских
интереса – нпр. Миладиновић је инсистирао на укидању за
бране ћирилице, док је Недељковић доцније тврдио да су
Хрвати намеравали да прогласе самосталну републику, али
да су ту намеру осујетили управо сремски радикали. Бач
ки, барањски и банатски радикали нису били заступљени
у Народном вијећу, зато што је Јаша Томић одбио позив за
приступање том телу.
У исто време, у Банату, Бачкој и Барањи одвијали су се бур
ни политички догађаји. Међу јужним Словенима се појави
ла идеја осамостаљења од Угарске. На иницијативу Тихоми
ра Остојића, „Независни Срби и Хрвати из Јужне Угарске”
су 2. октобра 1918. године са Тихомиром Остојићем саста
вили резолуцију у којој се истиче да они „сматрају једино
Мировну конференцију за меродавну у погледу решења
југословенског питања, а у вези са Бачком, Банатом и Ба
рањом као будућим саставним делом слободне, заједничке
државе свију Југословена”. Ова политичка групација је 25.
октобра признала право Народном вијећу да представља ју
жне Словене из јужне Угарске, те је у то тело делегирала
Васу Стајића као Србина и једног представника Буњеваца
и Шокаца. Све ове активности одигравале су се мимо вој
вођанских радикала, који су одржавали контакте са грофом
Михаљем Карољијем. Карољи је у Будимпешти Јаши То
мићу, Кости Хаџију и Јоци Лалошевићу чак нудио места у
влади и аутономију за Србе, а медији су тад пренели изјаву
Хаџија да „Срби нису сепаратисти”. Од оваквих контаката
јавно су се оградили сремски радикали, а Јаша Томић ни
је дао конкретан одговор на понуду и Карољи је крајем ок
тобра формирао владу без представника српске заједнице.7
7 Ћирић Богетић, Љ. (1972) Ставови и држање првака Српске народне ра
дикалне странке у Војводини у време Првог светског рата, Историја ХХ
века бр. 12, Београд: стр. 180.
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Ипак, још дуго је у политичком дискурсу у Војводини била
присутна теза да је Јаша Томић био веома уздржан и пун
дилема новембарских дана 1918. године.
Заиста, тек 27. октобра 1918. године представници бачких
радикала (уз једног банатског првака) састали су се у Субо
тици, расправљајући о формирању посебног представнич
ког тела за Војводину, будући да Народном вијећу у Загребу
нису признавали право заступања Војвођана, као и о покре
тању једног листа на српском језику. Како тада ништа није
одлучено, млађи радикали су, незадовољни кунктаторском
тактиком својих предводника, преузели иницијативу. По
следњег дана октобра је у Бечкереку формиран први Српски
народни одбор, а бечкеречки радикали су 2. новембра при
спели у Нови Сад и инсистирали код Јаше Томића да покре
не иницијативу за стварање централног Српског народног
одбора за целу Војводину – што је он сутрадан и учинио.
Основу тог одбора чинили су чланови Одбора за прихват из
гладнеле деце из Босне и Херцеговине, који је пуних годину
дана успешно радио у Новом Саду. Потом је формирана и
војна формација одбора – Српска народна стража, покренут
је Српски лист, а убрзо је, уз помоћ српских заробљеника,
преузета власт у Новом Саду.
Неприкосновени вођа Српског народног одбора, његов по
литички референт, био је Јаша Томић. У прогласу који је
Одбор упутио јавности као његов главни задатак истакнуто
је право самоопредељења за Србе и остале јужне Словене
из Војводине. Процес формирања локалних српских и срп
ско-буњевачких народних одбора или већа захватио је целу
Војводину, а њима су углавном управљали радикали. Чи
тав тај подухват подржавали су српски војни одреди, који
су током новембра запоседали Банат, Бачку, Барању и Срем.
Сврха постојања Српских народних одбора била је двојака:
са једне стране спречавање социјалних немира и евентуал
не револуције, а са друге стране преузимање власти од ма
ђарских органа и припрема изјашњавања Словена о својој
будућности. У ту сврху, новосадски Српски народни одбор
расписао је 17. новембра изборе за Велику народну скуп
штину, чије су посланике бирали сви пунолетни грађани и
грађанке (по први пут у историји овог простора) словенских
националности.
Војвођански Срби су тада били подељени на присталице тзв.
загребачке и беог радске концепције уједињења. Група инте
лектуалаца и политичара (Тихомир Остојић, Васа Стајић...),
блиска Народном вијећу у Загребу, заговарала је уједиње
ње у заједницу са Србијом преко тог загребачког тела. Са
друге стране, војвођански радикали, а пре свих Јаша Томић,
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залагао се за непосредно припајање Војводине Србији, па
потом, као дела Србије, и југословенској заједници. Та вари
јанта уједињења гарантовала је да ће до отцепљења од Угар
ске заиста и доћи, а Томић је то лаконски објашњавао: „Хо
ћемо да обучемо прво српску кошуљу јер нам је она најбли
жа, а после тога заогрнућемо се огртачем Југословенства”.
Према сведочењима савременика, Томић је заправо маштао
о стварању Велике Србије у чијем би склопу, поред Војво
дине са Сремом, биле и Босна и Херцеговина и јужна Дал
мација.8 Томић је бескомпромисно инсистирао да се у про
цесу уједињења избегне посредовање загребачког Народног
вијећа, очекујући подршку народних представника на пред
стојећој скупштини, а плашећи се одлука интелектуалаца
окупљених у Српском народном одбору.
У исто време, влада Краљевине Србије утицала је на развој
догађаја у складу са сопственим интересима. Била је јавна
тајна да Јаша Томић ништа не ради без Пашићеве сагла
сности, коме би присаједињење Војводине Србији увелико
ојачало преговарачку позицију према Народном вијећу у
Загребу. Пашићев министар Момчило Нинчић је 11. новем
бра примио већу групу панчевачких политичара, радикала
и демократа, када им је дао инструкције у вези са предсто
јећом Великом народном скупштином. Да су сугестије из
Београда понекад биле двосмислене, показује случај Петра
Коњовића, делегата загребачког Народног вијећа. По њему
је Нинчић послао поруку новосадском Српском народном
одбору да на Великој народној скупштини затражи условно
прикључење Србији, као и да изабере једну делегацију за
Загреб, а другу за Београд. Са друге стране, Васи Стајићу,
Јаши Томићу и Игњату Павласу је министар Љуба Јовано
вић пренео жељу српске владе да се Војводина директно
припоји Србији. За директно присаједињење Србији најза
интересованији су били радикали из Баната, који су били
директно угрожени румунским претензијама. Једна деле
гација из Бечкерека је уочи Велике народне скупштине од
Пашића тражила да се Банат самостално прикључи Србији,
али то није реализовано.
Уочи Велике народне скупштине у Новом Саду је одржан
припремни састанак на којем је дошло до отвореног раскола
између заступника „београдске” и „загребачке” концепци
је уједињења. Окуражен поруком приспелом од Светозара
Прибићевића: „Кидајте са Загребом!”, Јаша Томић се јавно
изјаснио за директно прикључење Србији, позивајући се и
8 Петровић, М. (1951) Београд или Загреб?, Летопис Матице српске бр.
3, Нови Сад: Матица српска, стр. 202.
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на упутства српске владе. Заговорник супарничке концеп
ције, Петар Коњовић, пренео је Нинчићев став да се Војво
дина присаједини Србији једино ако Народно вијеће буде
одустало од уједињења. Настали неспоразум соломонски је
разрешио Игњат Павлас, тврдњом да су међусобно супрот
стављене инструкције из Београда упућене заправо „да би
оставио одрешене руке Великој народној скупштини у Но
вом Саду, да у овом отвореном питању заузме своје стано
виште”. После бурне дебате сви присутни Срби, Буњевци и
Словаци, укључујући и већину радикала (изузев Јаше Томи
ћа и Мите Клицина) прихватили су Коњовићеву концепцију
и у том смислу сачињен је текст резолуције Велике народ
не скупштине. Међутим, на сам дан одржавања скупшти
не, Јаша Томић је променио текст резолуције који је сада
одговарао његовој концепцији. Томићев поступак је омогу
ћила чињеница да су посланици Велике народне скупшти
не углавном били његови истомишљеници. Већину за своју
концепцију радикали су обезбедили и путем тзв. императив
них мандата – на пуномоћјима изабраних посланика било
је наведено да они морају гласати за директно прикључење
Србији. Императивни мандати били су карактеристични пре
свега за Банат.
Велика народна скупштина Срба, Буњеваца и осталих Сло
вена у Бачкој, Банату и Барањи се 25. новембра 1918. годи
не састала у Новом Саду. Међу 757 посланика било је 578
Срба, 84 Буњевца, 62 Словака, 21 Русин, 2 Хрвата, 6 Немаца
и 1 Мађар, укључујући и седам жена, предвођених Јашином
супругом Милицом Томић. Војвођански радикали су имали
већину, а и наступали су добро организовано и бучно -  у
намери да обесхрабре присталице „загребачке” варијанте
уједињења. Јаша Томић се посланицима обратио следећим
речима: „Косовски мученици! Срећно вам ослобођење!...”,
а резолуција која је једногласно прихваћена била је одраз
радикалских  идеја:„1. Молимо владу братске Србије, да на
Конгресу мира заступа наше интересе. 2. Прикључујемо се
Краљевини Србији, која својим досадашњим радом и раз
витком ујемчава слободу, равноправност, напредак у сваком
правцу, не само нама, него и свим словенским па и несло
венским народима, који с нама заједно живе. 3. Овај наш
захтев хоће да помогне уједно и тежње свију Југословена,
јер је и наша искрена жеља, да Српска влада удружена с На
родним већем у Загребу учини све, да дође до стварања је
динствене државе Срба, Хрвата и Словенаца под вођством
краља Петра и његове династије”.9 Националним мањинама
9 Записник Велике народне скупштине, Рукописно одељење Матице
српске, М. 7417.
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посебно су гарантована сва права, што је затражено и за ју
жнословенски живаљ ван граница новостворене државе.
Другом усвојеном резолуцијом Банат, Бачка и Барања про
гласили су отцепљење од Угарске и основана је посебна На
родна управа за Банат, Бачку и Барању. Све те одлуке предо
чене су следећег дана регенту и влади Србије од стране чла
нова из Новог Сада упућене делегације и са одобравањем
су прихваћене. Запамћене су и речи задовољства Николе
Пашића: „Знао сам да ће потомци Чарнојевићевих Срба по
трефити како треба”. О одлукама Новосадске и Подгоричке
скупштине обавештени су званично и посланици Народне
скупштине Краљевине Србије.
Унеколико другачија била је судбина Срема, који је био у
саставу Хрватске и Славоније. Сремски радикали су питање
припадности Срема постављали и на састанцима Народног
вијећа, претећи да ће у случају оклевања са уједињењем за
тражити присаједињење Срема Србији. Пред изасланицима
народних већа из стотинак сремских места, 24. новембра
на збору у Руми донета је резолуција којом је проглашено
„условно” уједињење са Србијом, односно затражено је од
Народног вијећа да што пре приступи завршетку процеса
уједињења, или ће се Срем директно припојити Србији. Тон
овом вишестраначком збору давали су сремски радикали,
пре свих Жарко Миладиновић и Милан Недељковић, а о од
лукама су обавештене и Велика народна скупштина и загре
бачко Народно вијеће. Будући да је, недељу дана касније,
Народно вијеће прихватило уједињење са Србијом, Срем се
није одвојио од Хрватске и у нову државу је ушао као њен
део, што је и остао, уз различите политичке перипетије, све
до 1924. године. Све до тада сремски радикали су у својим
написима јадиковали због тога што на Румском збору није
донета одлука о безусловном прикључењу Срема Србији.10
Простором Баната, Бачке и Барање је, по одлуци Велике
народне скупштине, управљао Велики народни савет, тело
које је бројало педесет чланова. Као извршни орган Вели
ког народног савета успостављена је Народна управа, која
је имала једанаест одсека са народним повереницима на
челу. За председника Великог народног савета изабран је
радикал Славко Милетић, а радикали су добили само два
ресора у Народној управи – за привреду (повереник Мита
Клицин) и за финансије (Влада Манојловић). Радикали су
преузели и функције великих жупана Торонталске и Бач
ко-бодрошке жупаније (Славко Жупански, односно Коста
10 Бјелица, С. (2005) Радикали у Војводини 1919-1941, Београд: Задужбина
Андрејевић, стр. 38-40.
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Бугарски). Народна управа за Банат, Бачку и Барању, чији
је главни задатак било преузимање управе на војвођанском
простору од старе, мађарске администрације, неочекивано
је наилазила на опструкцију српских власти, а први пред
седник владе Краљевине Срба, Хрвата и Словенаца, Стојан
Протић, ускоро је позвао на демисију Народне управе. Њена
коначна ликвидација проглашена је 11. марта 1919. године.11
Када су у наступајућем времену Војводину снашле економ
ске недаће, многи су њихове узроке проналазили у укидању
покрајинске управе, за шта је кривица приписивана руко
водству војвођанских радикала и његовом несналажењу у
новом времену. Према признању самог Јаше Томића, када је
на састанку са представницима српске владе и изасланици
ма Народног вијећа из Загреба постављено питање шта Вој
водина тражи за себе, он је одговорио: „Ништа! Србија нас
је ослободила и хвала јој!” Војвођанске радикале су њихови
супарници оптуживали и да су и сами радили на распушта
њу Народне управе, због тога што им није одговарала њена
страначка структура. У наредним годинама, војвођански ра
дикали су увек са поносом истицали своје заслуге за успе
шан завршетак процеса присаједињења Војводине Србији.
Међутим, стварност новостворене Краљевине Срба, Хрвата
и Словенаца често је доводила до разочараности многих ра
дикалских првака, па и самог Јаше Томића, који је наводно
слутио: „Ако они овако наставе, ова наша прва генераци
ја слабо ће имати корист од ослобођења. Ми ћемо се опет
морати борити као и пре, разлика је само у том, што ћемо
место у Вац ићи у Пожаре-вац“.

Извори:
Записник Велике народне скупштине, Рукописно одељење 
Матице српске, М. 7417.
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THE RADICAL PARTY CONCEPT FOR VOJVODINA`S
UNIFICATION WITH SERBIA IN 1918
Abstract
When the World War I broke out, the Radical Party ceased operating
along with all other Serbian organizations in Austria-Hungary. Its
leaders spent the subsequent war years in the internment. The above
mentioned Radicals reactivated during a rather tumultuous autumn
in 1918. The Radicals from Srem, led by Žarko Miladinović, started
their cooperation with the National Council from Zagreb. Their main
activities were to protect the Serbian national interests and to demand
an unconditional unification with Serbia. The Radical leaders from
Bačka, Baranja and Banat headed by Jaša Tomić were very cautious
in their public appearances because they were not sure of the future
of the Hungarian borders. It was not until the beginning of November
that the Serbian National Board was formed. A number of such bodies
were formed in many places all over Vojvodina. The culmination of
these activities was the Great National Assembly held in Novi Sad
on November 25th. Due to the Radicals and Jaša Tomić especially, a
decision to annex Bačka, Baranja and Banat to Serbia was made in this
Assembly: they decided to join them directly to Serbia and not through
the National Council in Zagreb, which was the other alternative. A
day before the above mentioned event, representatives of the National
Council from Srem also expressed their support to a direct unification
with Serbia at their meeting held in Ruma.
Key words: Vojvodina, World War I, unification, Serbia
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ДР ИГЊАТ ПАВЛАС –
СКРАЈНУТИ
ПРИСАЈЕДИНИТЕЉ
ВОЈВОДИНЕ СРБИЈИ
Сажетак: Након слома Аустроугарске монархије 31. октобра
1918. године, ослобођена подручја Баната, Бачке и Барање запо
села је војска Краљевине Србије. Овим областима је de facto упра
вљао Српски Народни Одбор из Новог Сада, на чијем челу је био
Јаша Томић. Стога је, 25. новембра 1918. године у Новом Саду, са
звана Велика народна скупштина Срба, Буњеваца и осталих Сло
вена у Банату, Бачкој и Барањи, којом је председавао др Игњат
Павлас. Скупштина је прогласила одлуку о присаједињењу ова
три региона Краљевини Србији, која се, 1. децембра 1918. године
у Београду, ујединила са независном Државом Словенаца, Хрва
та и Срба, под вођством Југословенског одбора у Загребу, и тиме
формирала јединствено Краљевство Срба, Хрвата и Словенаца.
Кључне речи: др Игњат Павлас, Велика народна скупштина
Срба, Буњеваца и осталих Словена у Банату, Бачкој и Барањи,
Први светски рат, Српски Народни Одбор, Нови Сад
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Уместо увода
Др Игњат Павлас је рођен 06. јуна 1886. године1 у месту
Горњи Михољац,2 Хрватска, од оца Ивана,3 крчмара, Чеха –
Србина римокатолика, и мајке Јулиан
 е рођ. Петровић4
(1860, Горњи Товарник, Хрватска – 06. 10. 1945, Нови Сад),5

1 Упис чињенице рођења извршен у МКР римокатоличке жупе Сладојев
ци 1878-1889. под ТКБР 124. на стр. 48, која је похрањена у Државном
архиву у Осијеку у Збирци матичних књига МА-ДАОС-500.
2 У Попису жртава рата 1941-1945. који је спровела Савезна пописна ко
мисија, а који се чува у Архиву Југославије у фонду ,,Савезна комисија
за попис жртава рата 1941-1945.’’ (Ф-797), као место рођења је наведен
Доњи Милановац у Србији, док је у Збирци докумената Жртве фаши
стичког терора у Војводини, која се чува у Музеју Војводине у фонду
,,Жртве фашистичког терора у Војводини – Нови Сад’’, уписан Доњи
Михољац  у Хрватској.
3 Претпоставља се да је умро у Горњем Михољцу још док је Игњат био
дете, јер се зна да је само са мајком прешао у Нови Саду у којем је
завршио Велику српску православну гимназију. (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 је имао синове Тимотија (14. 11. 1911, Шидски Бановци, Вин
ковци, Хрватска – ?), Богдана (13. 12. 1915, Ердевик, Шид – 15. 12. 1990,
Земун, Београд) и Душана (1922, Ердевик, Шид – 1970, Ердевик, Шид)
Богдан из брака са Миленом рођ. Тимотијевић (21.02.1920, Сремска Ми
тровица – 23. 07. 1998, Београд) има синове, чувене фотографе, Бра
нислава -  Брајана (21. 03. 1954, Београд –) и Милана (1958, Београд)
Даринка је са Јефтом Новаковићем (02. 02. 1878, Сремске Лазе, Стари
Јанковци, Хрватска – 02. 09. 1959, Крагујевац) имала сина Жарка (05.
03. 1905, Шидски Бановци, Винковци, Хрватска – 18. 02. 1980, Београд)
и ћерке Олгу (21. 09. 1907, Шидски Бановци, Винковци, Хрватска – 17.
12. 1999, Крагујевац) и Јелку уд. Марјановић (03. 06. 1909, Шидски Ба
новци, Винковци, Хрватска – 22. 07. 1999, Нови Сад). Жарко из брака
са Душанком рођ. Гибарац (23. 05. 1914, Капелна, Доњи Михољац, Хр
ватска – 15. 05. 1990, Београд) има ћерке Божану уд. Буковала (03. 12.
1936, Јамена, Шид –) и Гордану уд. Дучић (20. 02. 1946, Крагујевац - ).
Божана из брака са Буковала Јованом (27.07.1934, Београд – 22.07.1999,
Београд) има сина адв. Александра (28. 07. 1964, Београд – ), који, из
брака са Јасмином рођ. Момировић уд. Јончић (26. 04. 1972, Земун, Бео
град –), има сина Јована (02. 06. 1994, Београд ), првог аутора овог рада.
5 У појединим изворима се наводи као Јулијана (МКВ која се води за
МП Шид, место Гибарац, упис чињенице закључења брака између Па
влас Игњата и Козиак Олге 31. 03. 1913. године) или са надимком Јулка
(МКУ која се води за МП Нови Сад под ТКБР 942. за 1945. год) као Ми
ланова (Иванов надимак) удовица.
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Српкиње источноправославке, а умро6 23. јануара1942.
године7 у Новом Саду.8
Положивши 1904. године велику матуру, односно тадашњи
испит зрелости, правне науке студира у Загребу и Будимпе
шти, где је, након завршног испита, званог ригороз, стекао
и докторски степен, а 1912. године, у истом граду, и звање
адвоката, чију канцеларију је водио све до окупације 1941.
године.9 Био је члан Управног одбора Матице српске (1913–
1919), старешина Новосадске соколске жупе (1930–1941),
члан Старешинства југословенског Савеза сокола, оснивач
Планинарског друштва ,,Фрушка Гора’’ (1924)10 и председ
ник Веслачког клуба ,,Данубиус’’ у Новом Саду, председник
Савеза културних друштава, све до почетка Другог светског
рата у Југославији, као и члан масонске ложе Митрополит
Стратимировић (од 1930).
Био је ожењен11 Олгом рођ. Козјак (20. 07. 1893, Шид – 23.
01. 1942, Нови Сад)12 са којом је имао ћерку Мирјану (13. 04.
1914, Нови Сад – 14. 06. 1984, Зрењанин)13 и посинка Гавру
Нецкова (13. 01. 1913, Нови Сад – 27. 03. 1945, Херзбрух,
Немачка).14
6 Упућујемо на: Вељић, А. (2010) Истина о Новосадској рацији, Сремска
Каменица.
7 Упис чињенице смрти извршен у МКУ која се води за МП Нови Сад под
ТКБР 274. за год. 1946. У рубрици Накнадни уписи и забелешке стоји
напомена: Убијен у току рације у Новом Саду одржане под окупатором
23.01.1942. Убележено на основу закључка СР. НАР. суда у Новом Саду
под В.П. 281/46.
8 Упућујемо на: Вељић, А. (2007) Рација – заборављени геноцид, Београд.
9 Петровић, И. (2014) Заслужници и опаске, Београд, стр. 8.
10 Ујединитељ Србије и зачетник планинарства: Планинари обележили
XVI Павласов меморијал, 25. 01. 2016, 05. 05. 2018. у 23:23, http://info
kult.altervista.org/ujedinitelj-srbije-i-zacetnik-planinarstva-planinari-obele
zili-pavlasov-memorijal/
11 Видети фусноту бр. 5.
12 МКУ МП Нови Сад ТКБР 275. за год. 1946. Вид. фусн. бр. 7.
13 Прво је била у браку са Казимиром Станишевским (04.02.1904, Загреб
– 1980, САД) од 09. 08. 1936. до 01. 04. 1946. године, да би од 25. 05.
1946. до смрти била у браку са Душаном Васиљевићем (09.07.1908, Су
ботица – 12. 07. 1992, Зрењанин). Деце није имала, јер је стерилисана у
нацистичком концентрационом логору Берген-Белзен у који је из Бачке
Тополе депортована као припадница НОБ-а.
14 У Попису жртава рата 1941–1945. (вид. фусн. бр. 2) лице које је дало
обавештење о жртви била је посестра Мирјана Васиљевић рођ. Павлас.
Рођен је као син Гавре Нецкова, старог 58 година и Јелене Толвановић,
старе 36 година. По подацима Међународне службе тражења УНЕ
СКО-а из Бад Аролсена, стигао 15. 11. 1944. је из Будимпеште у кон
центрациони логор Херзбрук, у систему Дахауа, у који је интерниран
као политички затвореник, да би ту и умро од срца 22. 03. 1945, где је
спаљен у крематоријуму 28. 03. 1945. године. Смртни случај убележен
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Слика 1. Др Игњат Павлас;
Преузето са: http://www.politika.rs/sr/clanak/205543/Drustvo/NoviSad-zaboravio-velikana

Деловање током Великог рата

Прекретницу у присаједињењу Војводине Србији предста
вља датум 14. децембар 1917. године, када се тринаесточла
ни новосадски Средишњи одбор за Бачку, Банат и Барању15
укључио у прихват гладних српских избеглица из Босне и
Херцеговине, које су спас потражиле на просторима дана
шње Славоније. Добивши дозволу аустро-угарских власти,
Одбор је упутио проглас ,,синовима и кћерима српскога на
рода’’ у овима трима крајевима да помогну изгнанима, којих
је у тим регионима било чак десет хиљада, да би се, с проле
ћа 1919. године, коначно вратили на своја огњишта.16
Као што се сва преписка Средишњег одбора, у настојању да
сместе српске босанско-херцеговачке избеглице, водила из
адвокатске канцеларије др Игњата Павласа у Дунавској ули
ци бр. 10, тако су се на истом месту водиле припреме које су
довеле до тога да је 03. новембра 1918. године на Салајци,
у МКУ која се води за МП Нови Сад ТКБР 541. за год. 1946. од 22. 06.
1946, на основу проглашења за умрлог, које је убележено на основу пра
вомоћног закључка суда у Новом Саду В.П. 486/46 од 18. 06. 1946, којим
је проглашен умрлим, мат. бр. 890/1946.
15 Представници тог Одбора су били Зорка Лазић и др Коста Хаџи, а се
кретари Јелена Ека-Остојић и др Игњат Павлас. Остали чланови су били
Ђорђе Велић, Меланија Стакић, Душан Монашевић, Евица Павковић,
Даница Томић, Милица Томић (супруга првака Јаше Томића), Мита
Ђорђевић, Душан Марковић, Јоца Јовановић. По повратку из интерна
ције, почетком 1918. године, Одбору се прикључио и Јаша Томић.
16 Петровић, И. (2012) Др Игњат Павлас: (1886-1942), Свеске за историју
Новог Сада бр. 13, Нови Сад, стр. 94.
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делу Новог Сада, конституисан Српски Народни Одбор (у
даљем тексту: СНО), на чијем челу се нашао Јаша Томић,17 а
као потпредседници др Игњат Павлас и Аркадије Варђанин.  
Др Игњат Павлас је председавао збором којем је у дворишту
школе присуствовало око две хиљаде грађана и којима је об
народовао да делује СНО, који је до тада ипак био илегална
организација, будући да је тек 31. октобра 1918. године пре
стала да постоји Аустро-угарска монархија. Истог дана је,
након још једног састанка СНО-а, у великој дворани Матице
српске одржана прва јавна седница на којој је усвојен про
глас да ће српски народ у распалој држави моћи да одлучује
о о сопственој судбини18 и донета одлука о сазивању Вели
ке народне скупштине Срба, Буњеваца и осталих Словена у
Банату, Бачкој и Барањи.19
Већ 05. новембра 1918. увече петочлано изасланство СНО-а,
на челу са др Игњатом Павласом, стиже у Београд у Дунав
ску дивизију ради потраживања помоћи војске да уђе у Но
ви Сад, а потом продужи у Осијек, јер у оба града више није
било аустроугарске војске и све је спремно за дочек.
Стога је мајор Војислав Бугарски послат у својству ослобо
диоца и српска војска је победоносно умарширала у „српску
Атину” 09. новембра 1918. године, чиме је преузела власт од
мађарског Магистрата.

Слика 2 Др Игњат Павлас (стоји лево) са породицом Козјак у
Шиду 1923. године; Преузето са: http://www.jadovno.com/arhiva/
intervjui-reportaze/articles/o-strasan-je-glas-tix-sto-pod-vodom-
dremlju.html
17 Већ 09. 11. 1918. Јаша Томић је поднео оставку на ту функцију, јер је
изабран за политичког референта СНО-а.
18 Павлас, И. (1918) Проглас Српског народног одбора: ратна бура скрши
ла је проклетства човечанства, скршила је оно нечовечно схватање, да
јачи може владати над слабијим, Нови Сад, стр. 1.
19 Занимљиво је да је изузет Срем, који је своју скупштину на којој је до
нео одлуку о присаједињењу Краљевини Србији, одржао дан раније, од
носно 24. 11. 1918. године у Руми.
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Од примирја до присаједињења
Дан 11. новембар 1918. године обележава се као Дан при
мирја у Првом светском рату. Тада се пред српским народом
у данашњој Војводини поставило питање у вези са дваизбо
ра: да ли се матици присајединити непосредним путем или
преко Народног вијећа Словенаца, Хрвата и Срба, којим је
руководио Југословенски одбор у Загребу на челу са др Ан
том Трумбићем?!
Међутим, у то време је група демократа, окупљених око
композитора Петра Коњовића и Васе Стајића, у своје име
преговарало и са Владом Краљевине Србије, са једне, и са
Народним вијећем, с друге стране, а са којим је више била у
спрези и радила на томе да се присаједињење усмери према
Загребу, а не ка Београду.
Тачка размимоилажења у погледу ставова је кулминирала  
04. новемвбра 1918, када су се са Момчилом Нинчићем, ми
нистром финансија у Влади Краљевине Србије, у Београ
ду нашли Јаша Томић и др Игњат Павлас као представници
СНО-а и Васа Стајић као изасланик Одбора који је засту
пао политику оријентисања у смеру ка данашњој хрватској
престоници. Др Нинчић је тада оставио могућност избора
на предстојећој Великој народној скупштини на којој би се
дефинитивно одлучило вољом већине. Тако се, захваљујући
јасном и недвосмисленом ставу Јаше Томића и др Игњата
Павласа, почело са припремама за одржавање предстојеће
Велике народне скупштине.

Слика 3. Др Игњат Павлас (седи у средини), старешина Новосад
ске соколске жупе; преузето са: http://www.jadovno.com/arhiva/in
tervjui-reportaze/articles/o-strasan-je-glas-tix-sto-pod-vodom-dremlju.
html

Присаједињење Војводине Србији

Дана 17. новембра 1918. године је проглашен изборни ред
Велике народне скупштине, а 23. новембра 1918. је заврше
на изборна процедура за одржавање исте, која је заказана за
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понедељак 25. новембар 1918. године са почетком у 11 ча
сова у великој сали хотела Гранд. Занимљиво је да је, осим
права гласа свим Србима, Буњевцима и другим Словенима
старијим од двадесет година, бирачко право, и активно и па
сивно, дато и женама.
Не слажући се са доктрином о једном јединственом наро
ду – југословенском, коју је врло ускоро (само)прокламовао
регент и будући краљ Александар Први Карађорђевић, те
бојећи се да ће за Војводину бити кобно уколико се присаје
дини Држави Срба, Хрвата и Словенаца и тиме евентуално
остане ван граница Краљевине Србије, Јаша Томић је на
поменуо да Држава Словенаца, Хрвата и Срба, настала на
територији сломљене Аустро-угарске монархије која је као
једна од Централних сила ратовала против савезника, не мо
же бити у равноправном положају као субјект уједињења са
Краљевином Србијом, која је међународно призната земља,
учесница Великог рата на победничкој страни сила Антанте
и има своју војску која је ослободила те крајеве и поднела
огромне жртве.
Тако се Васа Стајић није ни појавио на Великој народној
скупштини која је окупила 757 посланика из 211 општина,
док је др Игњат Павлас изабран за председавајућег. Једно
гласно је, уз бурно одобравање, донета следећа одлука:
Банат, Бачка и Барања у границама, које повуче Антанти
на балканска војска, проглашује се данас 12/25. новембра
1918. на Великој народној скупштини на основу узвишеног
начела народног самоодређења оцепљеним, како у држав
ноправном, тако и у политичком и привредном погледу од
Угарске.20

Слика 4. Анастас Боцарић: Велика народна скупштина (чува се
у Музеју Војводине); преузето са: https://www.dnevnik.rs/politika/
devedeset-sedam-godina-od-odluke-velike-narodne-skupstine-u-
novom-sadu
20 Петровић, И. (2014) Заслужници и опаске, Београд, стр. 32.
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Уместо закључка
Велика народна скупштина је своје заседање окончала до
ношењем одлуке о успостављању Народне управе21 као из
вршног органа, и као таква је опстала до 11. марта 1919. го
дине, када су се сви одсеци преселили за Беог рад, чиме је
престала са радом.
Објава коју је потписао Светозар Прибићевић, тадашњи
министар унутрашњих послова, најбоље одсликава више
вековну тежњу српског народа за уједињење под окриљем
матице:
Господин Министар Унутрашњих послова саопштава под
пов. бројем 999, да је Министарски савет разрешио Народ
ну управу од даље дужности и наредио пренос појединих
њених одсека у надлежна Министарства Краљевства Ср
ба, Хрвата и Словенаца. За Банат, Бачку и Барању почиње
овим историски значајним актом нови, лепши и слободни
ји живот. Остварено је оно о чему смо вековима снивали.
Спојени смо једва једном са нашом прекосавском браћом у
једну велику, слободну државу. Извршено је оно што је Ве
лика народна скупштина у Новом Саду 25 новембра 1918
године у званичној својој резолуцији изрекла, и што је нама
ставила у дужност да остваримо...22
Док се данас у центру Новог Сада налазе споменици Јаши
Томићу и Васи Стајићу, на Фрушкој Гори постоји Павласов
чот,23 а једна улица у европској престоници културе 2021,
која се раније звала Жарка Зрењанина, носи име скрајнутог
присајединитеља Војводине Србији и једне од неколико хи
љада невиних жртава окупационе, нацистичке, хортијевске,
мађарске Рације у јужној Бачкој 1942. године.24

21 Повереништво унутрашњих послова било је поверено др Игњату Павла
су. (прим. аут)
22 Петровић, И. (2014) Заслужници и опаске, Београд, стр. 35.
23 Бреберина, М. (2008) Доктор Игњат Павлас заборављени великан срп
ске историје, Добровољачки гласник: орган Удружења ратних доброво
љаца 1912–1918, њихових потомака и поштовалаца бр. 31, Нови Сад,
стр. 141.
24 Мијушковић, М. Нови Сад 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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Слика 5. Проглашење прве заједничке јужнословенске државе;
Преузето са: http://www.srpskacafe.com/2017/12/dan-kraljevine-shs99-godina-od-ujedinjenja/
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Петровић, И. (2014) Заслужници и опаске, Београд: Школа гусала
Сандић
Ујединитељ Србије и зачетник планинарства: Планинари обеле
жили XVI Павласов меморијал, 25. 01. 2016, 05. 05. 2018. у 23:23,
http://infokult.altervista.org/ujedinitelj-srbije-i-zacetnik-planinarstvaplaninari-obelezili-pavlasov-memorijal/
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DR. IGNJAT PAVLAS –
THE NEGLECTED UNIFIER OF VOJVODINA WITH
SERBIA
Abstract
After the breakdown of the Austro-Hungarian Monarchy on October 31,
1918, the liberated areas of Banat, Bačka and Baranja were recruited by
the army of the Kingdom of Serbia. These areas were de facto managed
by the Serbian National Council from Novi Sad, headed by Jaša Tomić.
Therefore, on November 25, 1918, in Novi Sad, the Great National
Assembly of Serbs, Bunjevci and other Slavs from Banat, Bačka and
Baranja convened, chaired by Ignjat Pavlas. The Assembly declared a
decision to join these three regions to the Kingdom of Serbia. Later, in
Belgrade, on December 1, 1918, unification was proclaimed with an
independent State of Slovenians, Croats and Serbs, led by the Yugoslav
Committee in Zagreb, thus forming a unique Kingdom of Serbs, Croats
and Slovenians.
Key words: Ignjat Pavlas, The Great National Assembly of Serbs, Bun
jevci and other Slavs in Banat, Bačka and Baranja, First World War,
Serbian National Council, Novi Sad

Јазмина Кланица, 
Богородица са Исусом Христосом, комбинована техника на
бакарном тањиру, пречник 30 цм, 2006. година
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САМООП РЕДЕЉЕЊЕ
ТЕМИШВАРСКИХ СРБА ДА
СЕ ПРИСАЈЕДИНЕ
КРАЉЕВСТВУ СРБА,
ХРВАТА И СЛОВЕНАЦА
Сажетак: Пред крај Првог светског рата на територијама
Аустро-угарске монархије на којима су живели Срби настају на
родна већа као чин самоопредељења. Међутим, не може се рећи да
су Срби у Темишвару били национално свесни иако су преко српског
темишварског Народног већа показали жељу да се присаједине
својој браћи. Услед година мађаризације и германизације међу со
бом су причали туђим језиком. Утицајни Темишварци, национал
ни радници, чланови већа, радили су на томе да се такво стање
измени. Одговоривши на позив српског Народног одбора у Новом
Саду послали су изасланике за Велику Народну скупштину у Нови
Сад. Скупштина одржана 25. новембра 1918. године представља
ће изузетан историјски чин када ће се Банат, Бачка и Барања при
сајединити првој југословенској држави. Темишвар ће се у склопу
Баната припојити новој држави као територија коју су српска и
савезничка војска заузеле а чије је српско становништво изразило
жељу за тим. Међутим, Конференција мира у Паризу доделиће
Темишвар Краљевини Румунији.
Кључне речи: Темишвар, новембар 1918. године, Велика Народ
на скупштина у Новом Саду, српско темишварско Народно веће,
самоопредељење, присаједињење Краљевини СХС
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Ми се од стабла свога оцепити не можемо, рећи ће Младен
Пилић, потпредседник оформљеног српског темишварског
Народног већа, на великом збору Срба Темишвараца грађа
на и војника 31. (18.) октобра 1918. године.1 Пилић ће даље
истаћи да је потребно установити које су жеље Срба и којим
путем би их они могли остварити, поред тога што ће у Теми
швару учествовати у раду заједничког Банатског народног
већа, које је раније тога дана настало када је проглашена и
Банатска република. „Тежње су наше народна самосталност
српскога народа у вези и договору са целим народом, који је
под именом Југословена обухваћен”, обнародоваће Пилић.2
На такве жеље Младена Пилића да се српска идеја оствари у
југословенској држави присутни Темишварци реаг овали су
бурним поклицима одобравања а српско темишварско На
родно веће тиме је показало да је његова крајња тежња била
припајање будућој Краљевини Срба, Хрвата и Словенаца,
иако признаје оснивање Банатске републике. Српски лист,
орган српског Народног одбора у Новом Саду у свом другом
броју писао је да су „банатске Швабе” образовале „своје На
родно веће” а да се Срби у Банату „нису одвојили од своје
остале браће” и да неће пристати на ту „нову државу”.3 Крај
октобра и почетак новембра 1918. године тако постаје време
када на територији бивше Аустроугарске, где су живели Ср
би, настају народна већа као чин самоопредељења a српско
Народно веће у Темишвару један од првих ако не и први,
српски орган народне власти у бившој Угарској. Међутим,
не може се рећи да су Срби у Темишвару били национално
свесни, иако су показивали жељу да се присаједине својој
браћи. Услед година мађаризације и германизације, међу
собом су причали најчешће мађарским језиком, нису носи
ли српска обележја, ни славили крсну славу а у Темишвару
није излазио ни један лист на српском језику. Срби у већу,
утицајни Темишварци, национални радници, радили су на
томе да се такво стање измени и да преко већа припреме
присаједињење са Краљевином Србијом.
Крај Првог светског рата Срби у темишварском Банату доче
каће схватања да Аустро-угарска монархија због „национал
не неравноправности није њихова права домовина”.4 Њихов
отпор према рату показaће жељу за променом владајућег
1 Приредио: Храбак, Б. (1955) Записник темишварског Народног већа,
Зборник Матице српске – серија друштвених наука, бр. 10, Нови Сад,
Научно одељење Матице српске, стр. 77.
2 Исто.
3 Аноним (24. октобар 1918) Српски лист, бр. 2, Нови Сад, стр. 4.
4 Hrabak, B. (1979) Logoši, zeleni kadar i zbivanja pri prevratu u Vojvodini
1918, Istraživanja, br. 8, Novi Sad, Institut za istoriju Novi Sad, str. 113.
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режима и чежњу за националним уједињењем са слободним
државама изван „Црно-жуте” Монархије.5 Tемишвар је у то
време био центар Баната али Темишвар није био српска ва
рош. У граду од 70 хиљада становника живело је четири и
по хиљаде Срба. О таквом Темишвару сазнајемо из писања
великог Милоша Црњанског који је у њему живео до 1912.
године. Сећања Црњанског представљају значајне изворе о
животу, навикама али и о проблемима темишварских Срба
пре почетка Првог светског рата. Како је писао Црњански,
Темишвар је у тим годинама био „модерна и раскошна ва
рош, са широким авенијама и парковима” и „свет се ту ше
тао, као што се у Италији шета”6. Називали су га „Малим
Бечом”7.У Темишвару, у порти српске Саборне цркве, преко
пута католичке катедрале, налазила се мала школа српског
учитеља Душана Берића код кога је Црњански учио четири
основна разреда. Да је био уложен велики труд да српска де
ца од малена буду упозната о народним и црквеним правима
Срба у Аустроугарској видимо на основу сведочења Црњан
ског, који за свог учитеља каже како је он био експерт за ова
питања и да је њих, ученике, свако вече окупљао код себе
да им о томе прича.8 У свом делу О Банату и о Банаћани
ма, Милош Црњански такође пише како је Темишвар нагло
растао и развијао се, да се налазио на води и имао веслачке
клубове а да су се жене у тој вароши облачиле по последњој
моди из Париза, увезеној преко Беча.9 Млади писац је до
матуре живео са мајком, као што су у то време живела сва
„варошка деца”.10 Дружио се са децом католика, племића и
како каже са њиховим „намирисаним сестрама” са којима је
похађао часове француског.11 Упоредо је похађао и часове
енглеског језика и сликарства али то није био израз „ника
квог снобизма” него једна „уобичајена појава” у Темишвару
тога времена.12 Ипак, Црњански је живео и међу радници
ма. У клубу железничара, металаца играо је фудбал, где му
је најбољи друг био металац Сидон па је тако у његовом
друштву, како пише, упознао језик, кућу и породични живот
радника али и литературу социјализма.13
5 Исто, стр. 114.
6 Црњански, M. (1989) O Банату и о Банаћанима, Нови Сад, Књижевна
заједница Новог Сада, стр. 31.
7 Исто.
8 Исто, стр. 32.
9 Исто, стр. 34.
10 Исто, стр. 35.
11 Исто.
12 Исто.
13 Исто, стр. 36.
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За нашу тему последњи пасуси из сећања Милоша Црњан
ског су уједно и најважнији. Његова сведочења су важна да
би се разумео положај Срба у Темишвару и да би се разу
мело зашто су они природно нагињали да се уједине у прву
југословенску државу. Црњански каже, да је поред тог Теми
швара, Темишвара мађарских племића и Темишвара проле
тера и металаца, постајао и један други Темишвар, којем је
тада припадала и „породица Црњански и душом и телом”.14
То је био Темишвар Срба. „Варош стара, умирућа, фанатич
на, верска. Дијаспора, као и Темишвар Јевреја”, писао је Цр
њански.15 Такав Темишвар је „срастао са Темишварем туђи
на, као два сијамска близанца, али окренута леђима”.16 „У
том Темишвару бранила се свака српска кућа, као барикада”,
истиче Црњански а нама представља податак од суштинске
важности из тог времена.17 Црњански том приликом описује
и како су Срби у Темишвару прослављали хришћански пра
зник Духове а потом и Ускрс. На Духове се у цркве уноси
свежа зелена трава и цвеће а после свете литургије служи
се вечерње, на којем се клечи и плету се венци од цвећа.
Црњански пише да су и темишварски Срби то радили а да
су те венце стављали изнад својих врата „као неки знак за
вереника“.18 Уочи Ускрса, на Велики петак, сећа се Милош
Црњански „на сред цркве имали смо гроб Христа, у цвећу,
а чувала га је стража војника домаће регименте Темишва
ра, двадесет и девете, састављене у 80% од Срба. За време
најсвечанијег тренутка службе у цркву би упао наредник,
са два војника, под клобуком, у цокулама, да смени стражу.
Ударили би о патос ђоновима. Ствар је била глупава, али се
Темишварцима чинила торжествена. О поноћи, кад би ли
тија обилазила, пред црквом је био постројен батаљон да
парада буде што већа. Ја сам у том Темишвару писао песме”,
завршава Милош Црњански.19
Када се темишварско српско Народно веће оформило на ве
ликом народном сабору Срба у Темишвару 31. октобра 1918.
године било је свесно да свака српска кућа мора да се бра
ни као барикада, како је пар година раније писао Милош
Црњански. У циљу јачања националне свести код Срба у
Темишвару на својим седницама донеће низ одлука у том
правцу. Једна од њих била је да је „сваки Србин дужан но
сити српску тробојницу, као видно обележје своје народне
14 Црњански, М. нав. дело, стр. 37.
15 Исто.
16 Исто.
17 Исто.
18 Исто.
19 Исто, стр. 38-39.
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припадности” и да „благајник већа дâ да се од српске тро
бојнице начине кокарде”, а они који су одређени да скупља
ју прилоге да се помогне рад већа требало је да их поделе.20
Велики проблем који је успоравао културни развој Срба у
Темишвару био је тај што у Темишвару ни један лист није
излазио на српском језику. Да би становништво Темишва
ра било обавештено о раду Народног већа на седницама
је закључено и да се издају званични извештаји. Из истог
разлога а и због агитационе политике, на седници већа, 3.
новембра (21. oктобра) 1918. године, решено је да се у Те
мишвару покрене један српски лист.21 Биће то Слога, ин
формативно-политички лист, који ће почети да излази 11.
децембра (28. новембра) 1918. године. Овакав лист требао је
„да уђе у сваку српску кућу” као и да изнесе „праву истину и
поуку”.22 За уредника листа биће изабран Илија Белеслијин,
члан српског Народног већа.23 Лист Слога постаће тако вео
ма важно политичко и културно средство темишварских Ср
ба. Лист ће бити покренут уз подршку српске војске која је
у град ушла 17. новембра 1918. године. Генерал Ђорђевић,
који ће се налазити у Темишвару, сматраће да лист, који би
излазио у овом граду, треба да пише у духу какав он пред
лаже. Када је писао својим претпостављенима истицао је да
ће га контролисати, а уколико буде скренуо са тог правца,
лист ће забранити.24 Тако ће се после више од две деценије
на територији данашње Румуније појавити лист на српском
језику.25 На страницама Слоге изражаваће се сва драматика
овог историјског раскршћа јер ће се у времену његовог из
лажења водити дипломатска битка да Темишварски Банат
остане у границама Краљевине Срба, Хрвата и Словенаца.
Проблем је био и тај што и после слома Аустроугарске у
Темишвару ни Срби нису међу собом говорили српским је
зиком. Управо ће уредништво листа Слога донети чланак
под насловом Говори српски!, у којем ће нагласити да се ова
20 Записник са седнице 7. новембар (25. октобар) 1918. године; прире
дио: Храбак, Б. (1955) Записник темишварског Народног већа, Зборник
Матице српске – серија друштвених наука, бр. 10, Нови Сад, Научно
одељење Матице српске, стр. 85.
21 Попов, Д. (1983) Српска штампа у Војводини 1918-1941, Нови Сад,
Матица српска, стр. 62.
22 Исто.
23 Приредио: Храбак, Б. (1955) Записник темишварског Народног већа,
Зборник Матице српске – серија друштвених наука, бр. 10, Нови Сад,
Научно одељење Матице српске, стр. 85.
24 Војни Архив, П. 3.
25 Бугарски, С. (2014) Српска периодика на тлу данашње Румуније, Нови
Сад, Друштво новинара Војводине: Мало историјско друштво, стр. 515.
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опомена односи највише на Темишвар и његову околину
„јер ако се и где мало говори српски” у Темишвару  се гово
ри „необично мало”.26 Уредништво се жалило на оне којима
је српски језик матерњи, а служе се страним језиком и то не
само у „додиру са туђим народностима, већ и у опхођењу са
својим рођенима” и не само „у јавним државним звањима,
како су то научили под крутом мађарском деспотијом, већ
и у приватном и породичном животу?!”27 Пре него што је у
град ушла српска војска, како пише Слога, Срби су изгле
дали као да су се порумунили, понемчили и помађарили.28
„Кудгод се човек макне, кога ли год сретне... чује се само туђ
разговор мађарски, немачки и румунски... Чује ли међутим
српску реч, чисто се тргне и помисли, да је пала бела врана
с неба...Преко свега пак, најжалосније је још то, што ни по
приватним кућама није боље. По такозваним угледнијим ку
ћама преовлађује више немачки и мађарски говор. По оста
лим румунски. И кад је човек свестан тога треба да довикне:
Говори српски! Та српски говор треба да је свакоме Србину
идеал...Он му је дар од Бога....Без тога свога говора, ниси
брате мој Србин. Ниси ни брат данашњих хероја, који ти
слободу донеше”, писало је уредништво мислећи недвосми
слено на српску краљевску војску.29 Незадовољно оваквим
стањем, уредништво признаје да у Темишвару ситуац
 ија
није много боља ни после доласка српске војске, а једино
што се променило је то што Срби Темишварци сада могу да
слушају војнике како српски говоре. Темишвару граду су у
то време била придодата његова предграђа Фабрика и Ме
хала, па је Слога писала у наставку чланка да када би неко
ушао у цркву, било градску, било фабричку било мехалску,
не би чуо српски језик. У фабричкој цркви је преовладавао
немачки и мађарски говор, а у мехалској румунски. „Чисто
човек помисли, пре да је у каквим црквама, него у право
славној”, писала је темишварска Слога. Српска омладина у
Темишвару је такође причала страним језиком, што је по
себно бринуло утицајне Темишварце.30 Српској омладини
темишварској указивало се на то реченицама: „Ми знамо
целу светску историју, само свога народа не. Ми познајемо
Гетеа, Ибзена и Толстоја, читамо Шилера, гледамо Ростена,
Мољера и Шекспира, али о својим песницима, о Вуку Кара
џићу, о Бранку Радичевићу, о Змај-Јовану појма немамо.”31
26 Аноним, (1. мај 1919) Говори српски, Слога, бр. 116, Темишвар, стр. 1.
27 Исто.
28 Исто.
29 Исто.
30 Исто.
31 Аноним, (11. децембар 1918) Слога, бр. 12, Темишвар, стр. 1.
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Из тих разлога наметало се мишљење да је потребно осно
вати једно омладинско удружење. „То удружење би позвано
било, да нас светлости приведе, да се у крилу његовоме ску
пљамо и помоћу декламовања, песама, предавања читања и
т. д. колико толико усавршимо. Позвано би било, да из душа
наших и срдаца наших искорени страни дух и да нас приви
кава на победоносну демокрацију и тиме спрема за живот...
Мало нас Срба има, и то се не познаје, незна једно за друго
и тако се изгубисмо у огромној већини других народности.
Сада када су нам руке одрешене, сада оно можемо говорити
и радити, шта хоћемо, где хоћемо, сада треба да уграбимо
прилику без оклевања, без премишљања лепо и одважно“,
поручивала је Слога.32
Коло Младих Срба, које је тада основано у Темишвару, по
стало је важан културни чинилац захваљујући поселима и
драмским програмима које је организовало. Оно је неговало
националну културу и будило српска осећања код грађана,
посебно омладине. Вредне помена биле су и гимназијске бе
седе, студентске приредбе и културни програми Српске до
бротворне женске задруге.33 Председник Кола Младих Срба
био је др Јован Савковић, члан српског темишварског На
родног већа. Вест о оснивању оваквог друштва лист Слога
донео је речима: „После робовања, после тешких учмало
сти, наступило је доба рада, доба живота. И наша темишвар
ска омладина, видевши се ослобођеном, отпочиње живот...”
Одлучено је да се приређују села, која би имала поучно-за
бавни карактер. На њима ће се као говорници ређати углед
ни Темишварци, попут председника Кола, Јована Савкови
ћа, али и српског генерала Панте Грујића, команданта ба
натских трупа. Велику част овом темишварском друштву
указао је епископ темишварски  др Георгије Летић. Тада су
селу присуствовали и људи из околине Темишвара, тако да
је сала Касине била пуна. На десетом селу омладинцима се
придружио са својим прецизним и јасним предавањима, и
Стеван Бенин, шеф Пресбироа у Темишвару. Слога је писа
ла да су „добра воља, жеља да припомогну око прикупља
ња Српства и труд” људи који су учествовали у раду Ко
ла Младих Срба, „достојни највеће хвале” а „колико је пак
рад омладине наше утицао на околину види се и по томе,
што је много места зову, да и тамо прикаже извесне делове
својих досадашњих програма”. Слога је такође писала и да
„овим позивима ће се Коло свакако одазвати, а Темишвару
збиља служи на част што има такве своје синове, који зна
ју да чувају и бране српску реч. Исти Темишвар је од увек
32 Исто.
33 Церовић, Љ. (1997) Срби у Румунији, Нови Сад, Матица српска, стр. 365.
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био центар Баната, па он ће то и у будуће бити. Биће зато
што будући наши нараштаји траже да се у овом старом срп
ском месту увек чује српска песма, српска реч. Коло Младих
Срба је до сада на томе радило и у будуће ће радити. Оно је
управо претеча свију других културних покрета, који ће се
овде у Темишвару за Банат одигравати. А ми ћемо га сви и
даље помагати да врши свој благотворни утицај”, писала је
Слога.34 Илија Белеслијин, већ поменути члан српског На
родног већа, на прослави прве Нове године у ослобођеном
Темишвару 1919. године рећи ће: „До сад смо имали Обили
ће на бојном пољу, од сада ћемо их гледати на културном”35
и заиста је било тако.
Веома је било важно и да се отпочне просветни рад. „У срп
ским крајевима, које је српска војска запосела осећа се жи
вље кретање српства. То исто покушавају и Срби на мртвој
стражи, – који до сада које што нису смели а које у мору
туђинства што се изгубили – врло ретко се јављали. Сад би
требало свом снагом то учмало Српство пробудити. Осно
вати му певачку дружину, соколска друштва, читаоницу, за
другу, земљорадничко, антиалкохолно друштво (по примеру
тих друштава у Србији) женске задруге, које би одмах на
се узеле и бригу за многу сироту и незаштићену децу. Ту
би могли на поучним селима обавестити се о свему што је
Србину сад потребно да посвршава – а уједно у српским
осећајима, у братској југословенској слози учврстимо. Из
историје дознали би сву нашу славну прошлост, као и наше
жалосне дане и узроке у тим жалосним данима. Нека омла
дина, просветни радници, свештеници, учитељи, бележни
ци, трговци уједињени сад све створе – јер им сад не може
на пут стати мађарски шовинизам са угњетавањем не дајући
им просторије или пак саму дозволу. То српске власти не
ће чинити. Отпочните дакле просветни рад!”, упозоравао је
такође лист Слога.36
У циљу обнављања српских обичаја у новој држави, сла
вљења крсне славе међу Србима у Темишвару, Слога је та
кође донела неколико речи. „Сада су Срби слободни и нема
никаквих сметњи да славе своју крсну славу...Захваљујући
српској војсци, која је одржавала обичаје да се одржи наше
име, дика и слава, обележја нашег јуначког и племенитог на
рода” и „под кишом олова у непосредној близини непријате
ља, међу урвинама и стенама”.37 „Ко крсно име слави томе и
34 Аноним, (16. април 1919) Слога, бр. 104. Темишвар, стр. 1.
35 Аноним (2. јануар 1919) Слога, бр. 27, Темишвар, стр. 2.
36 Аноним, (1. фебруар 1919) Слога, бр. 42, Темишвар, стр. 1.
37 Аноним, (11. децембар 1918) Слога, бр.12, Темишвар, стр. 1.
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Бог помаже”. Даље поменути лист пише о корену слављења
славе код Срба. Када су као словенско племе били пагани,
свака породица је бирала идола, а када је народ примио хри
шћанство, задржао је тај свој стари обичај али у другој фор
ми, односно примио је крсно име. Крштења су се обично де
шавала током већих празника, а породице би тај дан, када су
прешле у хришћанство, узимале као дан славе. Српска слава
се задржала и до времена после Првог светског рата сву
да где је било српског народа и није се могла избрисати из
обичаја „ни током највећих народњих патњи, ни столетним
робовањем”. Готово све јавне установе, храмови и друштва
славе један дан у години као своје крсно име. „Тако слави
своју славу и свака јединица наше дичне и храбре српске
војске”. Наши пукови од првога дана славе српску славу, а
слављени светитељ је услишио њихове молитве и помогао
им у борби да достојно испуне и одрже положену заклетву
спрам краља и отаџбине. Обичај слављења се одржао код
наше браће на Балкану много боље но код нас у Банату, а на
рочито у Пијемонту наших националних идеја – Краљевини
Србији. Тамо прослављају крсно име, почевши од поглавара
земље Њ. В. Краља, сви, па и најсиромашнији члан српског
живља. Крсну славу Светог Николу у Темишвару је просла
вио и генерал Ђорђе Ђорђевић, командант трупа савезног
Баната и пуковник Цоловић, командант I коњичке бригаде
и многи други виши и нижи официри и војници. „Заиста
су величанствени ови моменти за нас, када видимо рођеним
очима, где се у главној вароши нашег питомог Баната, а где
се још до скора робовало, обављају лепи српски обичаји.
Нехотице нас прођу жмарци утицајем здравица, отпоздрава:
лепога српског гостопримства и свега онога, што при овим
свечаним моментима инстиктивно произлазе из чисте срп
ске душе, која слави без лицемерства, из правих и дубоких,
искрених осећаја. Ми се осећамо сретни, пресретни што ви
димо, што смо сведоци, да се стара српска слава одржала у
бурној успомени код нашег живља овде у Темишвару поно
ва покренемо живо интересовање за све наше обичаје, који
су се у последње време почели губити а црпићемо примере
од наше браће, који су нас ослободили, да и у нас улију, ожи
ве поново праву српску крв, оригинални карактер нашега
народа уопште. Године 1919. 18. јануар а на дан св. Атанаси
је, имаћемо прилике, да будемо саучесници славе I пешадиј
ског пука, који је примио дан ослобођења Врање 1878. год.
за дан пуковског крсног имена, које се сваке године достојно
прославља, на дику и част српског победоносног оружја”,
поручивала је Слога.
Поред обнављања културног живота у Темишвару и јачања
националне припадности код Срба, српско Народно веће
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имало је још један, а можда и најважнији задатак, а то је
припремање уједињења са Краљевином Србијом, односно
са Краљевством Словенаца, Хрвата и Срба. На већ поме
нутој првој седници темишварског српског Народног већа
31. (18) октобра 1918. године оформљен је један припремни
одбор у који су једногласно изабрани Младен Пилић, др Јо
ван Савковић, др Душан Прекајски, Јоца Павловић и Ђура
Терзин с тим да се одбор по потреби прошири.38 Том при
ликом поведена је и дискусија о незаступљености српског
свештенства у овом одбору, на шта је посебно негодовао
Илија Белеслијин. Пилић је тада изјавио да је више свеште
ника питано да уђу у одбор, али су они то одбили. Будући
да Илија Белеслијин „изражава готовост своју да народну
ствар од своје стране потпомогне”, збор темишварских Срба
га једногласно бира у припремни одбор заједно са адвока
том др Миланом Калиновићем.39 Овакав одбор требало је
да спроведе само организацију и да буде кратког века јер
би требало да га убрзо замени један шири одбор изабран од
целога народа, велики народни Савет Срба у Угарској, чиме
се свакако мисли на будућу Велику народну скупштинну у
Новом Саду. „У ту сврху треба нам потражити додира са
свима Србима у Угарској”, расправљало се даље на седни
цама темишварског већа. У наредним данима, одговоривши
на позив Народног одбора у Новом Саду и Темишвар ће по
слати своје представнике за Велику Народну скупштину у
Новом Саду. Из изборног записника вођеног у Темишвару
22. (9.) новембра 1918. године на збору Срба Темишвараца
тога дана, уз констатовање чињеница, „да у Темишвару број
Срба добрим премаша број 4.500”40, једногласно је за под
ручје Града, Фабрике и Мехале изабрано пет посланика. У
Рукописном одељењу Матице српске чувају се Веродајни
це које је српско Народно веће у Темишвару издало Илији
Белеслијину, пароху у темишварском предграђу Фабрици и
потпредседнику српског Народног већа, као изасланику на
Великој народној скупштини. Такође, и Ђури Терзину, срп
ском народном учитељу у Темишвару, секретару српског
Народног већа темишварског, као и др Васи Богданову, адво
кату, члану извршног одбора српског Народног већа теми
шварског. Веродајнице Христифора Свирчевића и Слобода
на Костића нису сачуване, али њихова имена су на изборном
списку у документу са седнице збора. Овај документ такође
38 Приредио: Храбак, Б. (1955) Записник темишварског Народног већа,
Зборник Матице српске – серија друштвених наука, бр. 10, Нови Сад,
Научно одељење Матице српске, стр. 77-78.
39 Исто, стр. 8.
40 Рукописно одељење Матице српске Велика народна скупштина Војво
дине 1918. Пуномоћи посланика М. 7.417.
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се чува у Рукописном одељењу Матице српске у фонду Пу
номоћи посланика. 41 Срби Темишварци преко ових посла
ника директно су учествовали у раду Велике Народне скуп
штине у Новом Саду.42 Велика Народна скупштина, која је
одржана 25. новембра 1918. године, представљаће изузетан
историјски чин када ће се Банат, Бачка и Барања присаје
динити будућој држави Срба, Хрвата и Словенаца. Теми
швар ће се у склопу Баната такође припојити новој држави
као територија коју је српска војска заузела а чије је српско
становништво изразило жељу за тим. 43
Годину дана касније након овог историјског догађаја, уред
ништво Слоге већ је било пресељено у Велики Бечкерек
услед евакуац
 ије Темишвара. Односно, када се славила го
дишњица одржавања Велике Народне скупштине, одлуке
донете на скупштини, у случају Темишвара нису биле ис
поштоване. Лист Слога је ипак обележио ову годишњицу и  
писао: „Данас слави Српство из БББ годишњицу онога сјај
нога дана, када је на величанственој Народној Скупштини
у Новом Саду изречена потпуна оцепљеност од Мађарске
и сједињење са мајком Србијом. Како је то лепо било! Из
очију свију учесника читао си радост, занос и благодарност
према онима који су му слободу и уједињење донели”.44
Илија Белеслијин, представник града Темишвара на Вели
кој Народној скупштини у Новом Саду, изјавиће на банкету
поводом прославе десетогодишњице присаједињења Војво
дине Краљевини Србији да је он сам учествовао у стварању
Краљевине. Белеслијин се сећао: „Ту је речима оцртана јед
на отаџбина, за којом је чезнула наша душа. То је била једна
отаџбина у којој нема мањина ни већина, нема повлашћених
ни подвлашћених, нема грађана правих и неправих. Једна
кост и братство у правима и у дужностима, то је био идеал
нашега дичнога тића Светозара Милетића и наш. Требало
је да се оствари, што се тако неистинито говорило, да нема
живота као што је живот у Угарској, а и ако га има, он није
такав. Тај идеал остао је само идеал али остварен није био
41 Рукописно одељење Матице српске Велика народна скупштина
Војводине 1918. Пуномоћи посланика М. 7.417.
42 Његован, Д. (1993) Присаједињење Срема, Баната, Бачке и Барање
Србији 1918, Нови Сад, стр. 91; Pekić, P. (1939) Povijest oslobođenja
Vojvodine, Subotica, Grafika, str. 309
43 Дана 1. децембра 1918. године лист Слога пренела је честитку српског
Народног већа у Темишвару Његовом Височанству Александру регенту
државе Срба, Хрвата и Словенаца уз речи „да се поуздано нада да ће му
дрости Височанства и повећаној Србији успети да се спасоносна власт
Нове Краљевине што пре протегне и на мезимче њезино, на Банат, Бачку
и Барању”; Аноним (1. децембар 1918) Слога, бр. 4, Темишвар, стр. 1.
44 Аноним, (25. новембар 1919) Слога, бр. 266. Велики Бечкерек, стр. 2.
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никада...Такав је устав лебдио и нама пред очима, изражен у
бечкеречком програму. И такву смо отаџбину тражили, кад
је код куће нисмо нашли. И нашли смо је у државној тво
рени краља Петра. Ту смо нашли остварен идеал отаџбине,
коју је велики краљ изградио за двадесет година. И ми смо
бацали чежњиве погледе у ту дивну отаџбину, јер је у њој
остварен дух времена, који је био таки, да за слободу гине
сваки. Отаџбину не моју, него нашу, где међу грађанима ни
је било преграда, ни вере, ни језика, ни боје коже, ни расе.
И када је ту чежњу видео велики краљ, он је тргао мач из
корица и испретурао престоле краљевске и царске мучном
борбом од осам година. И тој грозним ратним недаћама ра
зореној земљи предали смо ми пре десет година нашу дивну
Војводину на вечна времена.45
Др Милорад Недељковић је на банкету у част српске вој
ске наздравио Војвођанима, који су „ослобођењем уведени
у ред највећега племства, у ред слободних српских грађа
на”. Том приликом рекао је да су „чудна Божија дела јер ко
би се још могао пре неколико недеља надати да ће Срби у
Темишвару бити овако пресретни и да ће у слободном Те
мишвару присаједињеним Краљевини Србији, седети у
друштву српских војника и славити њихове победе”. Изја
вио је и да су Срби пре неколико недеља били „бескућници
без отаџбине и робови”, а сада се, победом српске војске
у рату, све изменило.46 Улазак савезничке и српске војске у
Банат заиста је битно променио статус Срба у Темишвару.
Од прогоњених, интернираних, а у последњој години рата
невољно толерисаних они су сада постали пуноправни гра
ђани једне нове државе. Међутим, Мировна конференција у
Паризу донеће одлуку да се Банат подели између Румуније,
Мађарске и Краљевине Срба, Хрвата и Словенаца и да се
овај град, центар Баната и некадашњи главни град Српске
Војводине и Срби који су у њему живели, предају Краљеви
ни Румунији по етничком принципу разграничења.47 Већину
у Темишвару у то време чинили су Немци и Мађари, који
као ни српско ни румунско становништво нису питани ко
ме желе да припадну путем плебисцита. Жељама темишвар
ских Срба да се нађу у заједничкој држави са својом бра
ћом није удовољено. Српска војска евакуисаће Темишвар са
околином 28. јула 1919. године. Разграничење између Кра
љевине Срба, Хрвата и Словенаца и Краљевине Румуније
после Првог светског рата ће на тај начин трајно одредити
45 Рукописно одељење Матице српске М. 12. 512.
46 Савковић, Ј. (19. децембар 1918) Слога, бр. 18, Темишвар, стр. 1.
47 Mitrović, A. (1975) Razgraničenje Jugoslavije sa Mađarskom i Rumunijom
1919-1920, Novi Sad, Institut za izučavanje istorije Vojvodine, str. 261.
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историјску судбину Срба Темишвараца. Срби који ће остати
у Темишвару прилагођаваће се новом положају националне
мањине. Велики број Срба, међутим, напустиће Темишвар
јер неће желети да живи у Румунији. Коментаришући сеобу
Срба који нису хтели да остану у туђој држави него да се
ипак нађу у Краљевини Срба, Хрвата и Словенаца, Мирко
Терзић, српски национални делатник, писаће: „Нама Срби
ма је – још од Чарнојевића – селидба као неки шпорт. И то
је најбоље.”48
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SELF-DETERMINATION OF THE TIMISOARA SERBS
TO JOIN THE KINGDOM OF SERBS, CROATS AND
SLOVENIANS
Abstract
At the end of the First World War, as an act of self-determination,
national councils were set up on the territory of the Austro-Hungarian
Empire, in the parts inhabited by Serbs. It cannot be said in all certainty
that the Serbs from Timisoara were nationally conscious, although
they did express their wish to join their compatriots. Due to the longstanding Hungarization and Germanization, they mostly communicated
in Hungarian, they did not carry Serbian emblems, and there were not
any newspapers written in Serbian in Timisoara. The Serbs present in
the Council, influential citizens of Timisoara and national activists took
pains to change such state of affairs. In response to the call from the
People’s Board in Novi Sad, Timisoara also sent their representatives
to the Great Peoples’ Assembly in Novi Sad. The session of the Great
Peoples’ Assembly held on November 25, 1918 was to represent an
exceptional historical act by which the regions of Banat, Bačka and
Baranja were to unite with the future State of the Serbs, Croats and
Slovenians. Timisoara, as part of the Banat region, was also to join
the new state as the territory conquered by the Serbian army, where
the Serbian population expressed the wish for it. However, the Peace
Conference in Paris was to give this city, along with the Serbs who lived
in it, over to the Kingdom of Romania.
Key words: Timisoara, November 1918, the Great People’s
Assembly in Novi Sad, the Serbian People’s Council in Timisoara, selfdetermination, unification with the Kingdom of Serbs, Croats and
Slovenians
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ЈУГОСЛОВЕНСКИ
ИДЕАЛИЗАМ СРПСКОГ
ПАТРИОТ ИЗМА – ДЕМОКРАТЕ
У ВОЈВОДИНИ 1918. ГОДИНЕ
Сажетак: Представници српске политичке елите у Војводини,
након силом наметнуте изолације током Великог рата, али и на
кон демонстриране лојалности према Бечу, у октобру 1918, услед
успешних војних операција које су покренуте пробојем Солунског
фронта, отпочели су са организовањем ради формирања народ
них одбора. Њихов циљ био је отцепљење територије Баната,
Бачке и Барање од постојеће државе. Ово је био дуго очекивани
историјски тренутак који је могао да оствари жељу Срба „пре
чана” о уједињењу са сунородницима у јединствену државу. По
стојале су разлике у погледу начина остварења тог чина. Већина,
предвођена Радикалном странком се залагала за присаједињење
Војводине Краљевини Србији, док је један број Срба, предвођених
предратним представницима демократског страначког покрета
био за то да се Војводина прикључи Народном вијећу Словенаца,
Хрвата и Срба из Загреба и да преко овог тела са Краљевином
Србијом створи нову југословенску државу. Најутицајнији међу
представницима ове политичке струје били су Тихомир Остојић
и Васа Стајић.
Кључне речи: Срби, организација, идеја, уједињење, приса
једињење
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Пукотине идентитета
У години када се обележава један век од завршетка Великог
рата, Европа, укључујући и Русију учестало евоцира успо
мене на тај догађај, између осталог и бројним научним ску
повима и истраживањима, једнако као и у време обележа
вања 100-годишњице од његовог почетка. Србија има своје
бројне разлоге да у тим догађајима достојно учествује. То
уједно повлачи и одговорност о начину на који се историј
ско памћење потврђује. Често су његови негативни појав
ни облици много видљивији. Они могу да имају и изливе
егзалтације али и празноречје ниподаштавајуће самокри
тике.  И једно и друго су последица рефлексије дневнопо
литичких али и ширих културних ставова који се негују у
савременом тренутку. Неизбежни су утицаји ових појава
на конструкт српског идентитета. Што су они снажнији и
видљивији, обриси идентитета српског народа су медијски
заступљенији, али је при том изостала креативност у ствара
њу његовог квалитета. На тај начин се суочавамо са симула
крумом вредности, где је фабула о српству заменила његово
суштинско одредиште и реаф
 ирмисање. Малобројнима је
та изопаченост видљива јер смо чврсто убећени да чинимо   
праву ствар. Суоч
 авање са изазовима, у овом контексту пре
владава се прихватљивим популизмом чија површност нуди
спокојство и уприличену представу о историјским успесима
српског народа којој, на наше задовољство бројни завиде.
Обмана овог типа која инструментализује и најочигледније
домете патриотизма и пожртвовања из сопствене прошло
сти, дугорочно девастира и најупорније и тиме и најтеже
процесе развоја идентитета који најчешће упозоравају на
сопствене грешке, а ради њиховог превладавања.   Безгре
шност је био, и тежи да остане израз сопственог успеха, а
критике се тумаче као неприхватљива дискредитација од
стране оних који су спремни да се одрекну. Раскринкава
ње критика је постало ловочуварска обавеза декларативних
бранитеља отаџбине који најчешће прибегавају злоупотре
бама у остварењу својих амбиција. Суочавамо се са тренут
ком када је „анатомија једног морала”1 постала хипокризија2
идеје о значајној улози Срба у прошлости Европе. Повра
так одговорном односу о несумњиво запаженој улози Срба
у Великом рату јавља се у сазнању које је историографски
утемељено и које својим хоризонтом обезвређује и помамну
1 Ближе видети: Ђилас, М. (1954) Анатомија једног морала, Нова ми
сао, број 1, јануар, Београд: Месечни часопис за књижевност, науку и
уметност, стр. 2-20.
2 Ближе видети: Марковић, С. (2015) Национално без одијума, поглед без
претензија, Сомбор: Педагошки факултет у Сомбору.
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самодовољност и разарајућу одбојност од сопственог. Ово
је утолико пре потребно јер је наслеђе о томе да су на Видов
дан 1914. године Срби отворили „процес националистичких
ратова”3 још увек препознатљиво и стереотипно прихватљи
во. Изнуђени одговор на ове неутемељене оптужбе, често
је изгледао примамљив, али је подједнако штетио српском
идентитету јер је „вулкански пепео митологије затрпао при
ступе истраживању истине.”4 Суочавање са сопственим
недостацима је незаобилазна одговорност у јачању, а не у
подривању патриотизма. Они су били уочљиви у неуравно
теженој експресији идентитета и то кроз преувеличавања
достигнутог,   као и у мањку воље да се са слабостима су
очимо. У епохама које су имале значај историјске прекрет
нице Срби су били подложни: ирационалној агресивности,  
рајетинској малодушности према великим и агресивности
према малим као и моралној и социјалној мимикрији.5
Називајући ове карактеристике „виолентним типом” ди
нарског човека, Јован Цвијић је желео да скрене пажњу на
то да је нестабилност српског идентитета условљена како
неконтролисаним заносом услед успеха тако и патосним
разочарењем услед неуспеха.6 Препознатљивост слабости
у сопственом идентитету није значило признање екстерне
стигматизације српских државних потреба и интереса која
је настала услед неразумевања и негирања у актуелним ге
ополитичким односима међународних фактора. Сасвим су
протно, преиспитивање омогућује аргументовано негирање
присутног памфлетисања српске одговорности и где има и
где нема разлога да се она потеже. Последица преиспитива
ња јесу становишта која имају далекосежни утицај и потвр
ђују утицај српских културних вредности. „Позната је осо
бита лепота српских народних песама и јачина историјских
традиција. И оне су се заједно са српским мелодијама рас
простирале и освајале. Народ има у себи стваралачког, има
ону остругу духа која и нервира и чини да се стварају нови
не. Кад су у питању национална осећања и тежње, његова је
узајамност и отпорна снага врло знатна. Његов инстинкат за
самосталношћу је тако јак да код појединаца изгледа поне
кад антисоцијалан... Кад им се чине националне неправде,
3 Екмечић, М. (2002) Национални идентитет, синтетичке нације и   бу
дућност демократије, Дијалог прошлости и садашњости, Београд:
Службени лист лист СРЈ, стр. 19.
4 Исто, стр. 36.
5 Ближе видети: Цвијић, Ј. и Андрић, И. (1988) О балканским психичким
типовима (одломци), приредио Џаџић, П., Београд: Просвета.
6 Ближе видети: Цвијић Ј. (2013) Балканско полуострво и јужнословенске
земље, Београд: Народна библиотека Србије.
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они тада осећају у себи нешто што је јаче од њихове сна
ге, и од разлога који им саветују уздржљивост. Морални
мотиви су у широкој народној маси по правилу претежнији
од материјалних.”7

Југословенска преокупација
војвођанских демократа
Наш допринос искораку у, надамо се „правом смеру” од
носи се на суочавање са историјским околностима и по
литичким идејама које су довеле до организовања Велике
народне скупштине 25. новембра 1918. године у Новом Са
ду.  Пробојем Солунског фронта и експлоатисањем успеха,
пре свега захваљујући несвакидашњој одлучности српског
војника да коначно дође кући, остварена је стратешка пред
ност Антанте која је за непуна два месеца довела до потпи
сивања примирја и окончања војних операција у Великом
рату. Ипак, током тог периода неизвесност је била присутна,
а страх помешан са агресијом услед безизлаза довели су и
простор данашње Војводине у стање анархије и војно-поли
тичке недоречености. Све очигледнијом је постала ситуац
 и
ја да Дунавска монархија преживљава своје последње дане.
На њеним развалинама, новоформирана револуционарна
влада Мађарске на челу са Михаљом Карољијем очајнич
ки је покушавала да начини државно-правни дисконтинуи
тет са Аустроугарском монархијом и формира Мађарску – у
постојећим територијалним оквирима. Комфоран поглед на
ову тежњу, без обзира што је реч о пораженом вероватно би  
био изненађен шта све може очајник да учини. Тим пре, за
немаривање и омаловажавање Карољијеве политичке ини
цијативе у контексту када је Антанта потписала споразум о
војном присуству на овим просторима и административном
континуитету била би недопустива непромишљеност.
Почетком октобра ништа још није било јасно на политичком
хоризонту. Представници српске политичке елите из Војво
дине били су прилично маргинализовани. Један број њих је
био у казаматима Монархије ради минимизирања њиховог
политичког и националног утицаја. Они су, током рата би
ли изложени репресијама и однос према њима требао је да
има адекватaн ефекат на јачање аустријског патриотизма и
потискивање српског родољубља истовремено. Ситуац
 ија је
била врло специфична јер су бројне угледне српске породи
це, које воде порекло још од српских сеоба стекле и оства
риле своју амбицију у постојећем државном окружењу. „Да
7 Цвијић, Ј. (1908) Анексија Босне и Херцеговине и српски проблем,
Београд: Државна штампарија Краљевине Србије, стр. 53.
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није коже, душа да излети”8, писала је о том времену Иси
дора Секулић уметнички илуструјући породичне расколе и
трагедије.
Предстојала је врло сложена дипломатска игра и потрага
српских политичара из Војводине за адектватним изразом.
Недефинисан положај Војводине могао је да прерасте у про
блем који не може да се превлада. „Сам политички положај
Војводине остао је нерешен. Будућност и судбина те наше
покрајине остали су отворено питање а та неизвесност је
широм отварала врата свима преварантима а према нашим
националним идеалима непријатељски расположеним тен
денцијама.”9 Представници предратног демократског по
крета из Војводине – Тихомир Остојић (1865–1921)10 и Васа
Стајић (1878–1947)11 били су, током октобра и новембра ме
сеца 1918. године веома активни у намери да се политички
и национални циљ отцепљења од Аустроугарске монархи
је оствари. Они су истицали отвореност српске националне
идеје и спремност да она, својим квалитетом очува једин
ственост свог израза и да истовремено прихвати утицаје ко
ји могу да утичу на његово побољшање. „Национална снага
једног народа не показује се у тврдоглавом одбацивању све
га што је страно, него у самосталности, којом она све што
је у битности сродно и употребљиво прилагоди својем бићу,
подреди га и стварајући употреби за национална дела.”12 На
прагу ових идеја био је и Васа Стајић. „Ми хоћемо да у оп
ћу кулутру човечанства, унесемо неке нове, српске елемен
те, српску ниансу људске душе; да будемо први и бољи од
свакога.”13
Политички неистомишљеници, пре свега присталице Ради
калне странке сматрали су овај приступ несмотреним из раз
лога што је истицањем културолошког универзализма могао
да елиминише традиционално упориште српског идентите
та и уместо мађаризације доведе до неконтролисане космо
политизације српства и његовог нестанка. Без обзира на ове
критике, присталице демократске идеје су инсистирали на
8 Секулић, И. (1985) Марица, Записи о моме народу, Београд: Југославија
публик, стр. 300.
9 Лалошевић, Ј. (1928) Наше ослобођење и уједињење, Историјски архив
Сомбор, фонд 57, инв. број 448.
10 Ближе видети: Марковић, С. (2017) Тихомир Остојић, Јован Јоца Лало
шевић, Нови Сад: Прометеј, Радио-телевизија Војводине.
11 Ближе видети: Марковић, С. (2016) Васа Стајић, Нови Сад: Прометеј,
Радио-телевизија Војводине.
12 Остојић, Т. (1923) Историја српске књижевности, Београд: Издавачка
књижарница Геце Кона, стр. 5.
13 Стајић, В. (1913) Омладински живот, Нови Србин, бр. 5–10, Сомбор.

55

САША МАРКОВИЋ
идеолошкој и идејној отворености. Они су такав приступ
сматрали једино оправданим јер је, наводно онемогућавао
страначки егоизам и национални популизам уз истовремени
конформизам. „Ми Срби у овим крајевима, у нашим стра
начким одношајима нисмо свагда задахнути чистим родо
љубљем, већ често ниском себичношћу... У   нас државна
власт и све што је са истом скопчано, може да упливише на
одношаје наших странака, шта више може их употребити за
своје против-српске цели.”14 Страначки интереси и њихов
утилитаризам, демократе су желеле да у потпуности одба
це, а то је било могуће једино у доследности хуманистич
ком идеализму. Тако је Васа Стајић изнова подсећао на своје
предратне записе тражећи у њима модел успешног оства
рења циљева ратне политике српског народа. „Сва питања
националне политике и патриотизма своде се мени … на
ово: колики ће бити педаљ земље што ће га хуманизовати
људи што говоре нашим језиком.”15 Стајић је био непопра
вљиви хуманиста до којег се долази моралном чистотом и
просвећивањем. Ипак, његова истрајност у идеји изгледа
ла је наивно у судару са војно-политичким реал измом 1918,
али Стајић није био спреман да то прихвати.
Српска национална идеја код Тихомира Остојића и Васе
Стајића доживела је југословенску трансформацију као не
минован след њиховог тумачења модернизације и државо
творне визије. „Срби и Хрвати су два имена за један исти
појам.”16 У том контексту Краљевина Србија је била пије
монтски ослонац и најзаслужнији постојећи државни проје
кат у остварењу југословенске зајденице. „Појава самостал
не српске државе у почетку XIX века је за развитак српске
мисли уопште од одлучног значаја. Српска мисао, која је и
пре била будна, нашла је сад не само своје природно упо
риште него и топло гњездо у којем се она неговала, чувала,
развијала, расла и из којега се даље гранала и ширила.”17 По
тешкоће на овом путу остварења биле су бројне, а најтеже је
14 Остојић, Т. (1904)   Хоћемо ли свуда   и свагда терати партизанство?,
Браник, 1. (14.) септембар 1904, бр. 19.
15 Стајић, В. (1963) О хуманистичкој култури, 1905; Лебл, А. (1963)
Политички лик Васе Стајића, Нови Сад: Прогрес, стр. 79.
16 Остојић, Т. (1923) Историја српске књижевности, Београд: Издавачка
књижарница Геце Кона, стр. 7. „Тек, својим стварним схваћањем нацио
налног морала, својом оданошћу југословенској идеји искреном својом
вером у идеал новог српства; у Српску Модерну Културу, они показују
пут којим треба да иде српска омладина која путем је осјећала сву тра
гичност минулих националних криза.”; Чланак: Српска Напредна омла
дина, Српска Ријеч, Сарајево, 13. (26.) јул 1910.
17 Остојић, Т. (1921) Народна мисао, идеја ослобођења и уједињења у
историји и књижевности Војводине, Летопис Матице српске, књига за
године 1914–1921, бр. 34–60, Нови Сад, стр. 46–47.
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било неповерење и спремност за одустајање међу представ
ницима српске друштвене елите. Док је, са једне стране по
стојала „извесна надувеност војвођанске интелигенције”18,
са друге стране јављала се код „Србијанаца зловоља”.19 Ма
теријално ситуиранији Срби у Монархији20 нису били скло
ни да се жртвују за велике националне циљеве. Штавише у
њиховом политичком и страначком изразу, осим родољуби
ве реторике видљивијег отпора националном негирању ни
је било. Остојић није био импресиониран оваквим стањем
ствари и често га је критиковао. Колико је одлучан био у
критици слабости националног уверења код политичке ели
те сународника у Војводини, Остојић је још оштрији био у
критици покушаја нове мађарске владе Михаља Карољија
да очува територијални интегритет Угарске обећавајући ре
форме и признајући политику националистичке претензије
у блиској прошлости. Критикујући „јагњећи гест мађарске
владе”, Остојић је заправо указивао на прикривену „безазле
ност” и лицемерје који не могу да избришу националистич
ку политику коју је спроводила. „Мађарски народ од новем
бра ове године није неки нови народ, него онај исти од пре
новембра. Терор тог народа имао је за нас најтеже последи
це.”21 Не дозвољавајући да емоције и резигнација превлада
ју, а узимајући у обзир потребу политички реалног присту
па отцепљењу Војводине, Остојић је Мађарима честитао на
избору њихове нове револуционарне владе. Међутим, „то су
они удесили како је њима, Мађарима добро... И ми хоћемо
овде код нас да удесимо онако, како је за нас добро. Имамо
права од Мађара захтевати да нас оставе на миру.”22
И Остојић и Васа Стајић су били међу најактивнијим побор
ницима стварања југословенске државе као израза већинске
политичке воље српског и јужнословенских народа и као из
раз остварења националне идеје у Војводини. У својој визији
будућности ових простора, Стајић није имао разумевање за
појединачно национално истицање блиских југословенских
18 Остојић, Т. (1921) Народна мисао, идеја ослобођења и уједињења у
историји и књижевности Војводине, Летопис Матице српске, књига за
године 1914–1921, бр. 34–60, Нови Сад, стр. 49.
19 Исто.
20 „Војводина је једна од најбогатијих крајева наше државе, њено станов
ништво стоји просеком у материјалној култури највише.”; Остојић, Т.
(1919) Југославија, Географско-статистички и историјски преглед, ру
копис, Рукописно одељење Матице српске – у даљем тексту РОМС, М
5940.
21 Остојић, Т. (1918) Нова тактика Мађара, Српски лист, орган Српског
народног одбора, бр. 12.
22 Остојић, Т. (1918) Политичко приклапање, Српски лист, орган Српског
народног одбора, бр. 18.
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народа. Изузетно је био осетљив према истицању српске на
ционалне посебности јер је сматрао да је то израз егоизма
и ароганције, а не поимања историјске улоге и националне
визије окупљања. „Оставити се дакле прозелитства и србо
вања, него подстрекавати на рад лични у ком правцу било.”23
Овим својим иступима, Стајић је заправо подржавао идеју
сусрета националних идеја и одбацивање замаха њиховог
шовинизма који је могао да доведе до непредвидивог кон
фликта. Он није одбацивао националну идеју, али је у њој
видео напор народног синкретизма на Балкану без обзира
на достигнут степен етно-националистичког развоја „…Да
национализам може бити благотворна или прогресивна сна
га у историји само ако је етички, културни или не-политич
ки национализам; да је културни или етички национализам
најбољи начин да се минимизују тензије између појединца
и заједнице; месијанску наду да такав национализам може
унапред бити светско јединство, а не довести до даљих по
дела.”24 У писању о културном карактеру националне идеје,
Стајић је имао подршку у чланку „Културни национализам”
Исидоре Секулић. Национализам, писала је Исидора, упра
во треба да се одупре ирационалном мистицизму. „У том
национализму требало би да нема мистике, треба савлађи
вати мистицизам. Тај национализам треба да је и по сушти
ни и по облику чиста, висока култура. Култура у најбољем
смислу речи: морал, хуманизам, етика, честитост. Ваљаност
и честитост и првокласност не само српска, него човечан
ска… Док смо уско и само својски национални, а не и чо
вечански национални, не можемо имати високих максимал
них радова.”25
Међутим, услед неочекиваног војно-политичког успеха
Краљевине Србије у Балканским ратовима, Аустро-Угарска
монархија је све више намеравала да се обрачуна са посто
јањем независне и самосталне српске државе која је стиму
лисала иредентистичке тежње и деловала антицаристички
на стање политичке свести њених словенских поданика.
Ирационални мотиви нису више само нијансирали држав
ну политику Монархије, већ су постали њен доминантан
део. „Нејасна, прожимајућа мржња”26 постала је водиља
23 Стајић, В. Слепи национализам, Арпад Лебл: нав. дело, стр. 57.
24 Kohn, H., Uber die Bedeutung des Nationalismus im Judentum und in der
Gegenwart, Wien, 1922, цитирано према: Суботић, М. (2007) На дру
ги поглед, Прилог студијама национализма, Београд: Институт за
филозофију и друштвену теорију, стр. 94.
25 Секулић, И. (1913) Културни национализам, Нови Србин, јануар–јуни
1913.
26 Арент, Х. (1999) Извори тоталитаризма, Београд: Феминистичка
издавачка кућа, стр. 375.
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поступака националних и државних политика.27 Представ
ници Срба, у таквим околностима нису ишчекивали дога
ђаје. Окупљали су младе људе у организације које су имале
национални и родољубиви карактер. Тако је   Васа Стајић
био један од повереника Народне одбране у Војводини и ак
тивно је учествовао у њеном раду међу омладином. Непо
средно пред Сарајевски атентат, по сопственом сведочењу,
Стајић је учествовао у раду „Конгреса Срба абитуријената у
Угарској. На конгресу су говорили и Тихомир Остојић, Ко
ста Хаџи, Никола Радојчић, Лазар Марковић.” Стајићеве ре
чи биле су национално-мобилизаторске и звучале су попут
Цвијићевог позива за спремност на сукоб после анексије
Босне и Херцеговине када су, тим чином, све могућности
дипломатско-политичког разрешења кризе биле исцрпљене.
„Видели сте у Новом Саду да има учених Срба; пређите у
Београд па ћете видети да има учених Срба који умеју бомбе
бацати.”28
Отпочињањем ратних дејстава крајем јула 1914. године и
иначе национално неуравнотежена и искључива политика
Аустро-Угарске монархије попримила је размере легисла
тивне дискриминације ненемачког и немађарског становни
штва. У Угарској је на почетку рата ступио на снагу Закон
о ванредним мерама, који је као последицу имао замирање
свих националних активности како у вези са страначким ра
дом, тако и на културном и уметничком пољу и увелико под
сећао на диктатуру. „Тако је замро скоро сваки политички
живот…”29
Васа Стајић је почетак ратних операција дочекао у затвору
јер је већ неколико година уназад, тачније од 1912. и Бал
канских ратова, од укључивања у рад Народне одбране, од
текстова у Новом Србину био на мети истражних органа Мо
нархије као изразити противник државе. „Крајем 1912. мене
је почела хапсити полиција, а под крај 1913. и суд. Хтели
су ме заплашити, да бих побегао у Србију, узалуд.”30 Ратне
околности су снажно утицале и на Србе у Војводини. Стајић
27 „Општу дезинтеграцију политичког живота можда ништа боље не илу
струје од ове нејасне, прожимајуће мржње према свему и према свако
ме… Сада су сви били против свих, а највише против свог најближег
суседа – Словаци против Чеха, Хрвати против Срба, Украјинци против
Пољака…”, Исто.
28 Стајић, В. Неколико докумената о Војводини у светском рату, РОМС,
М8752. Био је то конгрес, по тврђењу Васе Стајића „Југословенске
Националистичке омладине”.
29 Лебл, А. (1979) Грађанске партије у Војводини 1887–1918, Нови Сад:
Филозофски факултет у Новом Саду, Институт за историју, стр. 124.
30 Стајић, В. Неколико докумената о Војводини у светском рату, РОМС,
М8752.
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није био импресиониран затеченим стањем – „затекао сам
војвођанске Србе престрављене”.31 У другим текстовима
Стајић је био још самокритичнији и оштрији. „Први дани
рата су били вероватно одвратна позорница кукавичлука и
подлости код Срба у Угарској… Ви познајете, драга сестро,
српски народни понос. Неко је зар гледао на Хрвате, Сло
венце, Словаке, па је испевао стихове: Нико нема што Србин
имаде. Према овим суседима нашим наша национална свест
је можда јача и крепча је кохезија међу члановима наше на
ције. А ја ипак мислим да је наше друштво у 1914. углавном
било престрављено, да је уз мало више просвећене храбро
сти могло чак јефтиније проћи, мушки се држећи… Ако је
улога Угарских Срба у Светском рату мање импозантна, то
је наша заједничка кривица, моја као и свачија.”32
Стајићево незадовољство неочекиваном резигнацијом Срба
могло је да делује прилично неприхватљиво за уобичајену,
готово стереотипну слику о држању српског народа током
Великог рата. Скрећемо пажњу, да је Стајић ово писао из
затвора33 и да је вероватно очекивао да и многи други деле
његову судбину.
Читаво време робовања Стајић није губио наду у остварење
слободе малих народа и стварања заједничке државе. Иако
на робији, Стајић је неговао оптимизам у одлучујућу побе
ду снага супротстављених империјализму. „Нек се ратује до
огаделости, обједелости, док сва срца смртно не омрзну не
правду, не увиде да човеку треба љубави … а не бели или
црни робови, и колоније, и дредноти, империјализми и ми
литаризми; док се насиље и слепа покорност не сперу са ли
ца човечанства, и не дођу до права за самоопредељивање не
само Пољаци, него и Каталонци и Баски, и Ирци и Јермени,
и Буњевци, и сами Цигани.”34 Стајићево поверење у култур
ну еманципацију националних идеја малих народа као да је
позивало и истовремено наговештавало програм америчког
председника Вудро Вилсона.
Стајићев и Остојићев друштвени оптимизам произлазили су
из њихове убеђености да је визија културне геополитичке
будућности Балкана могућа. У контексту еманципације те
31 Стајић, В. (јануар-април, 1926) Мало успомена 1914–1918, Књижевни
север; Арпад Лебл: Политички лик…, стр. 146.
32 Стајић, В. Учешће српског друштва у мојој судбини, РОМС, М 5556;
Арпад Лебл: нав. дело, стр. 148.
33 „Васа Стајић ће свој рад наставити на робији у Араду и Сегедину или у
Илави…”, Лебл А. нав. дело, стр. 287.
34 Стајић, В. Сви народи имају право на самоопредељење, Лебл А. нав.
дело, стр. 254.
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визије, југословенско јединство било је незаобилазни осло
нац еманциповане националне политике и једних и других.
„Ништа југословенско није ми страно… кроз Југословен
ство ћу ући у човечанство.”35 И Остојић и Стајић су у то чвр
сто веровали и ставили су све своје интелектуалне и обра
зовне потенцијале у служби те идеје. Протежирали су „схва
тање о јединству Србохрвата, о потреби више друштвене
правде, више слободе савести, и о непотребности рђавих
књига…”36 Њима прошлост, испуњена бројним жртвама ни
је била слика којој се заветно робује, већ залог предака који
се управо и догодио да би српски народ имао будућност37 и
био посвећен њој. Таква будућност интегрисала је хуманост
обичног човека са националним интересом и била основа
„праведне борбе” која је морала да се држи домета својег
смисла, а како се не би преточила у освајачку авантуру. „Он
се подмлађује, ствара нов поглед на свет, у ком се хуманизам
стапа с национализмом.”38
Сведочење Васе Стајића о догађајима који су мењали геопо
литичку ситуац
 ију на овом простору речито је указивало на
његову југословенску посвећеност и то без обзира на затече
ну ситуац
 ију у којој доминира неповерљив национални ин
терес.  „У октобру 1918. Југословени из Загреба ми послаше
новчану помоћ и поруку да побегнем… Побегао сам преко
Беча… У Загребу затекох већ заказан збор Срба и Буњеваца
из Војводине.”39 Стајићев сусрет са политичким амбицијама
Хрвата и Срба био је шокантан за његову визију културног
југословенства који проистиче из етничке националне иде
је. „Од тога часа почињу разоравања. У Средишњем одбору
Народног Већа, Стјепан Радић развија државноправне тео
рије … и покушава да на границама Хрватске заустави ’ту
ђу војску’, ствара тако тешку атмосферу, да сам г. Светозар
Прибићевић поручује по мени у Нови Сад: кидајте са Загре
бом… Једно разочарање долазило је за другим. Једно од нај
тежих било је ово: пре него што сам стигао у свој завичај, у
Банат, стигао је био онамо глас да сам се одрекао српства; то
као значи моје Југословенство… Све сам се више повлачио

35 Стајић, В. Државнотворна просвета, Панчевац, 13. и 14. 07. 1919.
36 Стајић, В. Јавни радник и начин удруживања, Лебл А. нав. дело,
стр. 260.
37 „…И ми спадамо међу народе који далеко више морају живети за будућ
ност…”, Стајић, В., „Национална књижевност”, Књижевни југ, бр. 5, 1.
3. 1915. 1918.
38 Исто.
39 Стајић, В. (1928) Моје учешће у југословенском уједињењу, Споменица
ослобођења Војводине, Суботица.
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испред грлатих родољуба…”40 За Стајића, којег је политич
ки у овој епохи уједињења мало ко разумео и прихватао, би
ло је ово време када се његов национални сан остваривао уз
дубоко поштовање човека. „Мјесто национализма сада ваља
да нас руководи хуманизам…”41
У овом контексту Стајићу али и Остојићу били су непри
хватљиви националистики пориви који су негирали заједни
штво Јужних Словена из разлога што су могли да онемогуће
политичку будућност коју су они видели једино у удружи
вању националних трибализама. „У прве дане ослобођења
стадоше се јављати прохтеви племенске хегемоније, панср
бизма. Већином људи који су се компромитовали служећи
немачко-мађарској неправди, хтедоше се преко ноћи опрати,
нудећи Београду своје услуге против Загреба, вичући нетр
пељивост и мржњу. Противници Мале Србије стадоше про
поведати Велику Србију и викати: Доле Југославија! Било,
не поновило се!”42 Ипак, ово становиште самокритике зане
маривало је реалност хрватске националне идеје која није
била импресионирана идејом о југословенском јединству.
„Загреб је данас хрватскији него икад, Срби су данас грађа
ни другог реда, горе него икад.”43 Упркос овим упозорењи
ма и Стајић и Остојић су критиковали национализам Јаше
Томића и идеју присаједињења као притворни патриотизам
који је утемељен на популизму, а не на историјској тежњи
културног и наднационалног повезивања. Представници Бу
њеваца такође су уочи Велике скупштине били пристали
це њиховог становишта, али су на скупштини, како су сами
навели подлегли атмосфери јединства са Краљевином Ср
бијом и то са идентичним одушевљењем које је било при
сутно и код Срба.44  Тријумф националних идеја остварен је
на „Великој народној скупштини Срба, Буњеваца и осталих
Словена у Банату, Бачкој и Барањи” одржаној 25. новембра
1918. године. „Најзад дође велики историјски дан 25. новем
бра 1918. На Великој Народној скупштини коначно и сјајно
је победила теза Јаше Томића. Тој победи много је допринео
и г. Блашко Рајић45 топлим и фулинантним патриотским
40 Исто.
41 Предавање Васе Стајића,  (1918) Глас СХС, бр. 256, 27. 11.
42 Исто.
43 Писмо Алексе Ивића Зорки Лазић, 12. јануар а 1919, РОМС, 27 917.
44 Ближе видети: Марковић, С. (2010) Политички живот Буњеваца Вој
водине у Краљевини СХС/Југославији 1918–1941, Суботица: Буњевачки
информативни центар.
45 „Своју подршку Резолуцији, Рајић, свештеник и угледни буњевачки јав
ни радник, касније је образложио тврдњом да је она сигурније обезбеђи
вала ослобођење од Угарске, но југословенска опција”, Пекић, П. (1939)
Повијест ослобођења Војводине, Суботица, стр. 136.
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говором пледирајући за предлог Јаше Томића. И тако је уз
неописано одушевљење донешена резолуција.”46 У раду
скупштине учествовало је 757 посланика. Међу њима било
је 578 Срба, 84 Буњевца, 62 Словака, 21 Русин, 3 Шокца, 2
Хрвата, 6 Немаца и 1 Мађар.
Бројност делегата и њихов организовани долазак у Нови
Сад илустровао је солидну организацију пре свега српског
становништва, али и потпуно одсуство несловенског жи
вља. У околностима које су постојале, организација избора
скупштинских представника није могла да испоштује демо
кратску изборну процедуру, већ се ослањала на већинску
политичку вољу словенског становништва, понајпре Срба
у Војводини.47 Бројне историјске синтезе из нама неразу
мљивих разлога пренебрегавају ову констатацију. У рат
ним околностима, историјска прилика се пружа онима који
остваре војничку победу. Војска Краљевине Србије, у окви
ру савезничке војске пружила је прилику свом политичком
естаблишменту да, уз уважавање ситуац
 ије на терену подр
жи адекватно и стратешки одрживо национално-политичко
и државно-административно решење. У трагању за тим ре
шењем значајну улогу свакако је играла анализа неуспеха
претходних државних творевина које су пропустиле своју
историјску прилику јер су биле подложне неприхватљивом
пароксизму.
Одлукама скупштине48 Војводина је прикључена Краље
вини Србији и формирани су нови органи управе – Велики
46 Лалошевић, Ј. Ј. Наше ослобођење и уједињење, Историјски архив
Сомбор, фонд 57, инв. број 448.
47 „Избори за Велику народну скупштину били су далеко од демократич
них. Припадници несловенских мањина (треба истаћи да нити Мађари
нити Немци се у овом тренутку не осећају као мањински народи у Во
вјодини – примедба С. М.) (за разлику од Словака, Русина и Чеха) нису
имали право гласа. Штавише, чак ни сви Словени нису учествовали у
избору посланика”, Јањетовић, З. (205) Деца царева, пасторчад кра
љева, Београд: Институт за новију историју Србије, стр. 126.
48 Одлуке Велике народне скупштине:
•
Молимо владу братске Србије да на Конференцији о миру заступа
наше интересе.
•

Прикључујемо се Краљевини Србији која својим досадашњим ра
дом и развитком ујемчава слободу, равноправност и напредак у сва
ком правцу не само нама, него и свим словенским па и несловенским
народима који с нама живе.

•

Овај наш захтев хоће да помогне уједно и тежњу свију Југословена,
јер је и нама искрена жеља да српска влада, удружена са Народним
вијећем у Загребу учини све да дође до остварења јединствене др
жаве Срба, Хрвата и Словенаца под вођством краља Петра и његове
династије.
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народни савет и Народна управа. Састав ових органа упра
ве, у политичком смислу, био је показатељ постигнутог
страначког компромиса и уједињења око акутних проблема
са којима се територија Војводине суочавала, а у намери ње
ног словенског становништва да се уједини са Краљевином
Србијом.

Према закључку
Даљи развој догађаја довели су до тога да код многих иде
алиста југословенски оптимизам клоне. „Сумњивци и сму
тљивци раскидачи свете ствари не верују да Србин може
бити брат Хрвату и обратно.”49 Југославија је морала да по
нуди нову културну матрицу чија би последица била и при
мерено друштвено уређење, а Војводина је требало да буде
део тог ширег контекста. У њој је требало сачувати култур
ни образац који се успоставља са Доситејем Обрадовићем
и просветитељством уприличеним кроз школски систем.
Рестаурација било какве слике о демократски уређеној
држави без овог сегмента значило је, по Стајићу и Остоји
ћу, разбуктавање ароганције, самовеличања и антагонизма.
У тој перспективи својатање историјских догађаја као де
ло неког посебног народа коме захвалност дугују сви други
•

•

•

И зато да би ова скупштина помогла са своје стране остварити једин
ствену државу свију Срба, Хрвата и Словенаца, бира два члана који
ће стајати на услузи српској влади: Јашу Томића (Нови Сад) и Блашка
Рајића (Суботица) и бира два члана који ће стајати на услузи Народ
ном вијећу у Загребу: др Јована Манојловића (Суботица) и Васу Ста
јића (Нови Сад).
Допунске Одлуке:
Несрпским и несловенским народима, који остају у нашим границама
обезбеђује се свако право, којим желе да као мањина очувају и разви
јају своје биће. А исто тако, захтева скупштина ова, да се оним Срби
ма, Буњевцима и Шокцима, који и даље остају изван наших граница
у другим државама, обезбеди право заштите мањина, њихов народни
опстанак и развитак на начелу реципроцитета.
Банат, Бачка и Барања у границама које повуче Антантина балканска
војска, проглашавају се данас 12. (25.) новембра 1918. на Народној
скупштини у Новом Саду, на основу узвишеног начела народног са
моопредељења, отцепљени како у државноправном тако и у политич
ком погледу од Угарске. Због тога Народна скупштина поставља Ве
лики народни  савет којем је извршни орган Народна управа. Народни
савет чине 50 чланова изабраних из ове Народне скупштине. Народни
савет доноси потребне уредбе и наредбе, поставља Народну управу и
врши надзор над њом.’’; Одлуке Народне Скупштине Срба, Буњеваца
и осталих Словена у Бачкој, Банату и Барањи, донесене 12. (25.) но
вембра 1918. у Новом Саду; Српски лист, 14. новембар 1918, бр. 17;  
О присаједињењу Војводине Краљевини Србији види ближе: Споме
ница ослобођења Војводине 1918, РОМС,  М 7417.

49	 Стајић, В. (1918) Слобода и правда, Слобода, бр. 14, 8. 11.
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је мимоход површности и корак ка сигурном неуспеху у
будућности.
Српски народ у Војводини, али и на читавом свом просто
ру, био је заслужан у прошлости током борбе за национално
ослобођење не зато што је на тој представи инсистирао и на
метао је другима, већ зато што је имао способне интелекту
алце и политичке представнике али и пожртвоване војнике.
Занемарујући ово, у југословенској држави себични интере
си, громогласно саопштавани као „политичка воља народа”
утирали су пут етатистички изнијансираном децентрализму
који је градио баријере, а спутавао дијалог усмерен према
опште прихватљивом решењу.
Идеализам је био поражен, политичка борба за „четврту на
цију”,50 а тиме и југословенску државу посустајала је услед
све ширег неповерења и размимоилажења политичких чи
нилаца нове државне заједнице. Грађански мислилац, наци
онално одговоран и идејно утемељен био је хоризонт од ко
јег се југословенска политичка мисао удаљавала, а са њима
су се губиле и контуре дела и политичке визије Васе Стајића
и Тихомира Остојића.
Југословенски идеализам имао је и унутрашње противреч
ности које су се рефлектовале у осцилацијама од еуфорије
до разочарања. Уздрман и спољашњим националистичким
ударима, овај идеализам био је изложен сталним преиспити
вањима и реобликовању. „Идеалистима се неки пут дешава
да у свом одушевљењу обмањују не само друге него и себе
саме. Тако су и Југословени веровали су да је и код Срба и
код Хрвата југословенска свест већ сазрела. У оним крајеви
ма где Срби и Хрвати живе измешани, може се наћи приме
ра правих Југословена који се више не осећају ни као Срби
ни као Хрвати већ као нешто треће. Али такви људи не чине
главнину Југословена. Главнину чине они Срби који желе
заједничку државу са Хрватима и они Хрвати који желе за
једничку државу са Србима. Нити су први заборавили да су
Срби, нити су други заборавили да су Хрвати, због чега неки
пут једни друге сумњиче да нису искрени Југословени…
Они су постали Југословени на основу размишљања и иску
ства, онако као што човек постаје либерал или социјалист.
И баш зато што је југословенство код већине Југословена
само једна политичка идеологија, није нимало чудно да је
било врло угледних Југословена који су се у току времена
50 „Стапање трију племена, и толиких им одломака, у једну, у четврту на
цију, у носиоца и чувара уједињене државе, то је услов за стабилност
Југославије”; Југословенска просветна лига, Демократија, бр. 40, 15. 6.
1919.
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поколебали у свом југословенству, и онда се вратили своме
било српском било хрватском национализму.”51
Амбициозним, који су били већина међу ондашњим полити
чарима није било страно ни прихватање југословенства ни
његово напуштање. Тај често и амбивалентни процес нису
доживљавали као урушавање сопствене идеје. Пре су свој
поступак правдали прихватањем актуелне „политичке во
ље” и умели су да се у потпуности прилагоде повинујући се
ауторитарности из користољубља уместо ауторитету проис
теклом из уверења. Био је то пут „југословенске утопије” о
којој се данас пише52 са (не)допустивим закашњењем у од
носу на правовремену критику и самокритику. Можда и из
тог разлога савремено „раскринкавање” идеологија југосло
венског пројекта више говори о слабостима постојећих иде
олошким потреба нашег друштва него о научно утемељеном
историографском тумачењу.
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YUGOSLAV IDEALISM OF SERBIAN PATRIOTISM –
DEMOCRATS IN VOJVODINA 1918
Abstract
In October 1918, after the successful military operations following the
breaking of the Thessaloniki front line, representatives of the Serbian
political elite in Vojvodina, having been forced into isolation during
the Great War, but having also demonstrated loyalty to Vienna, started
forming national committees. Their aim was to separate the territories
of Banat, Bačka and Baranja from the existing state and to connect them
into a new union state which would resemble the military and political
aspirations of the Kingdom of Serbia. This was a long-awaited moment
for the Serbs across the state borders for unification with compatriots
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
most serious. Although in these circumstances people expected a firm
attitude, it was found only in the consensus on unification. Differences
have appeared in the way of accomplishing the pursuit. The majority,
led by the Radical party, advocated for merging of Vojvodina with
the Kingdom of Serbia, while a number of Serbs, led by the pre-war
Democratic Party representatives, favoured Vojvodina’s annexation to
the National Council of Slovenians, Croats and Serbs from Croatia,
which would, through this body, with the Kingdom of Serbia create a
new Yugoslav State. The most influential among the representatives of
these political lines were Tihomir Ostojić and Vasa Stajić.
Key words: Serbs, organization, idea, unification, annexation
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прегледни рад

БАЧКИ РУСИНИ И ЈОВАН
ХРАНИЛОВИЋ У ДАНИМА
ПРИСАЈЕДИЊЕЊА
ВОЈВОДИНЕ КРАЉЕВИНИ
СРБИЈИ 1918.
Сажетак: На Великој народној скупштини Срба, Буњеваца и
осталих Словена Бачке, Баната и Барање, одржаној 25. новем
бра 1918. године у Новом Саду, учествовали су и Русини. Исто
риографија сматра да је међу 757 посланика био присутан и 21
Русин. Ова мала словенска национална заједница (у Бачкој 1921.
године живи 12.071), на тај начин је дала свој допринос присаје
дињењу Војводине Краљевини Србији. На основу до сада неизучене
архивске грађе у раду се истражује учешће Русина на Великој на
родној скупштини. Русински посланици су потицали из општина
Руски Крстур, Куцура, Стари Врбас, Ђурђево и града Новог Сада.
Аутор, на примеру месних народних одбора у Ђурђеву и Куцури,
доказује да је избор посланика одражавао националну структуру
становништва тих насеља и да су њихови житељи у преломним
временима деловали као солидарне и јединствене локалне политич
ке заједнице. Једна од најистакнутијих личности Велике народне
скупштине био је новосадски гркокатолички (унијатски), русински
свештеник Јован Храниловић (1855–1924). До данас је у науци био
непознат податак да је Храниловић за посланика изабран на збо
ру Русина из Новог Сада, одржаном 23. новембра. Храниловић је
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несумњиво представљао русинску заједницу у руководећим телима
Скупштине.
Кључне речи: Русини у Србији, Велика народна скупштина 25.
новембра 1918, Јован Храниловић, гркокатоличка црква, историја
Новог Сада, Ђурђево 1918, Куцура 1918.

У јесен 1918. године назирао се крај Првог светског рата.
Аустроугарска монархија као сила губитница налазила се у
општем расулу и револуционарном превирању. Њени доско
рашњи поданици, бројни народи и њихове политичке елите
тражили су шансу за остварење својих националних тежњи.
Опште политичке прилике имале су свој веран одраз и на
на мултиетничном југу Угарске. У очекивању великих про
мена и доласка победничке војске Краљевине Србије и ње
них савезника, крајем октобра – почетком новембра, српско
становништво и његови политички прваци су организовали
своје народне одборе као нове органе власти. Скоро иден
тичан случај је био и по местима где су живели други на
роди у тренуцима када су институције старе државе губиле
ауторитет и када су локалне заједнице настојале да одрже
мир и поредак у својим срединама. Политичка дешавања су
се убрзано смењивала. Нова мађарска влада грофа Михаља
Карољија је 13. новембра 1918. године у Београду са сила
ма Антанте потписала Војну конвенцију и уједно примирје.
Њене преостале војне снаге су се по том уговору повукле иза
успостављене демаркационе линије, док је предвиђено да се
мађарска цивилна власт, макар на папиру, задржи на напу
штеним територијама. У таквим условима Српски народни
одбор у Новом Саду, који је у међувремену постао главно
политичко тело војвођанских Срба, сазвао је за 25. новем
бар 1918. године у Новом Саду Велику народну скупшти
ну Срба, Буњеваца и осталих Словена са територије Бачке,
Баната и Барање с циљем да се одреди даља политичка бу
дућност ових области. У позиву је био врло прецизно одре
ђен начин бирања посланика од стране локалних народних
одбора и већа, у периоду од 18. до најкасније 24. новембра.
Избор је организован међу „позваним народима” у оквиру
постојећих општина. На сваких хиљаду душа биран је један
посланик, а ако би број прелазио хиљаду и по (1000 + 501),
општина је имала право да бира још једног делегата. Избори
су по местима доиста били спроведени и када се тог поне
дељка 25. новембра 1918. у великој сали новосадског Гранд
хотела састала Велика народна скупштина, њени посланици
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су донели историјску одлуку о непосредном прикључењу
Баната, Бачке и Барање Краљевини Србији.1
Данас је у историографији скоро општеприхваћен пода
так да је на Великој народној скупштини било заступљено
211 општина са 757 делегата, међу којима се налазио и 21
Русин, поред 578 Срба, 84 Буњевца, 62 Словака, три Шок
ца, два Хрвата, шест Немаца и једог Мађара.2 С обзиром
на околност да је 1921. године на тлу Бачке (Баната и Бара
ње) живело 11.047 Русина3, односно,   по доследној цркве
ној парохијалној статистици русинских места из те године,
12.0714, сложићемо се да се ова релативно мала словенска
национална заједница плебисцитарно одазвала позиву Срп
ског народног одбора и дала свој допринос присаједињењу
1 О присаједињењу Војводине Краљевини Србији: Ракић, Л. Војводина
у време стварања југословенске државе 1918. године, у: Србија 1918.
године и стварање југословенске државе, Зборник радова са научног
скупа, уредник Терзић, С. (1989), Београд: Историјски институт, стр.
223-232; Кркљуш, Љ. Војводина у време присаједињења Краљевини
Србији, у: Присаједињење Војводине Краљевини Србији 1918, Зборник
радова са научног скупа одржаног 25. новембра 1992. године у Новом
Саду поводом седамдесет четврте годишњице присаједињења Војводи
не Краљевини Србији 1918, уредник Смиљанић, М. (1993), Нови Сад:
Музеј Војводине, Институт за историју Филозофског факултета у Новом
Саду стр. 13-24; Његован, Д. (2004) Присаједињење Војводине Србији,
Нови Сад: Музеј Војводине, стр. 203-248.
2 Pekić, P. (1939) Povijest oslobodjenja Vojvodine, Subotica: Grafika, str.
310; Gaćeša, N. (1977) Rusini između dva svetska rata, Godišnjak Druš
tva istoričаra Vojvodine, Novi Sad: Društvo istoričara SAP Vojvodine, str.
300; Biljnja, V. (1987) Rusini u Vojvodini, Prilog izučavanju istorije Rusina
Vojvodine (1918–1945), Novi Sad: Dnevnik, стр. 26; Ракић, Л. нав. дело,
стр. 228; Кркљуш, Љ. нав. дело, стр. 20; Његован, Д. нав. дело, стр. 240;
Вељановић, З. (2017) Југославија потреба или заблуда, Стварање Кра
љевине Срба Хрвата и Словенаца 1918, треће издање, Нови Сад: Музеј
Војводине, стр. 161; Једини, другачије мишљење заступа, без навођења
аргумената (?!) Храбак, Б. Словени у Војводини у данима ослобођења,
новембра 1918. године, у: Присаједињење Војводине Краљевини Срби
ји 1918, Зборник радова са научног скупа одржаног 25. новембра 1992.
године у Новом Саду поводом седамдесет четврте годишњице приса
једињења Војводине Краљевини Србији 1918, уредник Смиљанић, М.
(1993), Нови Сад: Музеј Војводине, Институт за историју Филозофског
факултета у Новом Саду, стр. 72; Janjetović, J. (2005), Deca careva, pa
storčad kraljeva, Nacionalne manjine u Jugoslaviji 1918-1941, Beograd:
INIS, str. 126.
3 Гаћеша, Н. Демографске и социјалне прилике у време присаједињења
Војводине Краљевини Србији 1918. године, у: Присаједињење Војводи
не Краљевини Србији 1918, Зборник радова са научног скупа одржаног
25. новембра 1992. године у Новом Саду поводом седамдесет четврте
годишњице присаједињења Војводине Краљевини Србији 1918, уред
ник Смиљанић, М. (1993), Нови Сад: Музеј Војводине, Институт за
историју Филозофског факултета у Новом Саду стр. 50.
4 Биндас, Д. (1923) Народна штатистика бачко-сримских Русинох 1921.
року, Руски календар, Руски Керестур: Руске народне просвитне
дружтво, стр. 131.
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Краљевини Србији. Ко су били бачко(-сремски) Русини, или
једноставно „Руси”, како су их обично именовали војвођан
ски Срби5, ко су били њихови прваци, на који начин су се ор
ганизовали и узели учешће на Великој народној скупштини
25. новембра и, коначно, која су била њихова очекивања од
нове јужнословенске државе и шта су на крају од ње до
били? На ова питања покушаћемо да дамо одговор у раду
који следи, с намером да направимо критички осврт на нека
постојећа мишљења у историографији и евентуално их ис
правимо.
Два документа представљају полазну основу за истражива
ње наведене теме. Први је Записник од 12/25. новембра 1918.
године, вођен на првој седници Велике народне скупштине.
Том приликом је, наиме, известилац Одбора за оверење ман
дата посланика, Душан Тушановић, известио Скупштину о
броју, националној и родној структури окупљених скупшти
нара, при чему је дат и поменути број присутних русинских
посланика. Није нам познато да ли је оригинал записника
данас остао сачуван и где се налази.6 Ако по страни остави
мо извештај о раду Скупштине објављен у Српском листу
од 27. новембра 1918. године7, као посебан документ Запи
сник је у целини публикован у Споменици ослобођења Вој
водине 1918, издатој 1929. године.8 Поново је издат прили
ком обележавања 20-годишњице ослобођења, у књизи Вој
водина 1918–1938.9 У оба издања био је наведен податак о
присуству 21 посланика Русина. Други незаобилазни доку
мент за нашу тему заправо није извор, већ резултат историо
графског истраживања и представља списак Чланова Велике
народне Скупштине наведен по општинама из којих су они
долазили. Како закључује Драго Његован, овај списак је пр
ви пут на једном месту састављен у публикацији Војводина
1918–1938, а некако у исто време (1939) и у књизи (истина,
5 Јеремић, Р. (1928) Бачки Руси (Рушњаци, Русини), Прилози Летопису
Матице српске, год. 1, књ. 1, св. 2, Нови Сад: МАтица српска, стр. 49-67.
6 Овом приликом захваљујемо се уваженим колегама Драги Његовану и
Зорану Вељановићу који су нам дали упутства за наше истраживање.
7 Аноним, (14 (27). Новембар 1918) Одлуке Скупштине Срба, Буњеваца и
осталих Словена у Бачкој, Банату и Барањи, донесене 12. (25.), Српски
лист, бр. 17, стр 1-3. Овде се (штампарском грешком ?!) на стр. 2, у Ту
шановићевом извештају наводи присуство 27 Руса (Русина – Ђ. Х.).
8 Споменица ослобођења Војводине 1918. (1929) Нови Сад: штампарија
Јовановић и Богданов, стр. 160-167.
9 Војводина 1918–1938, Издање Одбора за прославу 20-огодишњице
ослобођења и уједињења (1939), Књига 1, Нови Сад: Одбор за про
славу 20-огодишњице ослобођења и уједињења, стр. 20-26; Упореди
ти и: Војводина 1918–1938, Књига 1, друго неизмењено издање уред
ник Његован, Д. (2017), Нови Сад: Одбор за прославу 20-огодишњице
ослобођења и уједињења, Музеј Војводине, стр. 39-44.
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на више места) Петра Пекића, Povijest oslobodjenja Vojvodi
ne.10 По Његовану, међутим, списак (у Војводини 1918–1938)
није потпун нити потпуно тачан, стога је овај познавалац те
ме Присаједињења будуће истраживаче упутио на Записни
ке месних народних одбора о избору посланика и на њихове
пуномоћи за учествовање у раду Скупштине, који се чувају
у архиву Рукописног одељења Матице српске.11 На основу
нашег увида у ову драгоцену грађу, чини нам се да посто
ји велика вероватноћа да је управо она својевремено била
главни извор састављачу списка Чланова Велике народне
Скупштине, као и Петру Пекићу за конкретан сегмент ње
говог дела. Пре него што се у потпуности усредсредимо на
ову релативно обимну грађу смештену у један заједнички
архивски предмет, односно тамо похрањена документа која
непосредно сведоче о русинском новембарском прегнућу и
присуству на Скупштини,12 морамо се зарад бољег разуме
вања проблемског дела рада који следи задржати на посто
јећим ставовима историографије о Русинима у збивањима
1918. године.
Наиме, о овој теми у два наврата је писао истраживач про
шлости Русина у Југославији између два светска рата, Вла
димир Биљња. На једној страни, имајући пред собом Пеки
ћев приказ имена посланика и општина из којих су долази
ли, Биљња је први покушао да поименично одреди послани
ке Велике народне скупштине из реда русинске заједнице.
На другој страни, Биљња је изнео врло одлучан став о томе
да је унијатска, односно гркокатоличка црква којој су Руси
ни припадали, мислећи при том на њено свештенство, била
отворено промађарски оријентисана и да је деловала про
тив присаједињења Војводине Краљевини Србији и ства
рања јужнословенске државе.13 Овај Биљњин став прихва
тио је и Никола Гаћеша, примећујући као интересантну и
значајну појаву да међу представницима Русина на Великој
скупштини, „није био ни један представник унијатске цркве
10 Војводина 1918–1938, стр. 27-58; Pekić P. нав. дело, стр. 306-310.
11 Његован, Д. (1993) Документи о присаједињењу Срема, Баната, Бачке и
Барање Србији 1918, Нови Сад: Музеј Војводине стр. 120-121.
12 Рукописно Одељење Матице Српске, Документа посланика ВНС, инв.
бр. М 7417. (даље: РОМС, М 7417)
13 Biljnja, V. Rusini u Vojvodini, стр. 26-27; Биљна В. Русини Војводине из
међу Хустстког руског народног савета и Велике народне скупштине у
Новом Саду 1918, у: Присаједињење Војводине Краљевини Србији 1918,
Зборник радова са научног скупа одржаног 25. новембра 1992. године
у Новом Саду поводом седамдесет четврте годишњице присаједињења
Војводине Краљевини Србији 1918, уредник Смиљанић, М. (1993), Но
ви Сад: Музеј Војводине, Институт за историју Филозофског факултета
у Новом Саду, стр. 209-214.
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и малобројне интелигенције, што се објашњава њиховом
промађарском оријентацијом”.14 Могуће под Биљњиним
утицајем, идентичан став о улози гркокатоличке цркве, са
тезом да њихови пароси нису учествовали у раду Велике
народне скупштине, износи и Богумил Храбак. Овај аутор
на другом месту чак тврди да Русина није ни било на Скуп
штини (?!), мада у том контексту прихвата из Записника број
присутних посланика свих других националности на Скуп
штини.15 Речене ставове Владимира Биљње у новије време
преузима и Зоран Јањетовић.16 С друге стране, Владимир
Биљња је своју, по нашем суду ипак нетачну претпостав
ку, градио на историографски утемељеним чињеницама. У
остатку Угарске, наиме, већ током друге половине XIX века,
гркокатоличка црквена хијерархија, почевши од мукачев
ских и прешовских епископа или богословског факултета
у Ужгороду и тамошње учитељске школе, били су главна
полуга мађаризације полумилионског русинског станов
ништва које је насељавало североисточне области државе
(данас североисточна Мађарска, источна Словачка и закар
патска Украјина). Поставља се само питање на основу чега
је Биљња могао опште црквене и друштвене прилике код
угарских Русина по аналогији да пренесе на живот удаљене
и релативно изоловане русинске заједнице у Бачкој и Срему.
По својим коренима Русини су потицали из кнежевине Га
лиције (западна Украјина) из које су, почевши од XIV ве
ка, у таласима колонизације на русинском (влашком) праву
настанили јужне стране Карпата пограничне североисточне
жупаније Угарске. У Угарску су са собом понели, између
осталог, национално име које је чувало успомену на припад
ност великој руској средњовековној држави и православну
веру. У међувремену, њихово свештенство је под притиском
католичке цркве и хабзбуршких власти прихватило унију са
Римском црквом (Ужгородска унија 1646). У Бачку се први
Русини досељавају из сeвероисточне Угарске и делом Га
лиције четрдесетих година XVIII века, упоредо са другим
народима Монархије, након завршетка аустро-турских ра
това и протеривања Османлија из ових области. Као сло
бодни коморски поданици, склапају уговоре о насељавању
Крстура (1751) и суседне Куцуре (1763). Један од услова за
14 Мада је студија Николе Гаћеше публикована пре Биљњине монографије,
он је у свом раду користио рукопис овог дела које је пре објављивања
дуго стајало на Институту за историју Филозофског факултета у Новом
Саду. Gaćeša, N. (1977) Rusini između dva svetska rata, стр. 300, и напоме
не бр. 82-83 на стр. 308.
15 Храбак, Б. нав. дело, стр. 65, 72.
16 Janjetović, 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 ових места Русини су истовремено подигли
и своје цркве и конфесионалне школе. Крстур и Куцура су
остала њихова главна и највећа насеља у јужној Угарској.
Oд 1777. године за Русине на тлу јужне Угарске надлежна
је постала новооснована гркокатоличка Крижевачка еписко
пија којој су припадали и поунијаћени Срби у Жумберку и
Далмацији. Релативно брзо, у недостатку земље и под при
тиском нових таласа мигрaције, Крстур и Куцура постају
пренасељени и долази до исељавања Русина из ових сре
дина. Трећа русинска колонија у Бачкој настаје у Новом Са
ду, где је гркокатоличка парохија основана већ 1780. године.
У Шид се Русини организовано селе 1803. године на посед
Крижевачке епископије и овде се образује њихова прва од
седам парохија у сремским насељима. У том непрекидном
миграционом процесу Русини су очували свој идентитет са
мо у оним срединама где су успели да оснују црквене оп
штине и конфесионалне школе. После револуције 1848/9.
године насељавају Стари Врбас, а седамдесетих година XIX
века и Ђурђево, које постаје трећа по величини русинска
парохија (основана 1893) у Бачкој.17 На прелому XIX и XX
века русинско друштво је имало изразито неповољну соци
јалну структуру. У њему доминирају земљорадници који су
већином располагали са ситним земљопоседом или су спа
дали у ред аграрних интересената, беземљаша. Танак слој
интелигенције био је ограничен на малобројно свештенство
и учитеље, и тек понеког адвоката и лекара.18 У том периоду,
под сталном стегом мађарских државних власти, започиње
процес мађаризације који захвата и Русине у Бачкој. Он се
манифестује кроз процес претварања русинских црквених
школа прво у комуналне, а у наредном кораку државне са
мађарским наставним језиком. Русини у Крстуру и Ђурђеву
прихватају државне мађарске школе. Њихови сународници
у Куцури и Новом Саду су све до краја рата и распада Мо
нархије, уз велики финансијски напор, сачували рад својих
конфесионалних школа.19
Да резимирамо. Када је Српски народни одбор 17. новембра
упутио позив Србима, Буњевцима и осталим Словенима да
17 Садржајан преглед историје Русина до 1918. године код: Рaмaч, Я.
(2007) Руснaци у Южнeй Угoрскeй (1745–1918), Нoви Сaд: Вoйвoдянскa
aкaдeмия нaукoх и умeтнoсцoх.
18 Lebl, А. (1977) Rusini od 1890. do 1918, ekonomski položaj, Godišnjak
Društva istoričаra Vojvodine, Novi Sad: Društvo istoričara SAP Vojvodine,
str. 255-273; Gaćeša, N. нав. дело, стр. 275-308.
19 Гaрди, Дю. (2004) Школа и дружтвена елита при бачванских Руснацох
концом XIX столїтия, Шветлосц 1, Нови Сад: Руске слово, стр. 64-73.
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изаберу своје представнике и пошаљу их на Велику народ
ну скупштину у Нови Сад, он се што се тиче Русина потен
цијално обратио једној релативно малобројној заједници.
Истраживач наше теме мора имати на уму да Русини у ве
ћем броју у Бачкој тада живе само у пет насеља: Крстуру и
Куцури где чине већину, те Ђурђеву, Новом Саду и Старом
Врбасу где као мањина живе заједно са Србима и другим
народима Монархије.20 На њихово присуство се ипак рачу
нало у Српском народном одбору. У самом Прогласу Руси
ни су, такође, били наведени: „Број [...] руских посланика
одредиће њихови Народни Одбори према броју душа по
општинама.”21
Кад смо већ код гркокатоличке цркве (и Русина), раније по
менутим историчарима као да је промакла, иначе у истори
ографији добро позната чињеница, да је макар један унијат
ски свештеник као посланик био присутан на Великој народ
ној скупштини и, штавише, да му је у њеном раду припало
врло истакнуто место.22 Реч је била о дугогодишњем ново
садском гркокатоличком, русинском пароху Јовану Храни
ловићу. Овај песник, новинар и уредник, позоришни кри
тичар, политичар и добротворни радник за живота је оста
вио значајан траг у друштвеном, културном и политичком
животу Новог Сада. Храниловић је пореклом био од оних
Срба-ускока из Жумберка који су као поданици Хабзбуршке
монархије прешли на унију, вероватно још у XVII веку.23 Ро
дио се 1855. године у ситноплемићкој, гркокатоличкој све
штеничкој породици која је дала више свештеника и једног
епископа. Та околност је и одредила његов животни позив
и дала му могућност за школовање. Након загребачке гим
назије, теологију је завршио у Бечу, где је стекао широко
образовање и ерудицију. Био је полиглота. За свештеника је
посвећен 1878. године и већ као млад упловљава у свет пое
зије и друштво хрватских књижевника и политике (1886. из
даје своје Жумберачке елегије). Његов темперамент и начин
живота допринео је да се у више наврата нађе у сукобу са
крижевачким епископима, један од њих беше и његов рођак
Илија Храниловић који га (по казни) шаље на службу код
бачких Русина, на кратко у Крстур и Куцуру да прво научи
20 Биндас, Д. нав. дело, стр. 131.
21 Споменица ослобођења Војводине 1918, стр. 42.
22 Упоредити на пример: Кркљуш, Љ. нав. дело, стр. 20; Његован, Д. (2004)
Присаједињење Војводине Србији, стр. 240.
23 Видети: Гавриловић. С. О унијаћењу и покатоличавању Срба у Хрват
ској, Славонији и Угарској (XIII–XIX век), у: О Србима Хабзбуршке
монархије, Гавриловић, С. (2010), Београд: Српска књижевна задруга,
стр. 173-176.
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њихов језик, а потом, 1889. године у Нови Сад, на место
пароха овдашње сиромашне русинске црквене општине.24 С
једним прекидом кад је опет суспендован (1898–1900), Хра
ниловић је у Новом Саду остао пуних 35 година, све до своје
смрти 5. августа 1924. године. Проћи ће доста времена док
овдашњег унијатског свештеника са именом Јован који се уз
то изјашњавао као Хрват није прихватио макар део српске
јавности. Међу таквима беше његов имењак и велики прија
тељ по перу, песник Јован Јовановић Змај. Временом, Хра
ниловић постаје стални сарадник часописа Јавор, Браник,
као и Летописа Матице српске, Позоришта, Стражилова,
Фрушкогорца. У политичком смислу, био је југословенски
опредељен и гласни противник мађарског утицаја. Барем
што се тиче новосадских Русина, Храниловић је најзаслу
жнији што је њихова црквена школа сачувала своју само
сталност и народни језик.25 Након стварања јужнословенске
државе, био је члан Демократске странке и уредник њеног
новосадског листа Јединство.26
У преломним новембарским данима 1918. године Хранило
вића срећемо на истакнутим местима овог политичког по
крета. Од почетка је члан Српског народног одбора у Новом
Саду, од ког (4. новембра) добија задужење да одржава везу
између Одбора и Хрвата у Петроварадину.27 Пред сам по
четак рада Велике народне скупштине биле су одржане две
предконференције са циљем да се народни посланици упо
знају са нацртом одлука; прву у недељу води Јаша Томић,

24 Рамач, Я. (2017) Руснаци у Новим Садзе од 60-их рокох ХVІІІ по конєц
ХІХ вика, Русинистични студиї – Ruthenian Studies, 1, Нови Сад: Фило
зофски факултет у Новом Саду, стр. 123-141.
25 За биографију и библиографију Јована Храниловића: Храниловићева
споменица. О 70-годишњци његовог рођења (18. децембра 1855–1925),
уредница Викторија Рисаковић-Југовић (1925) Нови Сад: Новосадска
секција Југословенског новинарског удружења; Gurović, D. Jovan Hra
nilović, čovjek i pjesnik, u: Jovan Hranilović, Žumberačke elegije i druge
izabrane pjesme, uredio Gurović D. (1986), Zagreb: Žumberački vikarijat,
str. 131-142; Kekić, N. Bibliografija Jovana Hranilovića, u: Jovan Hranilo
vić, Žumberačke elegije i druge izabrane pjesme, uredio Gurović, D. (1986),
Zagreb: Žumberački vikarijat, str. 143-172; Миз, Р. (2016) Священїки да
кедишнього Осєцкого викарияту, Нови Сад: Грекокатолїцкапарохия св.
Петра и Павла, Максима.
26 Попов, Д. (1983) Српска штампа у Војводини 1918–1941, Нови Сад:
Матица српска, стр. 201-202; Баровић, В. и Пралица, Д. (2014) Јован
Храниловић и новосадска секција Југословенског новинарског удруже
ња, Зборник Матице српске за друштвене науке, 147, стр. 295-307.
27 Јудин, Љ. (1968) О раду Народне управе за Банат, Бачку и Барању 19181919. године, Зборник за друштвене науке Матице српске 51, Нови Сад:
Матица српска, стр. 8; Упоредити и: Храбак Б. нав. дело, стр. 66.
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другу, у понедељак пре подне, Јован Храниловић.28 Он, у 11
сати 25. новембра отвара рад Велике народне скупштине и
свечано је затвара својим говором. Изабран је за једног од
осам њених председника. На истој скупштини изабран је за
члана Великог народног савета, који броји 50 чланова и као
својеврсни прелазни парламент доноси уредбе и поставља
Народну управу.29 Истог дана након завршетка седнице, на
банкету који је у Гранд Хотелу уприличен у част српским
и француским официрима, госте између осталих поздравља
и „српско-хрватски књижевник” прота Јован Храниловић,
одржавши беседу на француском језику (с разлогом смо ра
није поменули да је Храниловић био полиглота; поред не
мачког говорио је француски, италијански, пољски, руски
и преводио са класичних језика).30 Када је 3. децембра у по
сету Новом Саду из Београда на лађи стигао војвода Петар
Бојовић са штабом Прве армије, беше дочекан од мноштва
народа. Војводу Бојовића су пригодним говорима поздра
вили Аркадије Варађанин у име Српског народног одбора,
градски начелник Јован Живојновић и Јован Храниловић у
име свих других Словена града.31
На основу приказаног, можемо закључити да је свестрано
политичко деловање једне такве личности каква је био Јован
Храниловић у данима присаједињења Војводине Краљеви
ни Србији надилазило оквире и могућности мале русинске
заједнице. Нови Сад је 1921. године имао 39.122 становни
ка, од тога 502 Русина, рачунајући и околна места.32 У том
контексту поставља се логично питање да ли је Храниловић
деловао посве самостално, мимо „својих” Русина и, што је
суштински битно, противно наводним промађарским ставо
вима гркокатоличке црквене хијерархије у јужној Угарској.
Кога је заправо представљао Јован Храниловић на Великој
народној скупштини, односно ко га је изабрао за посланика?
28 Аноним, (14 (27). Новембар 1918) Одлуке Скупштине Срба, Буњеваца и
осталих Словена у Бачкој, Банату и Барањи, донесене 12. (25.), Српски
лист, бр. 17, стр 1-2; Мирковић, А. Јован Храниловић као председник
народне скупштине ослобођења, у: Храниловићева споменица. О 70-го
дишњци његовог рођења (18 децембра 1855–1925), уредница РисаковићЈуговић, В. (1925) Нови Сад: Новосадска секција Југословенског нови
нарског удружења, стр. 19; Кркљуш, Љ. нав. дело, стр. 20.
29 Споменица ослобођења Војводине 1918. (1929), стр. 160-167.
30 Аноним, (14 (27). Новембар 1918) Банкет, Српски лист, бр. 17, стр. 4.
31 Аноним, (21. новембар (3. децембар)) Долазак војводе Петра Бојовића у
Нови Сад са штабом I армије, Српски лист, бр. 23, стр. 2-3; Мирковић,
А. нав. дело, стр. 19-20.
32 Кицошев, С. Број житеља у граду – од 1694. до данас, у: Историја Новог
Сада, (репринт издање), Ердујхељи, М. (2002) Ветерник; Дијам-М-прес.
стр 2002; Биндас, Д. нав. дело, стр. 131.
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Недоумица је тим значајнија, јер је Храниловић постао један
од осам председника Скупштине.33
У једном нашем ранијем раду посвећеном Јовану Хранило
вићу и његовим заслугама за културно-национални развој
бачко-сремских Русина већ смо изнели чињенице у прилог
разрешења неких од отворених историографских проблема
изнетих у претходном излагању. Наиме, довели смо у пита
ње мишљење да је гркокатоличко свештенство код Русина
било противник одржавања Велике народне скупштине, не
само због присуства на њој гркокатоличког свештеника Јо
вана Храниловића, већ због околности да је протојереј-ста
врофор Јован Храниловић, сем што је био новосадски грко
католичи парох, уједно био и бачко-сремски гркокатолички
архиђакон. Дакле, 1918. године највиши по хијерархијском
рангу свештеник Крижевачке епархије у овом делу епархије
и заступник епископа у канонским и школским визитаци
јама. Да је Храниловић као гркокатолички архиђакон дело
вао у сагласју са опредељењем епископа и подређеног му
свештенства сматрали смо да указује још један важан аргу
мент који ћемо изнети у завршном разматрању нашег рада.34
У међувремену, на основу нама доступних нових извора,
спремни смо да само оснажимо закључак да је Јован Хра
ниловић на Великој народној скупштини био представник
управо Русина и да је Русинима, преко Храниловића, захва
љујући уважавању либералног принципа равномерне на
ционалне заступљености од стране водећих људи Српског
народног одбора, припало једно од осам места председава
јућих на историјском скупу 25. новембра 1918. године (по
свему судећи 5 Срба, 1 Словак, 1 Буњевац, 1 представник
Русина).
У погледу нових извора у вези с Јованом Храниловићем, ко
начно се враћамо на главни, у уводу рада најављен, поклад
наших сазнања, на Записнике месних народних одбора о из
бору посланика и на њихове пуномоћи из предмета: Докумен
та посланика ВНО у Рукописном одељењу Матице српске.
Тамо проналазимо Записник о скупштини одржаној дне 23
Новембра 1918. на којој је биран посланик на народну Скуп
штину Срба, Буњеваца, Русина и осталих Словена у Бачкој,
Барањи и Банату у руској црквеној општини Новосадској.
Састоји се од два листа, писан је на српском језику, ћири
лицом. Он нас извештава да се те суботе на збору Русина
33 Његован, Д. нав. дело, стр. 240.
34 Гарди, Дю. Улога Йована Храниловича у дружтвеним живоце Руснацох
у перших рокох Кральовини Сербох, Горватох и Словенцох, у: Русини
стични студиї – Ruthenian Studies, редактор Тамаш, Ю. (2015), Нови
Сад: Филозофски факултет у Новом Саду, стр. 171-186.
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окупило 110 људи чија су имена редом била записана. За
председавајућег је изабран прота-парох Јован Храниловић,
за перовође Јанко Обровски и Михајло Биреш. Скупштина
је „једногласно за посланике Русина Новосадских” изабрала
Јована Храниловића и Петра Сакача. Записник су потписа
ли као председник Јован Храниловић (ћириличним писмом,
а чини нам се на основу рукописа да је он водио и цео за
писник) и перовођа Јован (?!) Обровски, а у име присутних,
својеручно још четири парохијана: Ђура Колесар, Хрубења
Ђура [Грубеня Дюра], Михњак Јанко и Андреј Салонски
[Андрей Салонсковъ]. Записник је оверен печатом гркока
толичке парохије у Новом Саду.35 Поред записника сачуване
су и две приложене пуномоћи. Прва, за Петра Сакача, коју
су потписали председник збора Јован Храниловић, цркве
ни тутор Ђура Колесар и перовођа Михајло Биреш, оверена
печатом парохије, као и друга за Јована Храниловића коју,
такође уз печат, потписују као потпредседник збора (цркве
ни тутор) Ђура Колесар и перовођа Михајло Биреш.36 Захва
љујући овим документима, постаје сасвим јасно да је Јован
Храниловић посланик који је на Великој скупштини пред
стављао Русине. Приметићемо овом приликом да је 1918.
године Русина у Новом Саду могло бити око 500 душа, а да
су они из својих редова изабрали чак два посланика. У тим
данима велике одлуке вероватно ником није ни могло пасти
на памет да постави питање, пре свега опредељеном југо
словену Храниловићу, о броју новосадских Русина и броју
њихових посланика.
У сваком случају за сада смо идентификовали два послани
ка Велике народне Скупштине који су заступали новосадске
Русине, Јована Храниловића и Петра Сакача. Имајући пред
собом Списак учесника Велике народне скупштине и истра
живање Владимира Биљње који је идентификовао имена 13
Русина присутних на Скупштини37, намера нам је да их упо
редимо са сачуваним Записницима месних народних одбора
о избору посланика и пуномоћима. Врло је незахвално од
ређивати националну припадност тих људи, јер суштински
нигде није записано како су се они појединачно национално
изјаснили на Скупштини. Пре бисмо говорили о општинама
из којих су долазили русински посланици, односно местима
35 Записник о скупштини одржаној дне 23 Новембра 1918. на којој је би
ран посланик на народну Скупштину Срба, Буњеваца, Русина и осталих
Словена у Бачкој, Барањи и Банату у руској црквеној општини Ново
садској, РОМС, М 7417.
36 Пуномоћ: Петар Сакач, РОМС, М 7417; Пуномоћ: Јован Храниловић,
РОМС, М 7417.
37 Biljnja, V. Rusini u Vojvodini, str. 26.
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из којих су остали сачувани Записници о раду месних скуп
штина и одбора, јер њихов садржај као прворазредни исто
ријски извор открива политичке прилике и друштвену кон
јунктуру тих бачких насеља.
У том погледу, посебно је за нашу тему драгоцен Записник
са Народног збора у Ђурђеву, одржаног у четвртак 21. но
вембра 1918. године у два сата после подне, ради избо
ра посланика „у Српску Народну Скупштину”.38 Ради се о
документу написаном на једном листу са две стране, врло
читким рукописом. Из садржаја Записника видимо да је у
Ђурђеву деловао заједнички српско-русински месни народ
ни одбор као орган прелазне власти који је бројао 19 чла
нова, 12 Срба и 7 Русина, међу којима се налазило и име
Ђуре Биндаса.39 Ђура Биндас је у том тренутку не само члан
месног Народног одбора, већ уједно и гркокатолички ђур
ђевачки парох, иначе једна од најистакнутијих личности у
друштвеном и културном животу Русина између два свет
ска рата.40 И ова чињеница демантује став о гркокатоличкој
цркви која је наводно била против кидања везе са Угарском
и против присаједињења. Збор је за председавајућег иза
брао Ђоку Зличића, а за перовођу Николу Кириловића, који
је окупљеним грађанима, а има их око 500-600, прочитао
Проглас Српског Народног Одбора у Новом Саду. Како је
председавајући Зличић установио да „у опћини има 3.502
српски православни и 1.656 руских становника, према томе
има се изабрати 4 Србина и 2 Руса за посланика.” Прво су
били позвани присутни Срби. Они су једногласно изабрали
посланике општине Ђурђево који ће заступати српски на
род: др Ђорђа Дунђерског, Ђорђа Зличића, Ђорђа Илијина
и Ђорђа Ђиткова. Након њих су позвани и „бирачи Руси”,
који су једногласно за своје представнике изабрали Николу
Хархаја (Хархаи, po русинскoj ортографији Гаргаї ) и Ан
дрију Кишадамова (Киш-Адамов; Адамов је овде надимак).
Записник је својеручно потписан од председника и перовође
те оверен печатом српске православне општине, како је би
ло и препоручено у Прогласу. Поред Записника, сачувано
је и свих пет пуномоћи посланика из Ђурђева. Оне су биле
38 Записник вођен приликом Народног збора у Ђурђеву који је одржан 8-ог
Новембра 1918. године у 2 сата после подне ради избора посланика у
Српску Народну Скупштину, РОМС, М 7417.
39 „Присутни чланови месног Народног Одбора: 1. Ђока Дејановић, 2, Ја
ша Црни, 3. Сима Отић, 4. Стеван Штевић, 5. Трифун Драгић, 6. Ђура
Хромиш, 7. Михаљ Нота, 8. Михаљ Шајтош, 9. Емил Костић, 10. Никола
Савин, 11. Паја Манојловић, 12. Паја Шовљански, 13. Михаљ Дудаш,
14. Никола Хархаи, 15. Јанко Ердељи, 16. Ђока Богданов, 17. Лука Отић,
18. Жарко Злоколица, 19. Ђура Биндас.” Исто.
40 Миз, Р. нав. дело, стр. 55-60.
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једнообразне, потписане од стране председника Ђоке Зли
чића и перовође Николе Кириловића, оверене печатом ов
дашње српске православне парохије. Вредно је запазити да
је исти печат стављен како на пуномоћи српских посланика
тако и на пуномоћи Николе Хархаја и Андрије Киш Адамо
ва.41 Све нам то говори о солидарности и својеврсном једин
ству Срба и Русина у Ђурђеву; на овај закључак указује и
постојање заједничког месног народног одбора у којем су и
једни и други били равномерно заступљени. Из Ђурђева до
бијамо нова имена два русинска посланика. Овом приликом
морамо поменути и једног од четири српских посланика из
истог места. Реч је о Ђорђу Ђиткову. Историчарима је по
знат податак да је породица Ђитков, односно на русинском
Ђитко (Дїтко), потицала од оних Русина који су се први до
селили у Ђурђево још пре Револуције 1848/9. године. Живе
ћи у српској средини, временом су прешли на православље,
променили презиме у Ђитков и постали Срби.42 Владимир
Биљња посланика Ђиткова идентификује као Русина.43
Јединство вишенационалног Ђурђева није било усамљен
случај. Не треба ни помињати као опште место у историо
графији, рад српско-буњевачких одбора на северу Бачке. Ми
ћемо овом низу добрих међунационалних односа и једин
ства заједнице придружити још једну русинску средину –
Куцуру. Из ње је на Велику народну скупштину доспела
изгледа само Сведожба о куцурском народном збору ко
ји је одржан у недељу, 24. новембра 1918. године. Реч је о
кратком документу, писаном краснописом на српском јези
ку, ћириличним писмом са мешавином русинске и српске
ортографије. Сведожба нас обавештава, да су „данашньим
куцурским одржаним народним збором, изабрани за изасла
нике на главни народни збор у Новисад” следећи наведе
ни: „Василиј Москалъ, Јованъ Шанта, Андрија Киш, Јован
Финдрик и Михаил Рик.” Исправу су својеручно потписали
Андрија Лабош као „председник народнога већа” и ујед
но писмоводитељ, заједно са Јанком Шариком, бировом
[Шарикъ Янко, біро], тј. првим човеком овдашње општине.
41 Пуномоћ: Никола Хархаи, РОМС, М 7417; Пуномоћ: Андрија Кишада
мов, РОМС, М 7417; Пуномоћ: Ђорђе Дунђерски, РОМС, М 7417; Пу
номоћ: Ђорђе Зличић, РОМС, М 7417; Пуномоћ: Ђорђе Илијин, РОМС,
М 7417; Пуномоћ: Ђорђе Ђитков, РОМС, М 7417.
42 Боич, М. (1934) Руснаци у Дюрдьове, Руски календар, 1934, Руски Кере
стур: Руске народне просвитне дружтво, 119; Рaмaч, Я. (1995) Руснаци у
Дюрдьове по конєц ХІХ вику, Шветлосц, 1, Нови Сад: Руске слово, стр.
92; Отић, Љ/Отич, Лю. (1995) Из прошлости Ђурђева, Зоз прешлосци
Дюрдьова. Ђурђрво: Месни орґанизацийни одбор „250” Дюрдьов, стр.
46-47.
43 Biljnja, V. нав. дело, стр. 26.
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Веродостојност исправе је оснажена званичним (државним)
печатом куцурске општине.44 По попису из 1921. године, у
Куцури је живело 3.969 становника, од тога Русини су чини
ли 62,9 % (2.500), Немци 21,8 % (856), Мађари 12,5% (496)
становништва.45 Солидарност куцурске три заједнице, као и
бројчана структура њиховог становништва одразили су се
и на избор посланика. Русини су дали три кандидата, Ва
силија Сабо Москаља, Јована (Јоан
 а) Шанту и Андрију Ки
ша, Мађари једног – Јована (Јаноша ?) Финдрика, и Немци
једног – Михаила Рика. У овом случају бисмо констатовали
да је Куцура послала у Нови Сад на Велику народну скуп
штину пет својих представника.46 Име Василија Москаља
на објављеном списку Учесника Велике народне скупштине
публикованом 1938. године, затим у репринт издању, као и
код Петра Пекића погрешно је записано као „Москањ” веро
ватно због грешке у читању извора; требало би га исправити
на Москаљ.47
И да не заборавимо, у вези са Куцуром, још једну важну
чињеницу за исход наше расправе. Председник куцурског
народног већа био је Андрија Лабош који за потребе пред
стојећег великог догађаја, на српском језику саставља Све
дожбу. Андреј Лабош млађи, изданак угледне русинске све
штеничке породице, у том тренутку је парох гркокатоличке
црквене општине у Куцури.48 Он је трећи русински свеште
ник, од пет постојећих гркокатоличких парохија у Бачкој,
за кога можемо тврдити да је подржао и организовао избор
и учешће Русина на Великој народној скупштини. Тезу о
промађарском и антијугословенском расположењу гркока
толичког свештенства код војвођанских Русина демантују,
дакле, на изворима засноване чињенице.
У суседном Старом Врбасу такође је било оформљено На
родно веће. Остале су нам доступне само пуномоћи изда
те седморици посланика, чији је избор обављен у четвртак,
21. новембра. Документа су једнообразна, одштампана на
44 Сведожба... (Куцора 1918 11. новембра), РОМС, М 7417. Фотографија
документа је објављена код: Његован, Д. Документи о присаједињењу,
стр. 148.
45 Жирош, М. (1997) Бачванско-сримски Руснаци дома и у швеце, І, Нови
Сад: Грекокатолїцкапарохия св. Петра и Павла Нови Сад – Руске слово,
стр. 492.
46 По Биљњи Куцура даје четири русинска посланика; Biljnja, V. нав. дело,
стр. 26.
47 Pekić, P. нав. дело, стр. 307; Војводина 1918-1938, стр. 37; Војводина
1918–1938, друго неизмењено издање, стр 55.
48 Цап, М. М. (1996) Церква и школа у Коцуре, Нови Сад: Грекокатолїцка
парохия св. Петра и Павла. стр. 151; Миз, Р. нав. дело, стр. 197-198.
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половини листа на латиничној писаћој машини. Језик пуно
моћи је српски, али штампан од стране службеника којем је
претпостављамо немачки или мађарски језик био матерњи,
и оверен службеним (државним) печатом врбаске општине,
а на некима од њих као да је уз овај ударен још један печат
неразговетне садржине. Пуномоћи су својеручно потписане
од стране председника Народног већа Јована Вучерића и пе
ровође Виде Михајловић. На полеђини свих пет докумената
стоји потписано одобрење за одлазак у Нови Сад издато 11.
(24) новембра од Команде места Врбас, односно у име Ко
манданта 3. батаљона IX пешадијског пука српске војске.
Посланици су били: Јован Вучерић (Jovan Vucserity), Аца
Живкуцин (Aca Zsivkucin), Милан Поповић (Milan Popo
vity), Кристиан Штрелинг (Kristian Streling), Филип Реперт
(Filipp Reppert), Јанош Урбан (Janos Urban) и Јанко Гадњаји
(Janko Gadnyaji).49 Последњи, с наше стране наведен у низу
посланик, Јанко Гадњаји, именом је био Русин. По матри
куларним књигама, породица Гадњаји (Ґадняй или Ґадняї)
била је једна од првих Русина насељених у Старом Врбасу.50
Русинска парохија у Старом Врбасу је 1921. године бројала
700 душа.51 Избор једног Русина је изгледа одражавао наци
оналну структуру становништва овог бачког места.
Од свих бачких насеља у којима су Русини живели, као да је
у свом избору каснило једино њихово највеће насеље Бачки
Крстур (Бач Керестур, данас Руски Крстур, Руски Керестур).
Доступан нам је записник тамошњег народног одбора на чи
јем челу је био Никола Павлович. Састављен је на једном
листу већег формата и у заглављу насловљен као Сведоч
ба, Од народног одбора Бачкерестурске обчини. Исправа је
двојезична, на десној страни стоји текст на српском језику
писан русинским ћириличним писмом, а на левој паралелан
текст истог садржаја на мађарском језику, оверена је званич
ним печатом Крстурске општине и својеручно потписана у
име Народног одбора од стране Миколе (Николе) Павловича
(Pavlovits Miklos). Из исправе сазнајемо да су од овдашњег
народа изабрани и изаслани на „одржавајући 26-ог новем
бра Сабор у Новом Саду”, „Планчак Димитрие, Шовш Пе
тар, Папуга Михаил, Киш Михаил, Головичъ Иван и Саба
дош Иван”. Исправа је састављена 25. новембра, дакле на
49 Punomoć: Jovan Vucserity, РОМС, М 7417; Punomoć: Aca Zsivkucin,
РОМС, М 7417; Punomoć: Milan Popovity, РОМС, М 7417; Punomoć: Kri
stian Streling, РОМС, М 7417; Punomoć: Filipp Reppert, РОМС, М 7417;
Punomoć: Janos Urban, РОМС, М 7417; Punomoć: Janko Gadnyaji, РОМС,
М 7417.
50 Жирош, М. нав. дело, стр. 332.
51 Биндас, Д. нав. дело, стр. 131.
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дан отварања Велике народне скупштине у Новом Саду, и
по среди није била грешка, јер је назначено да су посланици
изаслани на Сабор за дан 26. новембар.52 С обзиром на то
да је ова Сведочба остала сачувана у архивском предмету
Документа посланика Велике Народне Скупштине, закљу
чујемо да су крстурски посланици свакако стигли на Вели
ку народну скупштину, или до краја дана тог 25. новембра
или тек на други радни дан скупа. Из документа сазнајемо
да их је било шесторица, што и одговара пропису о начи
ну избору посланика. Крстур наиме 1921. године има 6300
становника.53 Међутим, у списку Учесника Велике народне
Скупштине, као и код Пекића изостављено је име послед
њег наведеног крстурског посланика Ивана Сабадоша.54 На
оригиналу документа, неко је прво подвукао и затим двапут
са кратким косим цртама прецртао (?) црвеном оловком је
дино ово име, док су остала само подвучена. То очигледно
није урађено у време одржавања Скупштине, већ претпо
стављамо од стране неког истраживача који је накнадно тра
гао за именима посланика, вероватно састављајући Списак
учесника. То закључујемо на основу околности да су скоро
сви Записници и пуномоћи, истина недоследно, исподвла
чени или црвеном или графитном оловком од стране истог
или истих лица. Ову, по нама грешку, овом приликом беле
жимо и исправљамо са бројем од шест имена крстурских
посланика. Још реч-две о челнику Крстурског народног од
бора, Николи Павловичу, званом Пањски. Реч је о угледном
домаћину, власнику Господске крчме у центру села, човеку
либералних схватања који је имао великог утицаја на сво
је суграђане. Као члан Социјалдемократске странке Павло
вич је 1921. године, истина на кратко, постао председник
крстурске општине.55
Да закључимо наш преглед доступних имена која се налазе
у Записницима и пуномоћима доспелим на Велику народну
скупштину. Можемо закључити, да су на Великој народној
скупштини били присутни посланици из свих пет бачких
насеља, (Новог Сада, Ђурђева, Куцуре, Старог Врбаса и
Крстура) где су Русини живели у значајнијем броју и били
организовани као заједница. Одазив Русина као и општина
у којима су они живели на Проглас Српског народног од
бора у Новом Саду био је потпун и плебисцитаран. Што се
52 Сведочба, Од народног одбора Бачкерестурске обчини, РОМС, М 7417.
53 Биндас, Д. нав. дело, стр. 131.
54 Pekić, P. нав. дело, стр. 306; Војводина 1918–1938, стр. 35; Војводина
1918-1938, друго неизмењено издање, стр. 53.
55 Тамаш, Ю. (1992) Руски Керестур, лїтопис и история, (1745–1991),
Руски Керестур: МЗ Руски Керестур, стр. 409.
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тиче броја посланика који су дошли из тих средина, било
као посланици по националности Русини или да су били
изабрани од стране русинске заједнице, односно, да су у ши
рем смислу представљали општине са русинском већином
или да су били само по пореклу Русини, у идеалном случају
можемо говорити о њих 17. Надамо се да ће нека будућа ис
траживања употпунити број од 21 присутног Русина на Ве
ликој народној скупштини са новим именима која су остала
недоступна овом истраживању.
Не смемо заборавити на раније обећање да ћемо дати још
један аргумент у корист тезе да је Храниловић као грко
католички архиђакон деловао у сагласју са опредељењем
крижевачког епископа и подређеног му свештенства. Наи
ме, није прошло ни једно лето од Велике народне скупшти
не Присаједињења, а 2. јула 1919. године Јован Храниловић
је у Новом Саду опет председавао једној скупштини, овог
пута русинској, на којој су окупљени прваци бачких и срем
ских Русина основали Русинско народно просветно друштво
(такозвану Просвету), своју прву националну, културно-
просветну организацију на овим просторима од времена до
сељења. Храниловић је био домаћин и организатор скупа
за чије одржавање је благослов дао и крижевачки гркокато
лички епископ Дионизије Њаради. Знамо да је, захваљују
ћи Храниловићевом утицају у Новом Саду, скупштина одр
жана у Великој сали новосадског магистрата у присуству
(његових старих познаника) градског капетана Александра
Моча и великог жупана и начелника града Јована Живојно
вића.56 Храниловић је за малу русинску заједницу био лич
ност која ју је представљала не само на Великој народној
скупштини, већ и пред властима новостворене Краљевине
Срба, Хрвата и Словенаца, када је ваљало за своје нацио
налне интересе изборити што боље позиције.57 Русинско на
родно просветно друштво, суштински под јаким утицајем
гркокатоличке цркве, постаје зачетник и носилац култур
но-националног препорода војвођанских Русина између два
светска рата. На странама његових часописа и публикација
развија се савремена русинска књижевност и литературни
језик. Просвета је издавач школских уџбеника на русинском
језику за русинске државне школе.58 С друге стране, нова
држава је, суочена са присуством многољудних и снажних,
56 За политичке позиције Јована Живојновића и Александра Моча погледа
ти: Бјелица, С. (2008) Политички развој Новог Сада између два светска
рата, Нови Сад: Филозофски факултет – Нови Сад, стр. 31-32, 47-49.
57 Гарди, Дю. нав. дело, стр. 171-186.
58 Тамаш, Ю. (1997) История рускей литератури, Београд: Завод за
уџбенике и наставна средства, стр. 70-132.
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до јуче државотворних мањина на тлу Војводине, попут Ма
ђара или Немаца, на Русине као словенску мањину гледа
ла благонаклоно. Та благонаклоност се надасве огледала у
одобравању рада државних основних школа на русинском
наставном језику као суштинског чиниоца културно-нацио
налног препорода ове заједнице.59
Краљевина Срба, Хрвата и Словенаца, односно Краљеви
на Југославија ни у симболичној равни није заборављала
на личне заслуге учесника Велике народне скупштине у
Новом Саду. Јован Храниловић је 1921. године био одлико
ван Орденом Светог Саве IV реда.60 Први на листи куцур
ских посланика, Василиј Сабо Москаљ, такође је за свој рад
на културном и политичком пољу био одликован орденом
(није нам познато ког ранга) од стране краља Александра.61
Коначно, могуће повезано с тим низом и нашом темом, кри
жевачки епископ Дионизије Њаради такође је двадесетих
година био носилац Орденa Светог Саве II степена.62

Извор:
Рукописно Одељење Матице Српске, Документа посланика ВНС,
инв. бр. М 7417.
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RUSYNS FROM BAČKA AND JOVAN HRANILOVIĆ, AT
THE TIME OF THE UNIFICATION OF VOJVODINA WITH
THE KINGDOM OF SERBIA
Abstract
At the Great National Assembly of Serbs, Bunjevci and other Slavs from
Bačka, Banat and Baranja, held in Novi Sad on November 25, 1918,
the Rusyns were among ethnic groups who took part. Historiography
states that among 757 attendees, 21 were Rusyn. Owing to their
participation in the Great National Assembly, this small Slavic national
community (in 1921, there were 12071 of them living in Bačka)
made its contribution to the unification of the territories of the future
province of Vojvodina with the Kingdom of Serbia. The author of this
paper, on the basis of archival materials that remained unknown until
now, aims to illustrate the circumstances of the arrival of the Rusyns
to the Great National Assembly in 1918. Their delegates came from
the municipalities of Ruski Krstur, Kucur, Stari Vrbas, Đurđevo and
Novi Sad. Apart from Krstur, the Rusyns of Bačka lived together with
people of other nationalities and religions, and the election of assembly
members reflected the national distribution of the population in these
towns and communities. Đurđevo was seat to a joint Serbian-Rusyn
local council (this was an institution of the transitory government
at the time of the collapse of Austria-Hungary) which organized the
election of the assembly members. In Kucura, where the Rusyns were
the majority population, the selected delegates included three Rusyns,
a Hungarian and a German delegate. The multinational population of
these Vojvodina towns showed solidarity even at times of political
crises, acting as a unified political community. Among the most
renowned members of the Great National Assembly was also a Greek
Catholic priest from Novi Sad by the name of Jovan Hranilović (18551924). This poet, journalist and politician of Yugoslav persuasion left
a notable mark on the cultural and social life of Novi Sad. Hranilović
opened the Great National Assembly and acted as one of its chairmen.
The author of this paper shows that Hranilović in fact represented the
Rusyns at the Great National Assembly and that he was their champion
and their organizer. He worked for several decades as a Rusyn priest in
Novi Sad, an archdeacon in the Greek Catholic eparchy of Križevci for
Bačka and Syrmia. To this day, researchers were unaware of the fact
that Hranilović was elected as a member of the Assembly on November
23, at the assembly of the Rusyns from Novi Sad. This fact, along with
numerous others, disputes a widely held belief that the Greek Catholic
clergy among Rusyns were against the unification with the Kingdom
of Serbia.
Key words: 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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БАРАЊА У ВРЕМЕ
НОВОСАДСКЕ ВЕЛИКЕ
НАРОДНЕ СКУПШТИНЕ И
СТВАРАЊА
ЈУГОСЛОВЕНСКЕ ДРЖАВЕ
1918. ГОДИНЕ
Сажетак: Рад је посвећен кратком, али динамичном периоду у
историји Барање и то у време стварања прве југословенске др
жаве. Када је реч о простору јужне Угарске (Банат, Бачка, Ба
рања) преломни догађаји су кулминацију имали на новосадској
Великој народној скупштини 25. новембра 1918. године, када је
донета одлука да се ове територије отцепе од Аустро-Угарске
Монархије и припоје Краљевини Србији, односно будућој југосло
венској држави. Циљ рада је да синтетички прикаже и објасни
процесе и догађаје у Барањи непосредно уочи и за време Велике
народне скупштине у Новом Саду, закључно са Прводецембарским
актом када је створена Краљевина Срба, Хрвата и Словенаца. У
писању су коришћене архивска грађа, оновремена штампа и пу
бликације и релевантна историографска литература, како би на
ведени историјски период био што прецизније и свеобухватније
анализиран.
Кључне речи: Барања, Први светски рат, јужна Угарска,
стварање Југославије, новосадска Велика народна скупштина
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Избијање Првог светског рата поставило је пред политич
ко руководство Србије, не само проблем војне одбране, не
го и питање дефинисања ратних циљева и програма српске
владе, који су требали бити реализовани након завршетка
војних дејстава.1 „Нишком декларацијом”, коју је изгласала
Народна скупштина Краљевине Србије 7. децембра 1914,
ратни циљеви су сажети у следећој реченици: „Влада кра
љевине сматра као свој најглавнији и у овим судбоносним
тренуцима једини задатак да обезбеди успешан свршетак
овог великог војевања, које, у тренуцима, кад је започето,
постало уједно борбом за ослобођење и уједињење све наше
неслободне браће Срба, Хрвата и Словенаца”.2 Скупштина
је прихватила ову изјаву, која је саопштена и земљама Ан
танте3. Српска влада је „Нишком декларацијом” повезала
борбу против Аустроугарске са југословенским уједињењем
и разбијањем Двојне Монархије као државе. У том контек
сту, један део аустроугарских територија је требао постати
део будуће југословенске државне заједнице укључујући и
јужну Угарску, односно историјске области Банат, Бачку и
Барању.
Током рата, српски интелектуалци су сарађивали с владом
на конципирању граница будуће државе, образлажући исто
ријским, географским, етнографским и другим аргументи
ма поједине делове ратног програма. Барања је у ратним
циљевима Србије посматрана заједно са Банатом и Бачком,
као једна од војвођанских/јужноугарских области. Иако је
знатно већи простор посвећен Бачкој и Банату, и Барању су
поједини научници помињали у својим текстовима, у првом
реду Јован Цвијић, Станоје Станојевић и Стојан Новаковић.
Цвијић је 1915. године у књизи Јединство Југословена, ко
ја је представљала теоријско образложење „Нишке декла
рације“, географско-антрополошким агрументима означио
границу будуће Југославије, укључивши целу Барању са
градом Печујом у „југословенски простор”. По његовом ми
шљењу, јужни део Панонске низије је до линије Мориш –
Суботица – Печујске планине (Мечек) – Мура представљао
одвојену целину.
1 Текст је настао на основу истраживања за мастер-рад Барања у Кра
љевини Срба, Хрвата и Словенаца: 1918–1921, одбрањеног на Фило
зофском факултету у Новом Саду 2011. и затим делимично прошире
ног и објављеног под насловом Барања: 1918–1922, (2013) Нови Сад:
Прометеј-Мало историјско друштво.
2 Šišić, F. (1920) Dokumenti o postanku Kraljevine Srba, Hrvata i Slovenaca
1914-1919, Zagreb: Matica Hrvatska , str. 10.
3 Митровић, А. У светском рату, у: Историја српског народа, књ. 6. Од
Берлинског конгреса до уједињења: 1878–1918, том 2, ур. Митровић, А.
и др. (1983) Београд: Српска књижевна задруга, стр. 66.
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Ипак, интелектуални и политички представници Србије ни
су имали јасне представе и прецизне податке о Барањи4, ње
ном географском опсегу, историји и становништву, што је
нарочито дошло до изражаја на Конференцији мира у Пари
зу 1919–1920. За реализацију ратног програма српске владе
од пресудног је значаја био распад Двојне Монархије. Дога
ђаји који су уследили на крају Првог светског рата отворили
су могућност да ратни циљеви српске владе буду реализо
вани, што је имало значајне последице и у случају Барање.

***
Коначна судбина територије јужне Угарске одређена је у
сложеним и динамичним процесима који су се одвијали од
средине септембра па до краја новембра 1918. године Прво
су српска и савезничка војска пробиле Солунски фронт и
у брзом напредовању до 19. октобра нашле се на гранич
ним рекама између Србије и Аустроугарске. Тада је стање у
Двојној Монархији већ увелико било хаотично. Владала је
несташица животних намирница и социјални немири, а по
јавили су се и дезертерске одметничке групе из аустроугар
ске армије, „логоши” и „зелени кадар”, што је доприносило
општој несигурности.
Од највећег значаја за даљи равој догађаја у Банату, Бачкој и
Барањи био је одговор америчког председника Вудроа Вил
сона  на аустроугарску ноту из октобра 1918, којом је тра
жен сепаратни мир на темељу Вилсонових „14 тачака” од
8. јануар а исте године. Међутим, Вилсон је између осталог
изјавио да се мир више не може склапати на основу њего
вог ранијег програма и „да су народне тежње Југословена за
слободом праведне. Стога [...] више не може признати пуку
аутономију ових народа као основу за мир”5. Вилсон је на
овај начин препустио југословенском становништву јужне
Угарске да одлучи о својој судбини на основу права народа
на самоопредељење. Распад Двојне Монархије је постао не
миновност и већ крајем октобра 1918. године чехословачко
народно веће у Прагу и Народно вијеће СХС у Загребу про
гласили су отцепљење од Аустроугарске.
У Будимпешти је мађарска опозиција основала Мађарско
народно веће, које је у својој Прокламацији захтевало завр
шетак рата, демократске, друштвене и привредне реформе
4 О томе више: Horvat, A. Baranja u ratnim ciljevima i teritorijalnim koncep
cijama srpske vlade (1914–1918), u: Trijanon – dodiri i približavanja – znan
stveni kolokvijum s međunarodnim sudjelovanjem, ur. Taslidžić, D. (2012)
Beli Manastir: Društvo za baranjsku povjesnicu, str. 89-96.
5 Šišić, F. nav. delo, str. 179.
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и право народа на самоопредељење, али у оквиру терито
ријалног интегритета Угарске6. У грађанско-демократској
револуцији „јесењих ружа” 31. октобра 1918. опозиција до
лази на власт и убрзо је створена Мађарска Демократска Ре
публика. Председник владе постао је вођа опозиције гроф
Михаљ Карољи7. Мађарска влада је затим упутила проглас
да се у свим местима формирају народна већа, која су треба
ла преузети власт у своје руке и успоставити ред и мир. Со
цијални немири су у целој Угарској потрајали све до 10. но
вембра, када је дошло до извесног смиривања стања. Први
дани новембра уједно представљају доминацију мађарских
и немачких народних већа у Банату, Бачкој и Барањи8. У ба
рањским градовима Мохачу и Печују основана су мађарска
већа која су задржала власт у својим рукама и после уласка
српске војске у Барању9.
У исто време, вођени су преговори између Мађарске и Ан
танте о условима примирја, који су отпочели 4. новембра у
Београду између команданта савезничких трупа на Балкану
Франшеа Депереа и команданта балканског фронта мађар
ског генерала Кевеша. Српска Врховна команда је тражи
ла да Антантине трупе заузму територију „све до Мароша,
Баје, Суботице и Печуја”. Гроф Карољи се укључио у пре
говоре 7. новембра, али договор није постигнут, јер он ни
је хтео да прихвати тако широку окупациону зону и стране
трупе у Суботици и Печују. Захтевао је да буде поштован
интегритет Угарске. Међутим, Депере је наредио да се вој
не операције наставе10. На темељу наређења Депереа и вој
воде Живојина Мишића, српска војска је почетком новем
бра 1918. године прешла граничне реке и почела заузимати
области преко Дунава и Саве11. Трупе српске I армије добиле
6 Месарош, Ш. Однос између мађарских народних већа и српских народ
них одбора у првој половини новембра 1918. године, у: Присаједињење
Војводине Краљевини Србији 1918, уредник Смиљанић, М. (1993) Нови
Сад: Музеј Војводине: Институт за историју Филозофског факултета,
стр. 197.
7 Vinaver, V. (1971) Jugoslavija i Mađarska 1918-1933, Beograd: Institut za
savremenu istoriju, str. 17-18.
8 Месарош, Ш. нав. дело, стр. 198-200. Карољијева влада је подстицала
оснивање народних већа појединих народности у јужној Угарској, да би
се успоставио ред и мир. Ова народна већа (одбори) нису се изјашња
вали у корист интегритета Угарске, него у корист својих национално-
ослободилачких тежњи.
9 Baranjski glasnik, 5. septembra 1920, br. 40.
10 Janković, D. i Krizman, B. (1964) Građa o stvaranju jugoslovenske države
1918, II, Beograd: Institut društvenih nauka, Odeljenje za istorijske nauk e,
str. 517-518
11 Његован, Д. (1993) Присаједињење Срема, Баната, Бачке и Барање Ср
бији 1918. Документи и прилози, Нови Сад: Музеј Војводине, стр. 16-18.
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су 8. новембра наређење о граничним линијама. У Барањи,
војска је требало да пређе Драву и да заузме целу област
укључујући град Печуј.12
Ипак, војна конвенција о примирју коначно је потписана 13.
новембра 1918. у Београду. Према њеним одредбама, мађар
ске трупе су морале евакуисати област северно од Мароша,
Суботице, Баје и Печуја. Конвенција се није односила на по
литичка питања, па је њеном одредбом загарантовано да ће
у јужној Угарској остати мађарска цивилна управа. Српска
војска је тако војнички окупирала територије Баната, Бачке
и Барање13. Београдска конвенција ипак није имала пресу
дан значај, јер су српске трупе и пре потписивања овог доку
мента прешле граничне реке и стигле у Суботицу и Осијек, а
одредба о мађарској администрацији није била одржива, па
је врло брзо и прекршена.
Паралелно са овим догађајима, постепено се одвијао про
цес политичког организовања Срба, Буњеваца и других сло
венских заједница у јужној Угарској. Током октобра 1918.
дошло је до неколико састанака у Суботици и Новом Са
ду на којима је расправљана будућа судбина Баната, Бачке
и Барање. Крајем месеца, активирали су се и представници
војвођанске Радикалне странке Јаше Томића. На тајном са
станку у Суботици, који је организовао управо радикалски
првак Јаша Томић, планирано је оснивање народних одбора
у Новом Саду и целој Војводини и покретање српског ли
ста. На састанку су учествовали и представници Барање14,
али њихова имена нису позната. Вероватно је реч о неком
од православних свештеника, који су били чланови Ради
калне странке: брањински прота Стеван Михалџић, свеште
ник из Јагодњака Милутин Петровић или беломанастирски
свештеник Светозар Панић.
И пре доласка српских трупа, почело је формирање српских
народних одбора у Бачкој и Банату15. Централни Српски
народни одбор16 (СНО) званично је основан у Новом Саду
12 Janković, D. i Krizman B. nav. delo, str. 517-518.
13 Vinaver, V. nav. delo, str. 21.
14 Храбак, Б. Словени у Војводини у данима ослобођења новембра 1918,
у: Присаједињење Војводине Краљевини Србији 1918, уредник Сми
љанић, М. (1993) Нови Сад: Музеј Војводине: Институт за историју
Филозофског факултета, стр. 67.
15 Први српски народни одбор је основан у Великом Бечкереку 31. октобра
1918.
16 У току новембра у Нови Сад је из Загреба дошао млади Барањац Милан
Кашанин и ставио се на располагање Српском народном одбору. Радио
је као новинар у „Српском листу”, новинама СНО-а Накнадно је при
мљен у Српски народни одбор као члан. Осим Кашанина, у одбор је
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3. новембра 1918. године. У раду СНО учествовале су све
српске политичке странке. Одбор је требао бити проширен
и са политичким представницима осталих Словена јужне
Угарске17. Исти дан је објављен проглас у којем је стајало
„да сваки народ има права сам одређивати својом судби
ном”18. У одговору на покушај Карољијеве владе да поједи
не општине изјаве поверење влади у Будимпешти, СНО је
позвао „све општине Бачке, Баната и Барање, да се у погледу
политичког држања свог имају покоравати једино наредба
ма и упутствима Српског народног одбора у Новом Саду,
као централног представника Бачке, Баната и Барање, који
сазива Велику Народну Скупштину Срба, Буњеваца и оста
лих Словена, да се у име целокупног народа ових крајева
слободно определи”19. Задатак СНО је био да успостави ред
и мир, а после уласка српске војске у Нови Сад 9. новем
бра20, могао се у потпуности посветити политичком задат
ку припреме Велике народне скупштине, која је требало да
прогласи одвајање од Угарске и одреди начин уласка Баната,
Бачке и Барање у будућу југословенску државу21.
По том питању, међу политичким представницима јужно
угарских Срба постојале су две концепције. С једне стра
не, група предратних либерала и демократа окупљена око
секретара Матице српске Тихомира Остојића предлагала је
да се уједињење оствари преко Народног вијећа у Загребу,
које је претендовало да представља све бивше аустроугар
ске области насељене југословенским становништвом. С
друге стране, Јаша Томић и његова Радикална странка су
захтевали да се Банат, Бачка и Барања прво припоје Краље
вини Србији, а затим уђу у јединствену државу. Томићева
опција је на Великој народној скупштини однела превагу
иако су постојале оштре дискусије све до одржавања саме
Скупштине.
ушао још један Барањац: Светозар Страјнић, као градски представник
Новог Сада; Попов, Д. (1983) Српска штампа у Војводини 1918-1941,
Нови Сад: Матица српска, стр. 20; Његован Д. (1993) Присаједињење
Срема, Баната, Бачке и Барање Србији 1918. године. Документи и при
лози, Нови Сад: Музеј Војводине, стр. 71-72).
17 Његован, Д. (2004) Присаједињење Војводине Србији. Прилог поли
тичкој историји Срба у Војводини до 1921. године, Нови Сад: Музеј
Војводине, стр. 223-224.
18 Његован, Д. Присаједињење - Документи и прилози, стр. 19.
19 Исто, стр. 21.
20 До 21. новембра заузета је цела територија до демаркационе линије,
одређене Београдском конвенцијом.
21 Кркљуш, Љ. Војводина у време присаједињења Краљевини Срби
ји 1918. године, у: Присаједињење Војводине Краљевини Србији 1918,
уредник Смиљанић, М. (1993) Нови Сад: Музеј Војводине: Институт за
историју Филозофског факултета, стр. 18.
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***
У исто време док су трајали политички договори и припре
ме Велике народне скупштине, српска војска је постепено
стављала под војну контролу простор јужне Угарске. Након
заузимања Новог Сада и Бачке, један део трупа Дринске ди
визије је кренуо према Осијеку, који је заузет 12. новембра22.
На основу Београдског примирја, српска војска је 14. новем
бра 1918. прешла Драву код Осијека и ушла у Барању23. Два
дана раније у Осијек је дошао Бошко Михалџић, син бра
њинског проте, доносећи молбу „свих српских села” да вој
ска пређе Драву и уђе у Барању. Молбу је предао пуковнику
Ђоки Ђорђевићу24. Ипак, ова манифестација народне воље
није била пресудна за покретање српске војске преко Драве,
него ратни циљеви Србије дефинисани у току рата, наре
ђења Франша Депереа и војводе Мишића и већ поменута
конвенција потписана у Београду, која је званично одредила
демаркациону линију.
Војску је пратио члан осјечког Народног вијећа, учитељ Ми
лан Глибоњски. Као добар познавалац барањских прилика,
знао је податке о распореду насеља и становништву.25 Војна
команда је одлучила да пошаље Глибоњског да извиди стање
у Барањи и установи у каквом је стању пруга према Печују,
јер је одлучено да транспорт војске буде извршен железни
цом. Глибоњски се у Дарди повезао са православним све
штеницима, обавестио их о доласку српске војске, а обаве
штење је прослеђено и Тодору Андрићу у Мохач, угледном
српском адвокату и посланику у угарском сабору26.
Након што је српска команда у Осијеку добила обавештења
од Глибоњског, трупе Дринске дивизије кренуле су у Барању,
а напредовале су у три правца: према линији Дарда – Вилањ
22 Pekić, P. (1939) Povijest oslobođenja Vojvodine, Subotica: s. n., str. 259.
23 Na dan oslobođenja, Baranjski glasnik, 14. novembra 192, str. 50. У лите
ратури је хронологија уласка српске војске у Барању непрецизна и нео
дређена. Ј. Безендорфер у свом раду „Нешто мало о нашој Барањи” на
води 13. новембар 1918. године. Истим податком барата и Петар Пекић
у раду „Повијест ослобођења Војводине”, па је Безендорфер вероватно
од њега преузео тај податак. Глибоњски је још непрецизнији и пише да
је прелазак преко Драве био крајем октобра. Михалџић, иначе преци
зан у хронологији, у својим радовима наводи 14. новембар. Београдска
„Политика” од 17. новембра 1919. у чланку „Част Србији” (Печуј, 14.
новембар) преноси чланак „Пре годину дана”, објављен у „Барањском
Гласнику”, а који „слави годишњицу ослобођења“.
24 Михалџић, С. Барања – ослобођена, у: Споменица ослобођења Војводи
не: 1918, (1929) Нови Сад: Штампарија Јовановић и Богданов, стр. 83.
25 Глибоњски, М. (2009) Барања (1918–1923) сећања, пр. Крестић, В.
Београд: Историјски институт, стр. 12-13.
26 Исто, стр. 13.
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– Шиклош – Печуј, према Барчу на Драви и према Мохачу
и Батосеку на Дунаву. Коњица је железницом пребачена у
Мохач, где је војска била изненађена „ванредно лепим доче
ком”, који је организовао Тодор Андрић27. До 17. новембра
трупе су заузеле Дарду, Бели Манастир, железничку пругу
Осијек-Печуј и Вилањ-Мохач и скелу на Дунаву у Батини,
Печуј28 и територију до Барча и Сигетвара. Српска војска у
Барањи је две недеље после добила наређење Прве армије,
са коначном демаркационом линијом према Мађарској: „По
лазила је до моста на Драви код Барча, затим описивала Си
гет и Печуј, избијала на Чико, па испод манастира Грабов
ца, до Батосека да би изнад њега избила и прешла Дунав на
Душнок-Сикошу”29. Ипак, није се цела Барањска жупанија
нашла под контролом српске војске, него срезови: брњевар
ски (дарђански), мохачки и шиклошки, већи део печујског и
печварског среза и неколико села шашког (хеђкатског) сре
за. Изван граница демаркационе линије остао је скоро цео
шељински (св. Лорински) срез30.
Српско становништво Барање дочекало је српске трупе са
одушевљењем31. Слична атмосфера је владала и у шокачким
(хрватским) селима уз Карашицу и у околини Печуја32. О
статусу који је српска војска уживала међу становништвом,
брањински прота Стеван Михалџић је забележио следеће:
„У Печују стекла је наша војска већ при самом уласку нај
веће поштовање. Њезино симпатично поступање према сва
коме [...] створила јој је... такву љубав свега народа, да се ...
слободно могла кретати по свима најмађарскијим местима и
крајевима без икакве веће опрезности. Ово поштовање пре
ма нашој војсци очувало се и доцније”33. У мемоар има М.
Глибоњски пише да је мађарско становништво „обрадовало
27 Исто.
28 Михалџић, С. (1992) Барања од најстаријих времена до данас, Београд:
Библиотека града Београда, стр. 405.
29 Павловић, Р. О Тријанонском уговору и о првим исељавањима Срба из
Мађарске 1921. године, у: Патријарх српски Арсеније III Чарнојевић и
Велика сеоба Срба 1690. године: зборник радова о тристагодишњи
ци Велике Сеобе, ур. епископ шумадијски Сава, (1997) Београд: Свети
архијерејски синод Српске православне цркве, стр. 197.
30 Baranjski glasnik, 13. marta 1921, br. 67.
31 О атмосфери међу барањским Србима, Михалџић у делу „Барања-осло
бођена”, пише следеће: „Јуначки продор српске војске код Кајмакчала
на испунио је српска срца у Барањи позитивном надом...Кајмакчалан
(је) коначно решио загонетку двоједне монархије! Заман се позивало,
да се заснују мађарски национални одбори и мађарска народна одбрана.
У српским опћинама у Барањи запуцале су пушке, па још државне, у
одбрану српске мисли и српских нада”.
32 Pekić, P. nav. delo, str. 260.
33 Михалџић, С. Барања-ослобођена..., стр. 83.
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и развеселило држање српских војника који су им дошли
и понашали се као пријатељи”34. Држању српске војске су
допринела и наређења команде Дринске дивизије, којима је
прописан строги прогон војника који би пљачкали, бахато
се односили или светили несловенском становништву. О ко
ректном понашању српске војске сведочи и изјава Карољија
из децембра 1919. године да су „мађарска популација, а и
сама влада, задовољни држањем (српске) војске, док су Ру
муни и Чеси разуздани и само пљачкају”. У току децембра
завршено је размештање српских трупа у Барањи, формира
на је Барањска посада, а за команданта је постављен пуков
ник Војин Чолак-Антић35.
Приближно у исто време, 17. новембра 1918, СНО у Новом
Саду је упутио изборни ред за Велику народну скупштину
свим народним одборима у Војводини. Према изборном ре
ду Срби, Буњевци и остали Словени су бирали делегате по
општинама, тако да 1.000 становника бира једног представ
ника. У општинама мањим од 200 становника, становници
бирају посланика у суседној најближој општини. Општине
између 200 и 1.000 становника бирају једног делегата. За
посланике су могли бити изабрани и чланови других општи
на. Право гласа су имали сви мушкарци и жене старији од 20
година. У општинама где још нису били формирани народни
одбори, требало их је одмах формирати36. Према изборном
реду право гласа нису имали Мађари, Немци и Румуни37.
Пре доласка српске војске, у Барањи нису постојали српски
и шокачки (хрватски) народни одбори. Средином новембра
одржано је неколико састанака у Дарди и Белом Манасти
ру на којима је договорен начин политичког организовања
словенског становништва ове области. Дана 21. новембра
на црквеној слави у Белом Манастиру окупила се велика
група људи да би се утврдила предстојећа акција и правци
деловања. Присутан је био и пуковник Драгиша Костић, та
да заповедник барањске посаде38. Политичко организовање
српског становништва у своје руке преузели су православни
свештеници, чланови Радикалне странке, Стеван Михалџић
у Брањини, Светозар Панић у Белом Манастиру и Милутин
34 Глибоњски, М. нав. дело, стр. 14.
35 Павловић, Р. нав. дело, стр. 197-198.
36 Његован, Д. Присаједињење – Документи и прилози..., стр. 32-33.
37 Ова три народа су чинила скоро 56 % тадашњег становништва Бана
та, Бачке и Барање, према попису из 1921, а право гласа им је одузето
због предвиђене могућности оптације за њихове националне државе.
Исти принцип је задржан приликом избора за Уставотворну скупштину
Краљевине СХС 1920. године.
38 Михалџић, С. Барања-ослобођена..., стр 84.
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Петровић у Јагодњаку. Веза са СНО у Новом Саду ишла је
преко Сомбора, односно Поповца, одакле су вести ширене
по осталим местима у Барањи, а тим путем је стигао и позив
за Велику народну скупштину у Новом Саду39.
Избори барањских представника за скупштину у Новом Са
ду одржани су од 21. до 24. новембра 1918. године. У скла
ду са одредбама изборног реда, за делегате су бирани нају
гледнији људи у појединим општинама. Избори у Болману
су одржани 21. новембра, уз учешће око 300 људи. Прво
се приступило формирању народног одбора, затим избо
ру председника, потпредседника и осталих одборника. За
председника је изабран Мирко Бојанин, за потпредседни
ка Сава Доброкес, а за секретара Станоје Бојанин. Одбор
је имао 16 чланова. Председник је на дневни ред ставио пи
тање да ли ће се Српском народном одбору у Новом Саду
признати да је „позван говорити у име свег нашег народа у
Угарској”. Након што је једногласно усвојен овај предлог,
Мирко Бојанин је такође једногласно изабран за болманског
представника у новосадској Великој народној скупштини40.  
Истог дана је одржана скупштина у Барањском Бану (По
повцу). Председник народног одбора био је православни
свештеник Дионисије Мијатовић41. За делегате су изабрани
Стокан Урсић, Симо Дворнић, Стокан Мајшац, Стево Двор
нић, Саво Миодраговић и Роман Станковић42. Записник са
изборне скупштине није сачуван, али можемо претпоста
вити да су представници шокачких општина уз Карашицу
учествавали у изборима, јер Поповац није имао толики број
становника да би могао бирати 6 посланика.
Избор представника у Пелмоноштору (Белом Манастиру)
одиграо се два дана касније. Према записнику са избор
не скупштине43, Бели Манастир је тада имао 420 „српских
39 Исто, стр. 83.
40 Записник скупштине са седнице целокупног српског народа у Болману,
Рукописно одељење Матице српске, инв. бр. М 7.417. Записник су пот
писали председник одбора, секртетар и учитељица Марија Михајловић.
41 Веровница Симе Дворнића, РОМС, М 7.417.
42 Његован, Д. Присаједињење – Документи и прилози..., стр. 107.
43 У Рукописном одељењу Матице српске сачувани су записници са из
борних скупштина Болмана, Белог Манастира, Дарде и Мохача и пу
номоћи посланика из наведених места, Поповца, Брањине и Јагодњака.
Записници нису оригинални документи, него оверени преписи, које су
поједини посланици морали доставити СНО-у у Новом Саду као доказ
уз пуномоћ, а писани су ћирилицом. Оверени су печатима православ
них црквених општина. Записнике су потписивали председник одбора
и перовођа (тајник, секрет ар). У записницима су према упутствима из
борног реда СНО-а, забележени дан и место избора, имена изборних
часника, број становника у појединим местима, ток гласања и имена
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душа”, а заједно са околним местима Сударашем, Брњева
ром и Брајдфелдом 540. Председник народног одбора био
је православни свештеник Светозар Панић, потпредседник
Стеван Чарнојевић, а секретар Милан Прерадовић. Народни
одбор је имао 11 чланова. Председник одбора је присутним
„одборницима и изборницима” предложио Стевана Чарно
јевића за пелмоношторског посланика, што је акламацијом,
једногласно прихваћено44.
У Дарди је избор делегата одржан истог дана као у Пелмо
ноштору. Према извештају парохије, Срба у Дарди је би
ло 980.45 Председник одбора био је Душан Милутиновић,
потпредседник Милан Јовановић, а секретар Светозар Па
нић. Одбор је имао 11 чланова. Милутиновић је пре почетка
гласања саветовао да се избор посланика обави једногласно
како би се „што јаче манифестовала једнодушност дарђан
ских Срба”. У том духу, једногласно и акламацијом изабран
је Теодор Чварковић46.
У исто време одржан је избор посланика и у Качфали
(Јагодњаку). Председник одбора био је свештеник Милу
тин Петровић, а секретар Војин Јовановић. За посланика је
изабран Петровић47.
Дана 23. новембра одржан је и народни збор у Кишфалуби
(Брањини). Председник одбора је био Ђоко Косић, а секре
тар Стеван Поповић. За посланике су изабрани прота Сте
ван Михалџић и Стеван Поповић48. Као и у случају Попов
ца, могуће је да су у изборима учествовали представници
шокачких општина, јер Брањина није имала више од 1 000
становника српске националности, па није могла да бира
више од једног делегата.
Нека барањска места су пријавила организовање одбора ди
ректно СНО-у у Новом Саду. Одбор у Бремену је известио
да је председник одбора Милан Костовић, а секретар Ђор
ђе Петровић. У Липови је председник одобора био Милу
тин Мирковић, а секретар Јован Ердељан. Одбор је имао 21
посланика. Сви посланици Барањци из наведених места су имали пуно
моћи (веровнице, исказнице) којим су доказивали свој избор. Пуномо
ћи су такође потписивали председник одбора и секретар, и оверени су
печатом црквене општине.
44 Препис записника вођеног при избору посланика за Пелмоноштор у
Народну скупштину, РОМС, М 7.417.
45 Српско православно парохијско звање у Дарди, РОМС, М 7. 417.
46 Препис записника, вођеног при избору дарђанског посланика, РОМС, М
7.417.
47 Пуномоћ Милутина Петровића, РОМС, М 7.417.
48 Исказница Стевана Михалџића, РОМС, М 7. 417.
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члана49. Председници и секретари ових одбора су изабрани
за политичке представнике својих места50.
Милан Глибоњски је добио задатак од осјечког Народног
вијећа да организује Србе и Шокце у Мохачу и околини.
Ступио је у контакт са Тодором Андрићем и Томом Прака
туром, мохачким адвокатом, који је пореклом био Шокац из
Дубошевице. Према плану Осјечког народног вијећа шокач
ке и српске оштине су требале донети појединачне резолу
ције о присаједињењу Барање Краљевини СХС51. Разлог за
доношење појединачних резолуција био је у томе што није
било времена да се пошаљу сви изабрани представници у
Нови Сад. Глибоњски је Пракатру уручио писмо осјечког
Народног вијећа, који је том приликом изјавио „да он јавно
неће радити јер се боји освете Мађара, али ће у потаји све
учинити”52. Срби у Мохачу су се ипак на брзину организова
ли. У оснивању народног одбора и изборима суделовао је и
најугледнији мохачки Србин Тодор Андрић. Само дан уочи
Велике народне скупштине у Новом Саду, одржани су из
бори за мохачког посланика. Према записнику са изборне
скупштине, у Мохачу је живело 800 Срба. За председника
одбора изабран је Давид Бркић, а за секретара Лазар Плав
шић. За представника је једногласно изабран Јоцо Панић,
ратар из Мохача53.
Своје посланике на Велику народну скупштину која је одр
жана у Новом Саду 25. новембра, послало је укупно 211 оп
штина из Баната, Бачке и Барање. У изворима и литератури
недостају имена 10 посланика и 7 општина. Установљено
је да су све банатске општине послале посланике, а из Бач
ке није само једна. Према томе, осталих 6 су из Барање54, а
вероватно су у питању шокачке општине из околине Печуја
и(ли) околине Мохача. За сада нису пронађени изворни до
кументи према којим би се са сигурношћу установило да ли
су, и које су, шокачке општине послале посланике у Нови
Сад.

49 Споменица ослобођења Војводине 1918, (1929) Нови Сад: Штампарија
Јовановић и Богданов, стр. 80-81.
50 Његован, Д. Присаједињење – Документи и прилози..., стр. 106.
51 Bösendorfer, J. (1940) Nešto malo o našoj Baranji, Osijek: Prva hrvatska
dionička tiskara, str. 35. Безендорфер пише да је „на интервенцију војних
власти (мајор Јовановић) Пракатур 27. новембра у Мохачу основао шо
качко народно вијеће, али се већ наредног дана (28. новембра) придру
жио мађарском народном вијећу”.
52 Baranjski glasnik, 6. maja 1920, бр. 23.
53 Записник вођен у изборној скупштини Срба у Мохачу, РОМС, М 7.417.
54 Његован, Д. Присаједињење – Документи и прилози..., стр. 107.
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У односу на Банат и Бачку, за процес формирања народних
одбора у Барањи је карактеристично неколико разлика, ко
је су допринеле да рад на њиховом оснивању не буде тако
успешан. У Барањи није било политичке организације, ни
ти оснивања српских и шокачких народних одбора све док
српска војска није заузела област. Главни узроци ове појаве
су у етничком саставу становништва и друштвеној структу
ри Срба и Шокаца. У Барањској жупанији је према попису
становништва из 1910. године живело 350.000 становника,
од тога мање од 7% српског, хрватског и шокачког станов
ништва, у односу на 56% Мађара и 32% Немаца. У погледу
друштвене структуре, преовладавало је сељаштво, а инте
лектуална и политичка елита готово да нису ни постојале,
као ни хомогенија страначка организација. Није постојала
развијена политичка свест као у Бачкој и Банату, где је је
дан део Срба, Шокаца и Буњеваца живео у градовима, био
школован и бавио се политиком. У Барањи су градове прете
жно насељавали Мађари и Немци, а Срби и Шокци су били
углавном сеоско становништво и мало их је живело у ве
ћим местима. При том, Шокци у Барањи су били без својих
учитеља, новина, странака и политичких вођа. Важан узрок
слабијој организацији је био и недовољан временски пери
од, јер је Велика народна скупштина заказана за 25. новем
бар 1918. године.
Због наведених разлога, барањски делегати су били из ме
ста насељених српским становништвом, изузев како смо
већ напоменули, вероватно Поповца и Брањине. Такође, и
у географском погледу, осим Мохача, сви политички пред
ставници су били из тзв. Барањског троугла, односно про
стора јужне Барање где је уједно живео највећи део барањ
ског становништва јужнословенског порекла. Према попису
становништва из 1921, ту је живело 15.602 „Србо-Хрвата”,
16.638 Мађара и 15.976 Немаца55.
Михалџић је у „Споменици ослобођења Војводине 1918.“,
писао да „су све наше српске и шокачке општине послале
своје изасланике на ту Скупштину”56. Свакако да овај пода
так није тачан што се тиче шокачких општина, али као што
смо већ напоменули, постоји могућност да су неке општи
не уз Карашицу и у околини Печуја и Мохача имале своје
посланике у Новом Саду.

55 Ћурчић, С. и Кицошев, С. (1992) Развој популације Барање, Бели Мана
стир: Народни универзитет Вук Караџић, Нови Сад: Музеј Војводине,
Београд: Друштво Српска Крајина, стр. 46.
56 Михалџић, С. Барања-ослобођена..., стр. 83.
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Неразвијена политичка свест у Барањи доприносила је це
локупној слици о необавештености барањског становни
штва о политичким околностима и територијалним претен
зијама српске владе дефинисаним у ратном програму и на
крају у Београдској конвенцији. Срби у Барањи су већином
страховали да не остану изван граница будуће југословен
ске државе, немајући информације да се Барања налазила у
оквиру територијалног програма српске владе. С једне стра
не, српска влада није имала сасвим прецизне информације
о Барањи и њеном становништву, а с друге стране Барањци
нису имали обавештења о плановима српске владе.

***
Велика народна скуштина Срба, Буњеваца и осталих Сло
вена у Банату, Бачкој и Барањи састала се у Новом Саду 25.
новембра 1918. године. На Скупштини је учествовало 757
посланика из 211 општина: 578 Срба, 84 Буњевца, 3 Шокца,
2 Хрвата, 62 Словака, 21 Русин, 6 Немаца и 1 Мађар. Из Ба
рање је по именима познато 17 посланика. Прота Михалџић
тврди да их је било око 30, Срба и Шокаца57. Претпоставља
мо да је број од 10 посланика који недостају на пописима
посланика такође из Барање, тако да би вероватан укупан
број био 27 посланика Барањаца. Постоји могућност, као
што је извесно био случај у Поповцу и Брањини, да су људи
српске националности изабрани да представљају поједина
шокачка места.
Прву одлуку у 4 тачке, коју је скупштина прихватила, про
читао је Јаша Томић. Одлучено је да на предстојећој миров
ној конференцији влада Србије заступа интересе Баната,
Бачке и Барање. Затим да се Банат, Бачка и Барања прикљу
чују Краљевини Србији, а све да би се помогло уједињење
свих Срба, Хрвата и Словенаца. У 4. тачки одлуке стоји да
ће скупштина послати по 2 члана у Загреб и Београд да би се
југословенско уједињење што пре остварило. Прва одлука је
допуњена изјавом о заштити несловенских мањина које ће
остати унутар граница нове државе58.
Другу одлуку образложио је Петар Коњовић следећим речи
ма: „Банат, Бачка и Барања у границама, које повуче Антан
тина балканска војска, проглашује се данас 12. (25) новем
бра 1918. године на Великој народној скупштини на основу
узвишеног начела народног самоодређивања отцепљеном,
како у државно-правном, тако и у политичком и привредном
погледу од Угарске. Због тога Народна скупштина поставља
57 Исто, стр. 86.
58 Његован, Д. Присаједињење Војводине Србији..., стр. 241-242.
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Велики народни савет, којем је извршни орган Народна
управа. Народни савет чине 50 чланова, изабрани из ове
Народне скупштине. Народни савет доноси потребне уред
бе и наредбе, поставља Народну управу и врши надзор над
њом”. Народну управу је чинило 11 одсека, а на челу сваког
одсека стајао је Народни повереник. Значајан говор одржао
је и Блашко Рајић у име Буњеваца и Шокаца, пристајући на
договорене одлуке Скупштине59. Након што су скупштинске
одлуке образложене и усвојене, изабран је Велики народни
савет (ВНС). Од Барањаца, Михалџић је изабран за једног
од чланова ВНС. Истог дана у званичном листу барањске
жупаније и на плакатима на српском, мађарском и немачком
језику изашла је прокламација српске војске „народу барањ
ском”, у којој се становништво позива да настави свој сло
бодан и редован посао60.
Већ сутрадан, 26. новембра делегација Велике народне
скупштине отпутовала је у Београд, предвођена Јашом То
мићем и Блашком Рајићем. Делегација је имала задатак да
упозна српску владу и регента Александра о скупштинским
одлукама. Регент је примио делегацију у саставу: Ј. Томић,
Б. Рајић, С. Михалџић, Славко Милетић и Душан Степанов.
Испред делегације, први је говорио Стеван Михалџић, а
„Српски лист” је поводом тога писао: „Престолонаследни
ка је поздравио дивним и одушевљеним говором поп Ми
халџић из Барање, отац Воје Михалџића, правника, који је
на српском фронту погинуо као добровољац српске војске.
Ватреним речима протумачио је угледни свештеник осећаје
Војвођана и њихову приврженост Србији и њеном краљев
ском дому”61. Друга делегација предвођена Васом Стајићем
и Јованом Манојловићем кренула је у Загреб, са циљем што
бржег стварања југословенске државе62.
Када је Прводецембарским актом створена Краљевина СХС,
Барања се нашла у оквиру југословенске државе, али са
отвореним питањем граница, која је требало бити утврђена
на Конференцији мира у Паризу. Већ 3. децембра, Мађари у
Барањи су организовали збор у Печују, протестујући против
59 Његован, Д. Присаједињење – Документи и прилози..., стр. 45. Одсеци
у Народној управи су следећи: Политички послови, унутрашњи по
слови, правосуђе, посвета, финансије, саобраћај, привреда, прехрана и
снабдевање, социјалне реформе, народно здравље, народна одбрана.
60 Михалџић, С. Барања-ослобођена..., стр. 84.
61 Његован, Д. Барањско питање 1914–1941, у: Дневник проте Стевана
Михалџића, приредио Његован, Д. (2000) Нови Сад: Музеј Војводине;
Београд: Београдско читалиште, стр. 155-156.
62 Pekić, P. (1930) Povijest Hrvata u Vojvodini od najstarijih vremena do 1929,
Zagreb: Matica hrvatska, str. 185.
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одлука новосадске скупштине63. Међутим, убрзо је почела
организација Народне управе и југословенксе администра
ције у Барањи, па одлуке овог збора нису уважене од стране
нових власти.
Коначан статус Барање је разрешен на Конференцији мира
у Паризу. Југословенско-мађарским разграничењем и Три
јанонским споразумом из 1920. године, Краљевини СХС је
припао тзв. Барањски троугао, територија површине 1147
km² у јужном делу покрајине, док је већи део области са
градовима Печујем и Мохачем остао саставни део Мађарске.
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BARANJA DURING THE GRAND NATIONAL ASSEMBLY
IN NOVI SAD AND THE CREATION OF THE YUGOSLAV
STATE IN 1918
Abstract
This paper covers a brief but dynamic period in the history of Baranja,
at the time of creation of the first Yugoslav state. When it comes to the
area of southern Hungary (Banat, Bačka, Baranja), the crucial events
took place in the Grand National Assembly on November 25, 1918,
when the decision was made to separate these territories from the
Austro-Hungarian Monarchy and to incorporate them into the Kingdom
of Serbia, i.e. the future Yugoslav state. The aim of the paper is to
synthesize and explain the processes and the events that occurred in
Baranja immediately before and during the Grand National Assembly
in Novi Sad until the First December Declaration when the Kingdom of
Serbs, Croats and Slovenians was established. In this research, archival
materials, contemporary newspapers and publications and relevant
historiographic literature were used in order to analyze the historical
period as accurately and comprehensively as possible.
Key words: Baranja, World War I, southern Hungary, creation of
Yugoslavia, Grand National Assembly in Novi Sad
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НИКОЛА
ДОБРОВИЋ
(1897–1967) –
50 ГОДИНА ПОСЛЕ
Приредио
др Александар Кадијевић

Јазмина Кланица, У славу вечнога града, слика је заправо
посвећена граду Београду, комбинована техника на 
дрвеној подлози, димензије 40 x 40 цм, 2015. година
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УВОДНА РЕЧ
ПРИРЕЂИВАЧА
НИКОЛА ДОБРОВИЋ –
ПЕДЕСЕТ ГОДИНА ПОСЛЕ
Током 2017. године, у низу беог радских институција све
чано је обележена педесетогодишњица смрти истакнутог
српског и југословенског архитекте Николе Добровића (Пе
чуј, 12. 2. 1897 – Београд, 11. 1. 1967), академика САНУ и
најдоследнијег заговорника савремених метода грађења.
Модернистичка начела у нашој средини је први пропагирао
средином треће и почетком четврте деценије кроз објекте,
конкурсне пројекте, урбанизам, дневно-критичке коментаре
и програмске манифесте, а потом и у универзитетској на
стави, теоријским и историографским огледима. Подједнако
приљежно Добровић се ангажовао  у области заштите гра
дитељског наслеђа.
Ауторитативан и харизматичан, Добровић је оставио неиз
брисив траг у архитектури централне и југоисточне Европе
између два светска рата, као и у првим деценијама соција
листичке Југославије. Генерације савременика доследно је
упућивао ка најнапреднијим уметничким стремљењима.
Градио је објекте различитих намена, почев од стамбених,
до угоститељских, војних, здравствених, саобраћајних и
меморијалних. У досадашњим историографским освртима,
периодизација његовог стручног рада је систематизована на
прашко, дубровачко и београдско раздобље.
О Добровићу је у земљи и иностранству објављено неколи
ко исцрпних монографских студија и мноштво чланака који
осветљавају различите области његовог рада (модернизам,
пројектовање, урбанизам, публицистику, медитеранство,
духовне модуле, пропорције и др.), док се исцрпна моногра
фија архитекте Бојана Ковачевића о Генералштабу из 2000.
године издваја међу радовима посвећеним појединачним
грађевинама. Његова улога афирмативно је коментарисана
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у историографским тумачењима генезе новије српске архи
тектуре, док су краћи биографски осврти заступљени у до
маћој и међународној лексикографији. У Библиографском
одељењу САНУ и њеним периодичним гласилима, доступна
је документација о његовом деловању као академика (пода
ци о избору, иницијативе, извештаји, предлози, копије писа
них радова, фотографије), док су подједнако незаобилазни и
извори из архиве RIBA, Архитектонског факултета и Музеја
науке и технике у Београду, историјских архива и приватних
колекција Београда, Загреба, Прага и Дубровника.
С обзиром на досадашњи степен проучености Добровиће
вог опуса, као и на потребу актуел изовања његове свестра
не еманципаторске улоге, у Заводу за проучавање културног
развитка је крајем децембра 2017. године одржан научни
скуп ,,Никола Добровић – 50 година после’’, усмерен ка
мање осветљеним аспектима његовог живота и рада. Надах
нутом беседом скуп је свечано отворио академик архитекта
Милан Лојаница. Током једнодневних пленарних сесија,
преиспитани су устаљени методи рецепције Добровиће
вог дела и понуђени нови. Отуд се и резултати приређеног
симпозијума приказују у овом броју часописа ,,Култура’’,
систематизовани кроз прилоге заступљених истраживача.

Јазмина Кланица, Плесачица, 
цртеж тушем рађен рапидографима на папиру, 
димензије 7 x 6 цм, 2018. година
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НИКОЛА ДОБРОВИЋ
2017. ГОДИНЕ
Сажетак: Дело Николе Добровића у данашњем тренутку може
да делује као скоро једнако актуелно колико је било у претходним
деценијама. Такав утисак, међутим, уколико таксативно размо
тримо феномен, више не одговара реалитету у години 2017. Раш
члањавање опуса Николе Добровића на његове делове: грађени
архитектонски, урбанистички, писани историографски, педаго
шки, писани теор ијски рад, као и на стање по данашњим, ново
насталим државама које номинално баштине његово дело, пока
заће битно скептичнију слику од оне која је до недавно владала
у нашој јавности, у Србији. Судбина Добровићевог главног архи
тектонског дела, некадашњег комплекса зграда Генералштаба и
Министарства одбране у Београду, парадигматична је за судбину
укупног стања Добровићевог дела данас. У том смислу неопходно
је размотрити појам „активне баштине”, као антиномију оно
ме што бисмо третирали као виртуелно „сећање на баштину”.
Сумрак урбанизма у Србији други је негативни феномен који је
посредно задесио Добровићево наслеђе и њега самог као пионира
савремене урбанистичке мисли код нас. Трећа линија рада је раз
матрање како је структура Добровићевог укупног опуса до сада
иначе била вреднована код нас и да ли су вредности биле објектив
но међусобно позициониране, с посебним освртом на послератни
период и остварена дела у Црној Гори и нереализоване пројекте у
Београду.
Кључне речи: Добровић, 2017, тумачење, вредновање, актуе
лизација

Када након пола века, од његовог биолошког скончања, го
воримо о архитекти Николи Добровићу са наканом да пре
меримо његово присуство данас, не можемо себи да не по
ставимо три јасна питања: 1. шта реално јесте наслеђе тог
архитекте, 2. има ли оно некакву заокруженост, и 3. у ком
правцу то наслеђе иде? Постављање питања о Добровићевој
припадности националним културама и о његовом наслеђу
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као нашем јавном добру не мора нужно водити испитива
њу, преиспитивању његовог личног идентитета или макар
осећања идентитета, уколико то већ није исто.1
Године 2017. у којој смо, општеприхваћена је норма да се
нека државна заједница дефинише као истовремено при
падајућа етносу и као припадајућа свим њеним грађанима
без обзира на националност. Што је толеранција у локал
ној заједници мање напредовала та истовременост бива те
жа за разумевање и реализовање. Ми Николу Добровића по
аутоматизму сврставамо у корпус наше културе, без обзира
на специфичан упис у црквене књиге рођених у Печују, на
немачко порекло мајке, на југословенски левичарски живот,
на прашку и дубровачку декаду, а због породице и због по
следње четвртине свога века пре свега у Београђане, додуше
из другог покушаја.2 Та јака, вишеструка кодираност не уда
љава Добровића од носиоца наше баштине и баштине нама,
напротив, она га чини амбасадором који се вратио кући да
нам збори и о другачијим искуствима.
Добровић је, по свему што знамо, као професор био вансе
ријски информатор генерација студената архитектуре овде
у Београду, просвећујући их и преносећи им део свог – за
данашње прилике поготово – недвосмисленог и трајног зна
ња, оног и онаквог знања које се не појављује након нама
савременог типичног полусатног сурфовања Интернетом.
Предмет „Савремена архитектура’’ који је засновао година
ма касније је био прозор у свет архитектуре, отвореног ми
шљења, храбрости и либераторства као генералне метафоре
Модерне, од времена француске Револуције до данашњих
дана.3
1 О Добровићевом родитељском идентитету, а што у време комунистич
ких идеолошких матрица најчешће није било пожељно или уобичајено
истраживати, видети у: Ковачевић, Б. (2001) Архитектура зграде Ге
нералштаба, Београд: НИЦ Војска, стр. 5, из напомене са преузетим
подацима из летописа Ренате Михалић и Игора Зидића у каталогу из
ложбе Petar Dobrović 1890-1990: retrospektivna izložba (1990), Zagreb:
MGC, где се по подацима за Николиног рођеног брата види да им је
отац (такође) Петар био гркокатолик а мајка Немица католкиња.
2 Општепозната је кратка епизода Добровићевог (првог) краћег боравка
у Београду након дипломирања 1923. године, када он није проценио да
друштвени амбијент  у престоници Краљевине СХС не погодује архи
тектури онаквој какву је он већ видео у својој глави и на студијама, врло
брзо се потом вративши у Праг.
3 Свакако се мора констатовати да је прво издање првoг тома: Dobrović,
N. (1952) Savremena arhitektura 1, Belje: izdanje autora; штампано одно
сно издато у Бељу, у Барањи, као потпуно приватни, самостални До
бровићев труд и производ. За те године то је веома необична пракса,
а треба се опсетити и да је Николин 7 година старији брат Петар био
лидер Барањске републике 1919. године. У састав Краљевине СХС ушао
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Радохолик, колерик, био је борац за другачије и боље градо
ве и куће, далеко од данашње рестаурације партикуларности
интереса у пољу газдовања простором. Добровић је владао
силним информацијама о свету архитектуре, тада доступ
ним мало коме, али их је „пропуштао’’ кроз своје вредносне
судове и крштавао критеријуме. Данас живимо у заблуди да
приступност информацијама сама порађа и критичка разми
шљања, што је темељна заблуда 2017. и околних година. Је
дан део Добровићевог професорског учинка, онај базични
информациони, данас је скоро непотребан, други је неопхо
дан, чак скривен – онај критичког тумачења информација.
Карактеристичност каријера универзитетских професора
је да имају своје помагаче и следбенике, најпре као надаре
не студенте и потом, временом, као афирмисане архитекте.
Посебно је то изражајно када неко, као Никола Добровић,
дође на универзитет као формирано и крупно име без прет
ходног младалачког пута успона па и компромиса дуж њега.
О Добровићу су афирмативну слику, дивљење дистрибуира
ли његови ономад слушаоци а касније врло значајна имена
архитектонског еснафа, конкретно они који су у тренутку
Добровићевог физичког одласка са овога света били у зале
ту, попут Слободана Машића, Ранка Радовића, Спасоја Кру
нића, Милана Лојанице, Милоша Перовића, да набројимо
неке од данас најпознатијих.
Но, од свог тог дивљења није проистекла ниједна моно
графија великана а било је ево пола века на располоаг ању.
Једино је Милош Перовић, једном најпре на почетку 1980их а други пут, са Крунићем, пред крај 1990-их, направио
обимне зборнике Добровићевих текстова и документације
о њему, са једним, доступним, бројем пројеката и фотогра
фија. У потоњем наврату и са обимном сопственом студи
јом.4 Изван тога, ројиле су се анегдоте без претеране засно
ваности фактографије и без икаквих битнијих тумачења.5 У
је само један део Барање док је други део територије тог имена остао у
Мађарској.
4 Perović, М. (ur.) (1980) Dobrović, Beograd: Urbanistički zavod; Perović, M.
i Krunić, S. (ur.) (1998) Nikola Dobrović – eseji, projekti, kritike, Beograd:
Arhitektonski fakultet, са студијом Перовића под насловом: Стварала
штво Николе Добровића: мисаоне притоке, стр. 21-79.
5 За однос анегдотског и чињеничког парадигматичан је пример детаљ
не анализе датума у вези са мотивом буњастог камена у Добровићевој
архитектури. У наведеној књизи Ковачевић (2001) Архитектура зграде
Генералштаба таксативном датумском анализом показано је да је Бео
град био прво место (на конкурсном пројекту за Палату ПРИЗАД-а), а
не виле Дубровника по претходно исказиваном општем уверењу, за које
је Добровић предвидео буњасти камен као фасадну обраду. Немали број
истраживача и тумача Добровићевог опуса и после овог изведеног дока
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последњих десет година, од 2007. године појавило се неко
лико публикованих бављења Љиљане Благојевић Николом
Добровићем, у склопу ширих тема, али са његовом изузет
ном улогом у свакој од њих.6 Тако се скоро стигло до исцу
рења непосредног баштињења Добровићевих мисли, изјава,
љутњи или слављења, увек као вредносних судова о архи
тектури и урбанизму.
Поготово је важно уочити фрустрирајући дисбаланс знања
о Добровићу у односу на његову непосредно присутну, из
грађену архитектуру код нас у Србији. Имали смо само ком
плекс који зовемо „ДСНО’’ или, чешће, „Генералштаб’’ и ко
ји су заправо сви знали само споља, да бисмо одједном 1999.
некако остали и без њега, или и он без људи (не рачунајући
кулу према Бирчаниновој). Потом је, а и данас то траје, ис
постављен захтев да му буде враћена управо та спољашња
слика док се у позадинској структури још ништа не зна.7 У
тачки 4.1. „Одлуке о утврђивању зграда Генералштаба Вој
ске Србије и Црне Горе и Министарства одбране у Београ
ду за споменик културе”, коју је 22. децембра 2005. године
потписао потпредседник Владе Мирољуб Лабус, прописује
се „очување аутентичног изгледа, хоризонталног и верти
калног габарита, конструктивних и обликовних елемената
архитектуре, као и оригиналних материјала.’’ Другим ре
чима, спољни изглед мора остати исти, реконструисан, као
и основни габарити, док се о функцији објекта ништа не
децидира.
Србија и Београд би отрпели да имају само једног али во
луминозног Добровића, реконструисаног, и да по ближим
или даљим суседствима бацају погледе на друге његове ку
ће и допуњују знања са Генералштаба. У случају необн
 ове
зграде А и некакве „мабузеовске’’ прекомпозиције зграде Б
– коју нико нормалан неће потпуно срушити из финансиј
ских разлога – убеђен сам, на жалост, да ће се лагано губити
наслеђе Николе Добровића, тоњењем, ка забораву.
У стизању, тако да назовем, наслеђа Николе Добровића до
нас још један аспект не може бити неев идентиран. Релатив
но су добро познати његови, ономад, коментари на питање
како је бирао сараднике, званичне и незваничне, уз околност
за објављеног 2001. наставили су да тумаче употребу буњастог камена
код Добровића као примордијално дубровачку.
6 Веома је важна књига: Благојевић, Љ. (2007) Нови Београд – оспоре
ни модернизам, Београд: Завод за уџбенике, јер у њој ауторка обиљем
података и адекватним тумачењима позиционира веома прецизно До
бровићеву улогу у планирању и подизању Новог Београда, која је иначе
предмет честих незаснованих исказа и тврдњи.  
7 Службени лист РС од 27. децембра 2005. године.
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да му је један од понуђених кандидата био и тада врло нада
рени а касније изузетно цењени и утицајни Богдан Богдано
вић (1922–2010). Никола Добровић се определио за Љиља
ну Бабић (1922–1995) која јесте у својој каријери стигла до
статуса професора беог радског Архитектонског факултета
али које се, уз дужан респект, нико више ни не сећа осим
по том сарадничком статусу поред једног великана. Као сту
дент-слушалац њених предавања, тамо крајем 1970-их годи
на, морам, на жалост, да посведочим да су то била изразито
неинспиративна излагања о урбаним просторима за рекреа
цију.
Генерално речено, често од способности истраживача или
интерпретатора зависи ниво колекционирања чињеница а
поготово профили тумачења појединачних дела или чак це
локупних опуса архитеката. Осим тога, иза Иванке и Николе
Добровића није остало породичних наследника, тако да су
се, на пример, књиге из њиховог стана, по смрти удовице
1995. године могле наћи по беог радским антикварницама,
са потписом професора у горњем десном углу неке од по
четних непарних страница. Иако то није правило, често су
породични нараштаји главни чувари документације, из сен
тименталних разлога. На срећу, део Добровићеве заостав
штине је у институцијама и са њим се може доста тога ура
дити.
Када обележавамо пола века од нечијег одласка морамо се
упитати да ли је сума чињеница у вези са радом архитекте
углавном коначна или чак можда дефинитивна, буквално? С
једне стране одговор може бити једно олако „да”, с друге –
изричито „не’’! Можемо само констатовати да се појавио
један Добровићев рад који раније није уопште спомињан.
То је, из формационог периода архитекте, такозвана Авион-
палата на елитној прашкој адреси, на Вацлавским намје
стима бр. 41, данас позната као Рамада хотел и по великој
књижари у приземљу. Код нас је била неидентификована до
једног кратког чланка Тање Дамјановић која је Добровића
истраживала на лицу места, у Прагу и прашким архивама
1990-их, уз разговоре са потомцима власника бироа у ко
јима је Добровић радио.8 Прошле године стекао сам увид у
четворотомни Водич кроз Модерну архитектуру Прага Зде
нека Лукеша, издаван сукцесивно од 2012. до 2015, у коме
се та зграда атрибуира двојици аутора, Бохумилу Козаку и
Николи Добровићу.9
8 Дамњановић, Т. (1995) Добровићева Авион палата, Гласник друштва
конзерватора Србије бр. 19, Београд: ДКС, стр. 216.
9 Lukeš, Z. (2012-2015) Praha Moderní – Velký prűvodce po architectuȓe
1900-1950, I-IV, Praha: Paseka. Четврти том се односи на период 1950-
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У том поводу два момента су важна да буду нотирана. Нај
пре, елементи архитектуре који се одмах и лако уочавају на
овом прашком здању јесу карактеристични за Добровићев
вокабулар и за синтаксу: конзолни вишеспратни релативно
плитки испуст у висини неколико спратова, са парапетним
тракама над којима су прозорске траке, некад прекинуте
уским пуним пољем али некад и са непрекинутим низом
прозора, употреба опекарских елемената уверљиве тексту
ре, итд. Тиме би се могуће – рекло би се сада и на неки на
чин верификовано – Добровићево (ко)ауторство дало потвр
дити без дилеме. Али, ако бисмо начинили салто и постави
ли себи питање: да ли је описана и видљива архитектонска
синтакса карактеристична баш или само за Добровићева... –
одговор би био, наравно, да није! Преглед прашке архитек
туре тог периода пун је истоветних мотива, у разним вари
јацијама. Међутим, оно што помало чуди је да Добровић,
иначе врло склон у извесној мери солипсистичком вредно
вању сопственог рада у Прагу, а и генерално, за живота не
спомиње ову зграду нигде.10 Можда је у питању неусуђива
ње нашег архитекте да оспори официјелност ауторства, јер
постоји и правно-пословна страна ствари, на тако изузетној
адреси у срцу Прага и док је радио у бироу Козак-ДушекМаца. Присетимо се, тим поводом, Добровићевог дефини
сања шта је он тачно био – руководилац градње – у про
цесу настајања Масарикових домова по пројекту Бохумира
Козака.
Други крупни простор чињеничног упознавања Добровиће
вог опуса у години 2017. па надаље може бити, чини ми се,
детаљније увођење у пројекат комплекса Електро-техничког
факултета и Института Никола Тесла у новобеоградском
Блоку 32. Пројекте сам пре четврт века затекао у гомили
на поду некадашњег Добровићевог кабинета у поткровљу
Архитектонског факултета. Одавно је измењена намена
блока на Новом Београду, данас највише стамбеном и хра
мом Св. Димитрија. Цркву Никола Добровић не би могао
замислити тамо ни у најхалуцинантнијим сновима, иако је
архитектура његовог комплекса у пројекту из 1963. године,
парадоксално ће се испоставити, слободнија и инвентивнија
од обличја било које нове цркве у Србији данас.
Комплекс ЕТФ-а и Института НТ блеснуо је само у пост
хумној „Савременој архитектури 5’’ и није бивао редовно
2000 и уз Зденека Лукеша његов коаутор је Петр Кратохвил (Kratochvil).
У тому II на с. 294 експлицитно се говори о Добровићевом коауторству
над зградом на Вацлавским намјестима.
10 Авион-палате, календарски разумљиво, нема у пописима дела и датума
Добровићевог рада у публикацији Перовића и Крунића.
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репродукован касније. Чак у најтемељнијој публикацији о
Добровићу, Перовића и Крунића из 1998. године, не посто
ји ни једна илустрација из тог пројекта. Разлог је, чини се,
врло једноставан. Цртежи су остали на црвеним озалиди
ма, испресавијаним, и протицањем времена све блеђим и
блеђим. Након пола века требало би их реинтерпретирати,
пажљиво и с рецензијом, у АутоКЕД-у исцртати а не скени
рати, и тиме омогућити видљивост те архитектуре данас и
касније, са врло малим ступњем подразумеване неаутентич
ности. Ова Добровићева архитектура врло је блиска оној са
Дечјег одељења у Игалу и самим тим би се са цртежа могло
битно квалитетније „уживети’’ у нешто без чега смо оста
ли на Новом Београду. На пројекту ЕТФ-а и Института НТ
(Добровић користи иницијале на прочељу) конструкција је
још експресивнија, и то не у смислу изражајности него у
смислу обликовне слободе. Обрада и употреба материјала
је такође разрађена до крајњих граница. Према Блоку 32 ду
бровачка дела (апстрахујући Гранд хотел на Лопуду) делују,
без обзира на датумску разлику, као срицање почетничких
архитектонских слогова.
Профил архитекте Николе Добровића у Београду и Србији
године 2017. посебно је интересантна тема. Интелигибилно
и интелектуално јак човек, са оним атрибутом који ми на
нашем језику и даље бесмислено зовемо „пројектант’’, уз
велико извођачко искуство, као урбаниста и планер, покри
вао је заправо све могуће области до којих архитект може
стићи а да зна да није у туђем занату. Образован у широком
луку и са неколико матерњих или рано усвојених језика био
је, сведочили су сви, громада као личност. Данас би можда
био одличан превез наше и европских адреса али би као по
јединац, гледано у Србији 2017, само штрчао својим огром
ним знањем и реаг овањем на урбанистичке гафове којима
Београд сада врви.
Није случајно, како ми је сведочила Иванка Добровић 1992.  
године и што постоји као сачувано аудио-снимак, да је по
следња књига коју је желео написати трактат о грешкама у
архитектури. Профил попут Добровићевог данас нема посла
у Србији, не би био добродошао, архитекта који је суверен
у знању и пракси по свим линијама струке реметилачки је
фактор. Али управо зато једна линија баштине Николе До
бровића данас је тај профил који живот овдашњи одбацује,
док је друго наслеђе потреба за спасом судбине града и свих
нас који ево озбиљно бринемо због тога.
Једно од питања које данас и овде разматрамо, након пола
века од смрти, је како се град Београд одужио њему и ње
говом делу својим меморијским начинима. Именом овог
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великана наше архитектонске културе обележена је улица
не баш занемарљивих димензија. Одмах следе питања где
је она, када и како је добила Добровићево име? Налази се у
зони успона од новобеоградске заравни до бежанијског пла
тоа, спајајући улице Тошин бунар и Партизанске авијације.
Именована је, уколико тако можемо рећи, путем лобирања
архитеката који су радили на урбанистичким решењима и
архитектонским пројектима за ово данас велико насеље де
ла Београда на левој обали Саве. Паралелно с њом, краћа
скоро за половину од Добровићеве али ипак са више кућ
них бројева, је и улица Драгише Брашована. Оно што је за
меморију на Николу Добровића овде нама битно је да је
цела Бежанијска коса, као топоним новог насеља а не као
географски појам, иронично „неаутентична’’ јер је она плод
накнадне промене намене простора и ремоделирања урба
нистичког концепта Новог Београда у чијем је настајању
недвосмислена Добровићева улога.
Један од аспеката наслеђа Николе Добровића који се чини
суштинским, као номинална констатација а не као позитив
ни вредносни став промене, је смена категорије Херојства
архитектуре Модерне поновним окретањем Мајсторству
архитеката и њихових архитектура. То је од великог знача
ја, као тема, при одржавању, реконструкцијама и жељама за
реконструкције дела модерне архитектуре у складу са акту
елним нормама и потребама нових власника или наручила
ца. Чест аскетизам Модерне, произашао увелико из учења
о егзистенцминимуму (немачки термин који се не преводи
на друге језике), огледао се у употреби обичних материјала,
релативно ниским висинама етажа, анализом радних места
и сличним појмовима и перформансама. Једна од њих је сва
како и оно што би посредно могли да као категорију ‘’наме
штеног намештаја’’, мобилијара, истумачимо из једног есеја
нашег књижевника Боре Ћосића, за разлику од тако недефи
нисаних простора и просторија немодерних архитектонских
склопова у којима се тако названи „ненамештени намештај’’
може затицати у различитим диспозицијама.11
Да би баштињење Добровићевог рада било, сада већ дубље
у 21. веку, третирано истовремено и релаксирано и савесно,
морамо евидентирати и неке његове спорне одлуке о уређе
њу Београда. Наведимо оне најпознатије попут уклањања
Теразијске фонтане при реконструкцији укупног простора
тог полутрга-полуулице, уклањање структура у оси између
11 Реч је о књизи: Ćosić, B. (1990) Sadržaj / Kazalo, Zagreb: Grafički zavod
Hrvatske. Тема самобитности намештаја, мобилијара и опреме про
стора и просторија домен је огромних могућих анализа и овде је само
натукнута.
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два Двора, или пак предлог градње на платоу Доњег града
Београдске тврђаве на трагу третирања тог простора пред
Други светски рат од стране немачког архитекте Вернера
Марха (Werner March).
Врло лако би данас било априори поништити сваку од та
квих идеја али се не смемо залетати са закључцима, колико
год да је Добровић бивао одсечан у својим наступима. Као
сигурносну кочницу користимо присећање да је уз Добро
вићеву Теразијску терасу најславнији пројекат за Београд, у
веку за нама, Опера Ханса Дала (Hans Dall) и Торбена Линд
хардтсена (Torben Lindhardtsen) подразумевала да се за њу
најпре поруши, почисти простор Старог сајмишта, и као
архитектура и као меморија.12
Свакако да је у овом временском пресеку који зовемо Пе
десетогодишњицом, а она је, да подсетим, онолика колико
је не тако давно подразумевала тзв. историјска дистанца
за одређивање историјске позиције, питање Генералштаба
апсолутно питање број један када нам је баштина Николе
Добровића тема. Коментар је јасан и једноставан: ради се о
његовом једином реализованом здању у Србији, здању које
је ево стекло „пунолетство’’ тешких оштећења зликовачких
бомбардовања празне зграде у два наврата у пролеће 1999.
године, осамнаест година је и откад је Добровићева зграда
гледала како се нетом санира кућа Владе Србије прекопута
погођена истих датума а што је већина Београђана темељно
већ заборавила.
За сваког архитекту изграђене куће, које су у нашој пракси
оксиморонски зване „реализовани објекти’’, јесу темељ ње
говог легитимитета. Сва писана историграфска, теоријска,
критичка дела, уџбеници, предавачка делатност која бива
легендарном али по правилу ишчилела fadeout-ом, свежњи
епистола више или мање битним адресатима, пројекти ски
цирани или технички разрађивани, награде и колајне... – све
се то оклизне у жанр ништавила када нестану куће, а пого
тово ако је једна упарена, још и велика, срце архитектуре
града и два од четири угла симбола државе на једином вели
ком правоугаоном раскршћу Београда.13
Овде сада није ни право место ни одговарајући простор за
изношење детаља срамне осамнаестогодиње повести „нео
бнове’’ Добровићевог комплекса Министарства одбране
и Генералштаба, некада у документима из периода кратко
12 Ковачевић, Б. (1. март 2003) Опера на Сави, Политика.
13 Невероватна је чињеница да до сада ова тема, јединствености једине ве
лике потпуно правоугаоне раскрснице у Београду, улица Кнеза Милоша
и Немањине, није бивала разматрана у литератури.
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званог ДСЗПНО, односно ДСНО када су из средине имена
избачена З и П од речи ‘’за послове’’. Зато наводим само
неколико момената можда битних у ширем оквиру овог ску
па на пола века од смрти архитекте. Први, куће су гађане
као симболи – у престоницама агресора они мисле једнога
а ми овде мислимо другога, и због нашег самопоштовања
морамо Генералштаб сачувати. Друго, акт о проглашењу за
културно добро више пута је нападан, за укидање, управо од
неколико испостава Владе Србије која га иначе и доноси, из
чега је јасно да укидање иде тешко, што значи да куће треба
обновити, поготово што се Проглашењем не тражи много,
само обнова аутентичног спољног изгледа.
Треће, пројектна документација која је постојала, у Одсеку
за одржавање војних зграда у блоковима око Кнеза Милоша
и Немањине, мора бити сама по себи проглашена за култур
но добро јер је она „двојник’’ Добровићевих зграда. Четвр
то, засад последње, је да свакако треба бити свестан чиње
нице на коју је указао пролетос Александар Кадијевић, на
Београдској интернационалној недељи архитектуре, да не
постоји акламација у јавности у поводу жељене обнове. Не
ки су једва дочекали прилику за антикомунистичко осветни
штво, тако да назовем третирање архитектуре о којој гово
римо, неки патетично говоре да не могу да гледају рушеви
не и заговарају докрајчивање, понеко би конзервирао стање
„да се види шта нам је урађено’’, а има и оних који би да
модернизују Беог рад „велелепним’’ хотелом емиратске кон
фекције на месту зграде А у Улици кнеза Милоша бр. 35.
Хоћу да кажем да ако ико, као језгро професионалаца а у
име грађанства, треба да се бори за обнову Генералштаба –
то су стручњаци са овог скупа посвећеног Николи
Добровићу, у коме се налазимо.
Следећа теза коју ћу овде изрећи може изазвати реакције
оспоравања али је ја, наравно, нећу повући ни за милиметар.
А она гласи да је у годинама након бомбардовања  Доброви
ћевог комплекса 1999. и делимичне урушености комплекса
било прилично неинтелигентно, рекао бих чак и на граници
неет ичности, бавити се Бергсоновим или наводним Бергсо
новим импликацијама Добровићеве архитектуре у периоду
када су се многи фактори спремали и затрчавали да потру
Добровићеве физичке факте. Један број студентских игра
рија са текућих школских задатака, у поводу Генералштаба,
ликовно не без интересантности, посредно је релативизовао
и разводњавао напоре оних, далеко од малобројних, који
су се залагали за недвосмислену обавезу реконструкције и
рестаурације Добровићеве архитектуре. Овде се, дакле, не
ради ни о каквој наводној ригидности спрам разних врста
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„распевавања’’ Добровићевих тема већ о јасном и правом
путу реконструкције.
У то бих уврстио и типичну наиву архитеката, нарочито у
првим годинама након 1999, да се ствар соломонски разре
ши некаквим конкурсом. Није било јасно за шта би конкурс
био: за програм, за преправку, за доградњу, за пренамену
или за шта већ..? За многе од тих аспеката остављена су
отворена врата у самом елаборату проглашења. У складу са
свим наведеним, није неочекивана чињеница да смо стигли
до 2017. а да се јавно не зна, јер их нема, да су рађене сту
дије у ком правцу би пренамена могла ићи и тиме усмера
вало ка крајњем циљу. Уместо тога лењо се чека на расплет.
Аналогија са проучавањем „Добровићевог Бергсона’’, да га
тако назовем, могла би се уочити и бављењем млађег али
приближног професионалног Добровићевог вршњака Ра
те Богојевића. Наиме, објављивање његових списа у књи
зи „Неисткано предиво’’ а без, кроз монографију, јавности
претходно целовито изнетог Богојевићевог грађеног и опуса
пројеката, веома је слично изучавању Добровићевог Берг
сона док обнова комплекса Генералштаба виси у ваздуху.14
При крају, морам изрећи једно сасвим лично сведочење.
Наиме, већ неко време се, колико ми је познато, припрема
изложба о Николи Добровићу у Српској академији наука и
уметности. Надамо се да ће то све бити доведено до краја
и успешно. Но, на скупу као што је наш данашњи овде не
могу а да не посведочим да је била сасвим реална прили
ка, па и доста јака жеља, да се у галерији Рингтурм у Бечу,
у јуну 2017. године, постави управо изложба о њему. Пред
крај прошле 2016. године добио сам позив архитекте Адол
фа Штилера (Adolph Stiller), да заједно направимо још једну
изложбу, након успешних претходних.
Како су у рецентним сезонама већ „обрађени’’ посебном
изложбом Београд 2011, па потом темом Србије 2015. до
ста обимно и Нови Сад и Ниш, логично је било предложити
неку изложбу посвећену једном архитекти. Између Николе
Добровића и Алексеја Бркића определили смо се за овог
другог.15 Зашто? Објашњење је, на неки начин, и закључак
14 Bogojević-Bobić, М. (ur.) (2011) Neistkano predivo, Beograd: Orion Art.
Књига садржи Богојевићеве рукописе из заоставштине, прилично ап
страктне по маниру писања, а скоро неразумљиве без постојања одгова
рајуће књиге, монографије о Богојевићевом пројектантском опусу која
се до данас није појавила.
15 Stiller, A. (ur.) (2017) Aleksej Brkić 1922-1999 Reduzierte Klarheit im Ein
klang mit der Moderne, Salzburg-Wien: Müry Salzman Verlag, каталог је
изложбе одржане у Рингтурму (Ringturm) у Бечу јуна-септембра 2017.
године, аутора А. Штилера и Б. 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 као пун погодак – је што би
Добровићев једини објекат у Србији, а изложбе су махом уо
квирене земљом из које је грађа за излагање, морао бити по
казан у рањеном стању, уз коректно објашњење да то стање
управо држава пролонгира, развлачи до ево, назовимо тако,
„пунолетства необн
 ављања’’. У Београду би, пак, будућа из
ложба у САНУ, са рањеним Генералштабом, била болно ја
сан указ да се реконструкцији коначно мора приступити. У
супротном, и Никола Добровић и Генералштаб биће једног
дана само пролазници кроз време Београда, урбанизам ће
бити архаични појам, а од активне баштине остаће крхотине
„сећања на баштину”, какогод да бисмо сада могли разумети
ту синтагму.
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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 in detail, this impression does not really correspond to
the realities of 2017. By compartmentalizing his opus into construction
works, architectural, urbanistic, written, historiographic, pedagogical or
theoretical work, and by taking into consideration the current situations
in the newly formed countries which nominally claim his heritage, we
find a much more sceptical image than the one which has prevailed in the
Serbian public until recently. The fate of his main architecture project
– the former complex of the General Headquarters and the Ministry of
Defence in Belgrade, is a paradigm of the fate of his entire production
today. In this sense, it is necessary to reconsider the idea of “active
heritage” as an antinomy of what we would consider to be a virtual
“memory of heritage”. The twilight of urbanism in Serbia is another
negative phenomenon which has indirectly influenced the heritage of
Dobrović, as well as his personality as a pioneer of modern urbanistic
thought in Serbia. The third segment of this study is consideration of
how the structure of his entire opus has been valued so far in Serbia and
if such values have been objectively juxtaposed, with a special regard
to the period after the war, his project realized in Montenegro and the
projects unrealized in Belgrade.
Key words: Dobrović, 2017, interpretation, valuation, actualization
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ОСНОВНИ ПРИНЦИПИ
АРХИТЕКТУРЕ
НИКОЛЕ ДОБРОВИЋА
КРИТИЧКИ ОГЛЕД
Сажетак: У периоду од педесет година, колико је прошло од смр
ти архитекте Николе Добровића (1897–1967), о његовом богатом
пројектантском опусу предузето је низ озбиљних историограф
ских и научних истраживања. У једној од првих детаљних студи
ја, у чланку под насловом „Никола Добровић или о повећању с вре
меном”, као резиме претходних анализа наведено је девет кључних
принципа Добровићеве архитектуре. Овај рад је конципиран као
имагинарни дијалог са аутором предметне студије, Ранком Радо
вићем (1935-2005), Добровићевим студентом и сарадником, тако
ђе врсним архитектом и урбанистом, професором и теоретича
рем савремене архитектуре. Имајући у виду резултате новијих ис
траживања, рад настоји да документује и критички преиспита
његове ране увиде и тумачења, и поново, из савремене историјске
перспективе, укаже на вредност коју имају, како наводи Радовић,
Добровићеве „поруке и вести, речи и идеје, цртежи и грађевине,
’ваљани’ простор који је увек и део света”.
Кључне речи: Никола Добровић, Ранко Радовић, принципи архи
тектонског пројектовања, критички оглед
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Пројектантски принципи:
између ефемерних конструкaта и
универзалних вредности
На основу увида у изузетно богат архитектонски опус Ни
коле Добровића, можемо приметити да је његова пракса ве
ома сложена и дисперзна, и претпоставити да је у извесним
аспектима још увек несагледива или недовољно истражена.
Истовремно, међу мноштвом различитих тема и питања кој
ма се Добровић у свом раду бавио, могуће је препознати и
издвојити релативно мали скуп основних начела који њего
вом раду дају изузетну кохерентност и континуитет. Тако
још 1979. године, у чланку под насловом „Никола Добро
вић или о повећању с временом”, Ранко Радовић поставља
питање „трајних принципа архитектуре” које нам Добровић
оставља и, као резиме претходних анализа, у свом тексту
наводи девет начела које проналази у основи Добровићевог
стваралаштва.1
Радовићева потрага за суштински битним и универзалним
вредностима у архитектонском пројектовању, као и намера
да се ове вредности прецизно утврде и систематизују, чине
се у први мах анахроним, будући да је у то време позитиви
стичка парадигма у историографији већ увелико била дове
дена у питање.2 Пажљивим читањем, међутим, сазнајемо да
је позиција аутора двоструко кодирана: с једне стране, од
ређена је великим познавањем модерне/савремене архитек
туре, широког обима и карактера Добровићеве праксе, као
и личним познанством и непосредним искуством, те стога
претендује на висок степен објективности; са друге стране,
недостатак историјске дистанце Радовић надомешћује дели
катним субјективним опсервацијама и тумачењима, и већ у
самом избору кључних принципа и њиховој интерпретаци
ји, евидентан је битан утицај критичког теоријског дискурса
шездесетих и седамдесетих година двадесетог века.
Када пише о „трајности”, као једном од четири основна кри
теријума у вредновању архитектонског, односно уметничког
1 Radović, R. (1979) Nikola Dobrović ili o povećanju s vremenom, Urbanizam
Beograda бр. 52, Beograd, str. 18-29. О животу и раду Ранка Радовића
видети: Blagojević, Lj. (2011) Ranko Radović: profesor, urbanist, arhitekt i
teoretičar arhitekture, Matica: časopis za društvena pitanja, nauku i kulturu
br. 48, Cetinje: Matica crnogorska, str. 379-390.
2 Према Турникиотису (Panayotis Tournikiotis), преломни моменат који
означава почетак критичког преиспитивања модерног покрета у архи
тектури коинцидира са појавом књиге Рејнера Банама (Reyner Banham),
Theory and Design in the First Machine Age (1960). Tournikiotis, P. (1999)
The Historiography of Modern Architecture, Cambridge, MA, London: The
MIT Press, p. 148.
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опуса, према енглеском песнику, Т. С. Елиоту (Thomas
Stearns Eliot), Радовић указује на проблем историјске дис
танце и на променљивост „суда времена”:
„Трајност у делу Николе Добровића није могуће
већ сада истински објективно узети у разматрање:
деценија није довољна, па ни неколико. (...) То на
равно не значи да неће бити даљих оцењивања, и да
се суд времена неће и даље допуњавати и мењати.
Напротив. Али је уверење, разлоге ћемо наводити
касније, да ће те допуне судова бити само потврђи
вање укупног лика и домета, обима и посебности
Добровићевог градитељског рада.”3
Овај есеј је конципиран као критички оглед, с намером да
из нове перспективе, четири деценије после објављивања
Радовићеве студије, упоредимо неке од његових стручних
увида и процена са резултатима новијих истраживања и ус
поставимо релације са савременим тренутком у архитекту
ри и архитектонској историји и теорији. С обзиром да пре
цизно утврђивање на који начин и у ком обиму је знање о
Добровићевом животу и раду у међувремену проширено и
продубљено, може бити предмет једино знатно обимнијег
истраживања, бавићемо се основним принципима Доброви
ћеве архитектонске праксе, онима које је већ уочио и пот
цртао Ранко Радовић. На почетку, примећујемо да би данас
пре говорили о трајању него о трајности, о актуелности
и генеративности појединих пројектантских идеја, него о
преношењу у „вечну” ризницу приступа и мисли (Радовић).
У овом контексту, у раду не настојимо да се бавимо преи
начењем раних историјско-интерпретативних истраживања,
већ да, кроз њихово поновно читање, бацимо ново светло на
неколико основних пројектантских парадигми, кључних за
рад Николе Добровића и релевантних за нову савременост
двадесет првог века.

Три основна Добровићева
пројектантска начела
Од девет принципа пројектовања приказаних у студији Ран
ка Радовића, детаљније ћемо испитати прва три, под прет
поставком да су од примарног значаја за карактер Добро
вићеве праксе, те да су остали секундарни, односно да су
изведени из три основна начела. Последњи, девети прин
цип, рекли бисмо, има значења која делимично надилазе све
претходне премисе, па ћемо га издвојити, и интерпретирати
засебно, у закључним напоменама.
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,
„неко дубоко осећање за дато, локално, конкретно простора
и насеља као целине”.4 Радовић указује на значај намере и
вештине архитекте да успостави квалитетне и продуктивне
релације са просторним и друштвеним контекстом, а исти
цање овог принципа у први план можемо разумети у све
тлу постмодерне критике „интернационалног стила”, која је
крајем 1970-их година била у средишту пажње стручне јав
ности. Кључна реч у тумачењу овог принципа, „осећање”,
сугерише нам да је ова вештина Добровићу иманентна, и да
се, пре сваког познавања и разумевања карактера одређеног
простора, архитекта најпре ослања на своја истанчана чула.
Добровићев боравак и рад на подручју Дубровника у перио
ду између 1934. и 1943. године, рекли бисмо, недвосмисле
но потврђује ову тезу. Његова чулна, као и интелектуална
повезаност са околином јасно се манифестују у сачуваној
документацији из периода, на фотографијама, у писмима и
пројектима, сведочењима савременика, као и кроз Добро
вићеве студије историје дубровачког градитељства и вртне
уметности. Директно и недвосмислено, о томе сведоче и сви
архитектонски објекти настали у овом периоду. Постављене
једна поред друге, фотографије виле Весна на острву Лопуд
(1939), и виле Свид, у Затону (1940–1941) (слика 1), говоре
прецизно о диференцијацији и пажљиво успостављеним ре
лацијама између архитектуре и непосредног окружења, које,
важно је нагласити, нису засноване на  подражавању тради
ционалних техника градње. За разлику од парадигматског
примера модерне архитектуре истог периода, Ле Корбизјео
ве (Le Corbusier) виле Савуа (Savoye) у Пуас ију (1939), која
такође као камера кадрира пејзаж5 али која је пројектована
тако да се може саградити на било ком месту,6 дубровачке
виле су настале као одговор на особености и јединствене
услове сваке појединачне локације, у оквиру ширег кон
текста јадранског и медитеранског макропејзажа.
Постављањем принципа повезаности са околином 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) Privacy and Publicity: Modern Architecture as Mass
Media, Cambridge, Mass.: The MIT Press, p. 312.
6 Le Corbusier (1937) Quand les cathédrales étaient blanches: Voyage au pays
des timides, Paris: Éditions Plon, p. 26.
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интуиција, постаће у времену садашњем предмет бројних
истраживања и снажна фасцинација савремних архитеката.
Насупрот императива објективности и рационалности који
су се налазили у основи модернистичког, односно просвети
тељског пројекта, на почетку двадесет првог века архитекти
и теоретичари архитектуре откривају нове облике уметнич
ке и архитектонске сензитивности.7 Добровић је у својим
теор ијским радовима одбацивао принципе научне естетике
и модуларне координације, супротстављајући им значај соп
ственог, стваралачког, „духовног модула”,8 и посебно инси
стирао на улози интуиције у уметничкој продукцији и ре
цепцији, међутим, важно је потцртати, не без комплексног,
дијалектичког односа са рационалним и интелектуалним:
„Да уметност нема ничега заједничког са логиком, како то
тврди Кроче, не важи за архитектуру. И најчистија интуици
ја архитектова мора да се храни нечим. Ни из чега и ни због
чега нема интуиције.”9

Слика 1 Никола Добровић, а) Вила Весна, Лопуд, 1939; 
б) Вила Свид, Затон, 1940-1941. Извор: фотографије М.
Милинковић, 2004. и 2006. година

7 Један од главних савремених теоретичара феноменолошког дискурса
у архитектури, Јухани Паласма, залаже се, на пример, да главни циљ
уметничког образовања не треба да произилази из принципа уметнич
ког стваралаштва, већ из личности ученика и њихове перцепције. По
Паласми, „идеја сензорног обучавања” треба да се прошири и на дру
ге дисциплине,   будући да је „префињеност наших чула и осећајност
размишљања (је) од значаја за све”. Pallasmaa, Ј. (1999) Življeni prostor.
Otelotvoreno iskustvo i osetilna misao, u: Prostor vremena, ur. Selenić, А. i
Đokić, V. (2017), Beograd: Univerzitet u Beogradu Arhitektonski fakultet.
8 Милинковић, М. (2005) Духовни модул архитекте Николе Добровића –
анализа модуларне координације на примеру два пројекта из дубровач
ког периода, Архитектура и урбанизам бр. 16-17, стр. 87-103.
9 Dobrović, N. (1965) Savremena arhitektura 4: misaone pritoke, Beograd:
Zavod za izdavanje udžbenika SR Srbije, str. 225.
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2
Други значајан увид Ранка Радовића је да за Добровића
архитектура представља однос, тj. да се у средишту њего
ве пажње не налази сам архитектонски објекат, већ сложене
релације које се кроз архитектонски пројекат/објекат успо
стављају у простору и времену. У даљем тумачењу ове те
зе, аутор наводи да архитектура подразумева „савладавање
програма и процеса, развијање и пре(о)владавање контра
дикторности и ограничења”, и да је за Добровића кућа исто
времено „и дело и део животних ситуац
 ија, дакле да је са
мим тим, противречна и сложена”.10
Идеју о противречности и сложености у архитектури је
1966. године у архитектонску теорију увео амерички архи
тект и теоретичар, Роберт Вентури (Robert Venturi).11 Препо
знајући у Добровићевој архитектури идеје које ће постати
семиналне тек након његове смрти, Радовић посредно аргу
ментује своју основну претпоставку о „трајности” Добро
вићевих основних пројектантских начела. О значају и ка
рактеру овог генеративног принципа, данас говоре студије
случаја које су настале као резултат новијих истраживања,
посебно оне чији је предмет рада Добровићево капитално
дело, пројекат зграде Државног секретаријата за народну
одбрану (1953–1963) у Београду.
Најновија истраживања, рекли бисмо, додатно померају
границе и домете у разумевању комплексности и вишезнач
ности Добровићеве праксе. У књизи Љиљане Благојевић,
Итинерери: модерна и Медитеран. Траговима архитеката
Николе Добровића и Милана Злоковића (2017), тежиште ра
да се помера са појединачних објеката и пројеката, архитек
тонских идеја и концепата, на многоструке релације према
историјском градитељском наслеђу и савременим тенден
цијама модерног покрета у предратном и послератном пе
риоду.12 Испитивањем ширег референтног оквира културе
грађења у јадранском приморју, кроз испреплетане историј
ске и културолошке наративе, ауторка отвара нове перспек
тиве у интерпретацији и разумевању архитектуре кључних

10 Radović, R. нав. дело, стр. 29.
11 Venturi, R. (1989) Složenosti i protivrečnosti u arhitekturi, Beograd:
Građevinska knjiga. Naslov originala: Venturi, R. (1966) Complexity and
contradiction in architecture, New York: Museum of Modern Art.
12 Blagojević, Lj. (2015) Itinereri: moderna i Mediteran. Tragovima arhitekata
Nikole Dobrovića i Milana Zlokovića, Beograd: JP „Službeni glasnik” / Uni
verzitet u Beogradu ‒ Arhitektonski fakultet.
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личности модернизма у Србији/Југославији, Милана Злоко
вића и Николе Добровића.13
У погледу сложености услова пројектовања, грађења и ре
цепције, међу Добровићевим дубровачким пројектима и
реализацијама, издвојили бисмо пројекат надоградње виле
доктора Едгара Волфа, у дубровачкој Вали од Лапада, из
1940. године (слика 2). Да бисмо разумели унутрашњу логи
ку овог пројекта, важно је имати на уму специфичност тре
нутка у коме је он настао, и услова контекста који нису хар
монични, као што бисмо на основу фотографија из периода
могли закључити. У писмима Николе Добровића свом брату,
Петру Добровићу, сликару, проналазимо податке о друштве
ном и историјском контексту који бацају ново светло на иде
ализацију медитеранских вила и суптропских вртова у ме
дитеранском пејзажу. У недатираном писму из 1940. године,
Добровић пише о својим стрепњама и потреби да се супрот
стави рату који надолази: „Али док до гужве дође настојим
бити миран. Радим много, највише на адаптацији др Волфа
на Лападу, која захваћа већих димензија. Срушили смо кров
над старом кућом (...) и заменио га трасом на највеће запре
пашћење малограђана. На прагу новог катаклизма, људи се
чуде толиким променама и смелости.”14 Почетак изградње
три бетонске перголе (шетнице), Parnassos – Olympos –

Слика 2 Никола Добровић, а) Вила Волф, Дубровник, 1939-1940.
Извор: Музеј науке и технике у Београду, Одељење архитектуре,
Заоставштина Николе Добровића. б) Перголе виле Волф, поглед
на залив. Извор: фотографија М. Милинковић, 2006.
13 Видети, на пример, поглавље под насловом „Потрага за здрављем”, ко
је се бави односом Добровића са прашким и дубровачким лекарима, и
објашњава шири значај и значења његових пројеката у овом контексту.  
Исто, стр. 97-105.
14 Добровић, Н. (недатирано) Писмо Петру Добровићу, Заоставштина
Петра Добровића, Историјска збирка бр. 14758/IV-411, Архив САНУ у
Београду.
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Kosmos, уз средњовековне зидине на ободу парцеле виле
Волф, обележава тренутак у коме Добровић, рекли бисмо,
одлази најдаље у својој пројектантској смелости, у комплек
сном дијалогу са друштвено-историјским контекстом.

3
Треће кључно пројектантско начело је „функционалност и
функционисање простора”, који, како истиче Радовић, „ни
су по себи ни циљ, ни идеал, ни препрека”.15 Као аргумент у
прилог овој тези, приказали бисмо фрагменте Добровићевог
пројекта за најамну вилу доктора Ива Рачића, будући да је
најмање познат стручној и академској јавности, а да црте
жи, као и Технички опис пројекта, недвосмислено указују
на Добровићеву приврженост идеалима функционализма.
Пројекат најамне виле није изведен и чува се у Дубровачком
архиву као део обимне документације која је пратила про
цес пројектовања и изградње у периоду 1937-1943. године,
на парцели која се граничи са шетницама и модерним вртом
доктора Волфа.16
У Техничком опису детаљно су образложене основне пред
ности модерне градње у односу на традиционалну. Стамбе
не јединице су, како наводи Добровић, „намењене за ставно
вање младим паровима, професорима, официрима, држав
ним и општинским чиновницима, а нарочито оним младима,
који бивају често премештени”.17 Рационалност скелетног
конструктивног система, заједно са применом савремених
техничких унапређења у погледу грађевинских инсталација
и опреме, омогућавају изузетну функционалност у органи
зацији склопа. Јединице су организоване тако да свака има
засебни мокри чвор и пространу терасу са погледом на море
(слика 3). Императив рационалне градње, међутим, није „ни
циљ ни препрека”, како у свом чланку пише Радовић. Кроз
мале коректуре у једноставној геометрији склопа, органи
зацијом заједничких друштвених просторија у приземљу,
наспрам минималних стамбених јединица на првом и дру
гом спрату, и посебно, пажљивим пројектовањем детаља,
као што су уградни плакари, уградне клупе у ходницима,
узидане каде у купатилима, употребом стаклених призми,
15 Radović, R. нав. дело, стр. 29.
16 О овом пројекту видети детаљније у: Милинковић, М. (2007) Критичка
пракса архитекта Николе Добровића: дубровачки период (1934–1943),
магистарски рад одбрањен на Архитектонском факултету Универзита у
Београду.
17 Добровић, Н. (1937) Најамна вила доктора Ива Рачића у Дубровнику на
Лападу: технички опис пројекта, куцани текст [2 стране], Грађевински
планови, 1940: 150/1, Државни архив у Дубровнику, стр. 1.
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итд., Добровић већ тада одступа од догми функционали
стичког идиома, које ће касније постати средишњи предмет
постмодерне критике.

Секундарна пројектантска начела:
коментари, допуне и рефлексије
Међу осталим принципима који су дискутовани у предмет
ној студији, налазимо сличности и преклапања са претходно
наведеним начелима, за која смо устврдили да би се могла
издвојити као примарна. Тако, на пример, четврти принцип
који се односи на   „разлагање грађевине на њене основне
функционалне и структурне делове”, можемо разумети као
једну од пројектантских стратегија/метода архитекте, која
је изведена из другог пројектантског начела, на шта указу
је и Радовићево детаљније објашњење: „Отуда значај ’сила’
као и брижност за успостављање ’енергија’ између делова
зграда, између изграђеног и неизграђеног простора, итд.”18
Као и у објашњењу седмог принципа, када пише о спајању и
прожимању свих просторних нивоа,19 или осмог, где нагла
шава Добровићево огромно поверење у структуру,20 Радо
вић развија претходно постављену тезу, да је за Добровића
архитектура однос.
За пети и шести принцип, такође, рекли бисмо да су изве
дени из претходних, али, уз извесне измене у тумачењу, у
њима откривамо додатни потенцијал. Наиме, Радовић пре
цизно наглашава доминантну улогу кретања у Добровићевој
архитектури, и то кретања „у свим облицима и свих типо
ва.” О кретању као једној од најзначајнијих тема у целокуп
ном Добровићевом стваралаштву говоре, готово без изузет
ка, и сва каснија обимнија истраживања његове архитекту
ре. Међутим, у даљем тексту, Радовић напомиње: „Изузму
ли се виле и прве реализације, ова ће градитељска секвенца
бити скоро цео став, извор динамичности и покренутости
многе његове форме, далеко важнији, чак, од ’динамичких
схема’”.21
Коректура се тиче изузимања вила и првих реализација.
Наиме, улога кретања, покренутости и динамичности у До
бровићевој архитектури, у континуитету се може пратити

18 Radović, R. нав. дело, стр. 29.
19 „Ко би и где”, пита се професор Радовић својим поетским језиком, „мо
гао да прекине везу јединица са кућом, њене везе са насељем, везе насе
ља са „лежећом архитектуром” и на више, али и натраг.” Исто.
20 Исто.
21 Исто.
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почевши од његових раних радова.22 Навешћемо само не
колико пажљиво конструисаних ’инструмената за кретање’,
који потичу из овог периода: простор за игру деце у оквиру
Дечјег одељења Масарикових домова у Крчу код Прага, нат
кривена пасарела која повезује два корпуса Југословенског
дома у Прагу, подземни пасажи у конкурсном пројекту за
Теразијску терасу у Београду, перголе/шетнице у врту виле
Волф, и вила Адонис у Дубровнику. Они претходе концепту
покренутог простора који ће Добровић даље развијати и те
оријски утемељити у својим послератним радовима.
Такође, у шестој тези која говори о значају контраста и тра
гања за супротностима, рекли бисмо да недостаје једна ве
ома битна дихотомија. Уз хоризонтално-вертикално, сведе
но-развијено, топло-хладно, вечно-пролазно, крхко стакло
(-) реком и временима „обделан” облутак, које наводи Ра
довић, додали бисмо јукстапозицију архитектура-природа,
или, прецизније, анорганско-органско. Вртови хотела Гранд
на Лопуду (1934–1936) означавају само почетак размишља
ња о овом односу и отварање једне шире и веома битне те
ме. Овде бисмо приметили да се меким лучним контурама
виле у Сребреном супротстављају се танке и оштре силует е
чемпреса; уз беле вертикалне равни фасаде виле Весна тре
пере листови маслина; поред виле Свид, засађен је дрворед
палми, а излазак на балкон виле Адонис води у средиште
крошње мандарине. У свом приступном говору у Српску
академију наука и уметности, Добровић помиње две групе
борова који су посечени за време Другог светског рата, а ко
ји су са Домом Феријалног савеза (и небом), чинили једин
ствену целину.23 Успостављање ових релација, као и студи
је вртне уметности које је Добровић предузео још за време
свог боравка у Дубровнику и касније публиковао у виду се
парата, од нарочитог су значаја како за Добровићев целоку
пан пројектантски опус, тако и за савремени тренутак архи
тектонске теорије и праксе.

Закључне напомене: девети принцип
Последњи, девети принцип – континуитет у архитекту
ри као целини и у самој личности градитеља – враћа нас
на почетну премису. Насупрот првој тези, у којој говори
о ,,дубоком осећању” архитекте, Радовић овде указује на
22 О значају кретања у дубровачком опусу Николе Добровића видети: Ми
линковић, М. (2007) Динамичка аперцепција: „континуитет просторне
реалности”, нав. дело, стр. 40-57.
23 Dobrović, N. (1971) Šest sličica iz sveta arhitekture, Savremena arhitektura
5, Beograd: Zavod za izdavanje udžbenika Socijalističke Republike Srbije,
str. 92.
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значај истраживања у архитектури, које је услов за савреме
ну „стваралачку транспозицију”, уз, како пише, „пажљиву
анализу конкретне своје ситуац
 ије и контекста.”24 Начело
континуитета, које нам бројне и још увек недовољно про
учене Добровићеве публикације живо документују, јесте
управо оно које је, у време успостављања нових пројектант
ских парадигми, посебно важно потцртати. У овом послед
њем принципу, препознали бисмо и начело које обједињује
све претходне, а то је начело савремености. Како смо пока
зали у претходним студијама, овај методолошки концепт је
суштински одређивао позиције, не само Добровићеве прак
се, већ архитектонског модернизма у ширем југословенском
контексту.25
На крају, подсетили бисмо на питање које Добровић поста
вља покушавајући да сагледа развојни пут савремене архи
тектуре и њену блиску будућност. После периода Велике
припреме, Велике иницијативе, Велике акције, Велике праксе
и Велике експлоатације, претпоставка да следи почетак јед
ног новог циклуса, означена је питањем Сумрак или препо
род?26 У недостатку прецизних одговора, поново и пажљиво
читамо Добровићеве и Радовићеве лекције, и размишљамо о
савременим импликацијама деветог принципа Добровићеве
архитектуре – начела континуитета.

Слика 3 Никола Добровић, Пројекат најамне виле Ива Рачића,
Дубровник, 1937, основа друге етаже и попречни пресек.
Извор: цртежи у дигиталном формату Јоване Ковачевић, на
основу оригиналне пројектне документације, Државни архив у
Дубровнику, Пројектна документација. Фонд Опћине Дубровник,
1940: 150/1.
24 Radović, R. нав. дело, стр. 29.
25 Видети у: Милинковић, M. (2013) Архитектонска критичка пракса:
теоријски модели, докторска дисертација одбрањена на Универзитету у
Београду – Архитектонском факултету.
26 Dobrović, N. (1963) Savremena arhitektura 3, Beograd: Građevinska knjiga,
str. 6.
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BASIC PRINCIPLES IN 
THE ARCHITECTURE OF NIKOLA DOBROVIĆ
CRITICAL ESSAY

Abstract
Over fifty years since the death of architect Nikola Dobrović (18971967), his rich architectural practice has prompted a number of serious
historical and scientific researches. In one of the first detailed studies,
in an article entitled “Nikola Dobrović or On the Increase With Time”,
nine key principles of Dobrović’s architecture have been distinguished
in a summary of previous studies. This paper is conceived as an
imaginary dialogue with the author of the study, Ranko Radović (19352005), who was also an excellent architect and urbanist, professor and
theoretician of contemporary architecture, as well as Dobrović’s student
and collaborator. Considering results of more recent researches, this
work seeks to document and critically observe Radović’s early insights
and interpretations. Also, it aims to acknowledge, once again, yet from
a new historical perspective, the value of Dobrović’s “messages and
news, words and ideas, drawings and buildings, ‘proper’ space that is
always part of the world” – as Radović has precisely pointed out.
Key words: Nikola Dobrović, Ranko Radović, principles of
architectural design, critical essay
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ГРАДИТЕЉСКА ДЕЛАТНОСТ
АРХИТЕКТЕ
НИКОЛЕ ДОБРОВИЋА
У ПРАГУ (1922–1933)
Сажетак: Почеци градитељске активности архитекте Нико
ле Добровића могу се и морају посматрати као интегрални део
комплетног градитељског опуса овог југословенског архитек
те. Због тога је најранији или „прашки период” од јединственог
историографског значаја за проучавање свих синтагми у буду
ћем Добровићевом раду које су емитовале недвосмислене поруке
раног пуристичког обликовања простора, екстензивне естетике
фасадних платна и експресионистичких момената у обликовању
специфичног градитељског речника. Непотпуно истражено гра
дитељско деловање архитекте Добровића непосредно након окон
чања студија у Прагу и специјализације у Паризу нам откривају
до данас мање познати архивски документи и релативно проучена
техничка грађа из периода од 1922. до 1933. године. Индикативно
је да су у наведеном периоду Добровићева најзначајнија градитељ
ска остварења из његове ране фазе уметничког стваралаштва,
попут: Југословенског дома краља Александра Карађорђевића
(1929–33), до данас изазивала неподвојену пажњу стручне и на
учне како домаће тако и иностране, нарочито чешке савремене
истоириографске мисли. У контексту проучавања истог периода
намећу се још увек отворена питања решавања ауторизације и
интензитета професионалног учешћа у пројектовању и реализа
цији још неколико објеката у оквиру санитетског комплекса Ма
сарикових домова у Крчу поред Прага о чему је и Добровић своје
времено коментарисао.
Кључне речи: архитектура, Праг, Никола Добровић, Београд
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Градитељски опус архитекте Николе Добровића у Чехосло
вачкој Републици током периода од 1919. до 1934. године,
неопходно је посматрати кроз резултате најновијих истра
живања до данас мало или нимало познате другачије гра
дитељске мисли коју је Добровић креирао у Прагу и којој је
остао непоколебљиво привржен до краја живота. Као своје
врсни историографски катализатори времена, односно епо
хе у којој је преживљавао али страсно стварао, откривени
архивски документи допуњују претходна тумачења и кори
гују критичке осврте на Добровићев период раног ствара
лаштва док истовремено дају тематски оквир и повезују по
четну фазу развоја и закључак професионалних опсервација
овог уметника. За разлику од културне средине прашког ми
љеа спремног на иновативну дрскост модерне архитектуре
ослобођену поретка стилова и намењену да показује а не да
доказује, Добровић је стваралачки пажљиво али плански на
ивно покушао да својствено уметничко опредељење прила
годи превасходно персоналним интенцијама традиционал
не оријентације у беог радској архитектури током периода
између два светска рата.
Ово истовремено не повлачи са собом питање Добровићеве
оригиналности. Напротив, уметник је ишао у корак са вре
меном али темпом и брзином која није одговарала, која ни
је била прилагођена или која је била непожељна у средини
у којој се нашао након 1934. године. Добровић је био срп
ски архитекта али чешки уметник и тако га је овдашња уже
стручна али и шира културна јавност дочекала, посматрала
и напослетку испратила. Као дошљака и као странца али не
по националности већ по особеној ауторској лексици према
којој се домаћа средина дефетистички опходила – као што
то чини и данас. Добровић је био савременик у средини у
којој је стасао, а револуционар у средини у којој се надао
али која се поставила као зид пред његовим напорима.
У анализирању дела из периода раног професионалног раз
воја Николе Добровића могу се констановати до данас мање
познати, истанчани прелази од архитектонско рационалног
ка функционално естетичком. Такви прелази су били чести
и у многоме оријентисани према сензибилитету Доброви
ћевих послодаваца, нарочито у периоду од 1923. до 1930.
године. Наиме, након две године студија на универзитету
у Будимпешти, од 1915. до 1919. године, Добровић је пре
шао на престижни Технички универзитет у Прагу на чијем
је Архитектонском факултету дипломирао 1923. године.1 Из
1 О школовању српских студената на Високој школи за архитектуру и
грађевину при чешком универзитету видети: Дамљановић, Т. (2004)
Чешко-српске архитектонске везе 1918–1941, Београд, стр. 101–116.
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периода двогодишњег студирања у Прагу2 нарочито се исти
чу до данас мање познати студентски радови овог југосло
венског архитекте.3 Сасвим је извесно да је Добровић већ
током студија у Прагу био ангажован у струци имајући у ви
ду да је непосредно након дипломирања наставио са радом
у два најпрестижнија чешка архитектонска атељеа које су
водили архитекта Бохумил Хипшман4, односно др Антонин
Енгел, урбаниста и архитекта. Гениј Хипшмановог ствара
лаштва, који води порекло из строго конципиране архитек
тонике свог учитеља и ментора Ото Вагнера, иницијално је
могао да остави трага у Добровићевом раном стваралаштву
да Хипшман није остао доследан класицистичкој методоло
гији свог ментора. Из овог периода од 1923. до 1925. године
могуће је детектовати три до данас мање позната Добро
вићева пројекта за репрезентативне зграде Чехословачког
посланства у Београду, пројекат Поштно-чековног уреда и
Народни дом чија архитектура може представљати одраз
сензибилитета Хипшмановог атељеа.
Конкурсни пројекти за зграду Чехословачког посланства
и Народни дом познати су нам у фрагментима. У случају
Чехословачког посланства запањујућа је сличност са ре
ализованим пројектом архитекте Алојза Мезере у домену
основа. Широки репрезентативни трактови ка улици пове
зани су средишним монументалним степеништем, док је
унутрашњи део обрађен у историцистичким детаљима у
рамовским конструкцијама веће дворане. Објекат надвису
је једноставан венац, а дворишни прозори са преломљеним
потпрозорним солбанцима и наглашеним хипертрофираним
кључним каменовима упућују на могуће изворе инспираци
је, односно на дела чешког кубизма из опуса Јожефа Гочара.
Пројекат Поштно-чековног уреда познат нам је из сачу
ваних пресека и основа, као и из техничког описа у коме
Никола Добровић детаљно образлаже конструкцију здања,
наглашавајући примену армирано бетонске конструкције
на широкој скали и обимну могућност богатог осветљења
унутрашњости, али и трансформабилности простора ста
нова у канцеларије. Фасада је, по наводима из техничког
описа у целој висини обложена каменим плочама. „Споља
шњост манифестује модерну зграду, чисто модерне сврхе
2 Видети: Lazar, M. V. (2002) Beogradsko razdoblje arhitekte Nikole Dobro
vića (1945–1967), Beograd; Дамљановић, Т. нав. дело, стр. 101-116; Ма
невић, З. (2008) Лексикон неимара, Београд, стр. 100–104.
3 Студентски радови Николе Добровића чувају се у Архитектонском
одељењу Музеја науке и технике у Београду.
4 Kohout, M., Slapeta, V. and Templ, S. (1999) Prague 20th Century Architec
ture, Prague: Springer Science & Business Media.
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и наглашује употребљен материјал... Формација угла је на
глашена заобљењем а степениште, доминанта, као почетак
или свршетак Александрове улице. Стреја са галеријом даје
згради карактер с југа”5
Народни дом предвиђен је као сложена композиција ирегу
ларних волумена сале, канцеларијског дела и одвојене мање
зграде за баштована и вратара изведена у четвртобличастој
зачученој маси. У правцу према уличним трактовима, До
бровић је планирао сложени низ прозорских отвора, тераса
и пергола, вертикално просветљених степеништа и тераса.
Брзи ритмови прозорских отвора, повлачења и испади ука
зују на сложеност архитектуре, али и на Добровићево хтење
ка потпуном ослобађању композиције маса различитих кота
кровних конструкција и, у бити, сложене елевације. Залу
чени испад двокраког степеништа антиципира нека доцни
ја решења за Југословенски дом, а током четврте деценије
представљаће омиљен мотив решења вертикалне комуни
кације у делима београдских модерниста, неретко сасвим
формалистичког карактера.
Будући да је превазилазио идеје свог учитеља у смислу фор
ме, функције и напослетку естетичког дојма, не изненађује
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
темперамент младог Добровића, био очекиван. Следствено
разноликости у образовању својих ментора Добровић је под
евидентним утицајима различитих, углавном препознатљи
вих вагнеријанских архитектонских концепција током рада
у Енгеловом и Хипшмановом атељеу урадио и пројекат Му
зеја медицине.6 Архитектура овог невеликог здања осликава
одсуство слободније иницијативе аутора и очито прилаго
ђавање подесном али већ превазиђеном укусу послодаваца.
Пратећи лични уметнички, стваралачки сензибилитет До
бровић је 1925. године напустио Хипшманов атеље и запо
слио се у грађевинској компанији који су водили прашки
архитекти Бохумил Душек, Ото Маца и Бохумир Козак ко
ји је заправо и био лидер овог атељеа и његов први осни
вач. Архитекта Козак, изразита личност прашке међуратне
5 Nikola Dobrović, „Poštni čekovni ured” „Svetlo”, Tehnički opis sa aproksi
mativnim proračunom troškova uz konkursni rad (оригинални рукопис у
Музеју архитектуре у Београду).
6 МНТ, фонд Николе Добровића 39, оригинални акварелисани цртеж
на папиру, перспектива; прочеље; десна бочна фасада; први спрат;
подужни пресек; задња фасада.
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архитектонске мисли и харизматична личност европског
функционализма није био у целости склон тренутном, ак
туелном начину архитектонске презентације.7 Чак и изван
контекста жеља наручиоца, архитекта Козак је у цивили
зовану средину прашког миљеа, спремну на ново и ризик
који је носила авангарда, био доследан интарзичној лепоти
ревалоризујући вредност детаља у класичну шему рациона
листичке дидактике. То је сасвим извесно привукло и архи
текту Добровића који је у атељеу Душек-Козак-Маца нашао
своје место.
Индикативно је да је Добровић остварио позитиван утисак
у Козаковом атељеу имајући у виду указано поверење да од
1925. до 1929. године активно чествује у изради пројекта
за комплекс Масарикових домова и то превасходно на кон
струкцији надстрешнице унутрашњег дворишта дечјег де
партмана и зградама за неонатологију и педијатрију у саста
ву истог здравственог центра смештеног у предграђу Крч у
непосредној близи Прага. На примеру наведеног комплекса,
имајући у виду његове размере као и национални значај у
унапређењу здравственог система Чехословачке, комплекс
је пројектован у складу са најсавременијим стандардима са
нитарне градње у смислу функционалности простора, инсо
лације, саобраћајне инфраструктуре и најважније техничке
опремљености здравствених департмана. Утилитарни ка
рактер и тријумф строгог формализма у архитектури ком
плекса Масарикових домова однели су превагу над препо
знатљивом Козаковом естетичношћу која је у редукованом
облику дошла до изражаја у сувопарном истицању опеке
у допрозорницима и класицистичком речнику архитектуре
улазних пропилеја у комплекс.
Паралелно са радом на овом репрезентативном пројекту
Бохумир Козак и Никола Добровић су извели, за сада једи
но потврђено заједничко остварење у центру Прага. Хотел
„Авион’’ изграђен је током периода експанзије интерполи
раних грађевина у затечено историјско архитектонско ткиво
града у исто време када су се подизале и стамбено-пословне
зграде архитекте Лудвига Кисела, попут робне куће „Lindt’’
1927. године и робне куће „Bata’’ из исте године. Строго
оријентисана кубична форма, главна и једина слободна фа
сада коју карактерише авангардни зид завеса и доминантна
визуелно крхка стаклена мембрана прочеља само релативно
нарушавају хоризонталне међуспратне траке. Монотонију
Киселових робних кућа релативизују гушће фенестрирани
7 Vlček, P. (2004) Encyklopedie architektů, stavitelů, zedníků a kameníků v
Čechách, Praha: Academia.
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последњи спратови повучени у дубину фасадне масе као
својеврсна круна објекта. Осим функционалног аспекта ко
ји је био примаран у пројектовању Киселових робних кућа,
а потом и аванградног архитектонског речника, мирне тран
спаренте фасадне опне ништа не узнемирава нити нарушава
јединство форме која је створена да функционише али и да
задиви.
Дело истанчане архитектуре и круна заједничког рада ти
ма Козак-Добровић у овом периоду маркира палата „Avion’’
која више сугерише него што дефинише авангарду латентно
се ослањајући на цитате прошлости у оплемењивању оп
не савременог архитектонског речника. Палата „Avion’’ је
такође интерполирана грађевина и припада низу сличних
градитељских остварења из периода средине треће децени
је у Прагу али се истовремено истиче на више нивоа који
су превасходно естетичке природе осликавајући тиме пре
васходно уметнички сензибилитет њених аутора. Зона ви
соког приземља, готово до висине другог спрата, наглашена
је хоризонталним волуменом који заузима висину две етаже
и комплетну ширину објекта. Као својеврсни партерни ви
диковац, Козак и Добровић спуштају форму Киселових ку
буса у доњи ниво док последње две етаже повлаче у дубину
фасадне масе као нарочите волумене који се утапају у зате
чени амбијент и интимно му припадају. Прочеље садржи, на
први поглед, савремено конциповане хоризонталне низове
прозорских трака које релативно ремете вертикалне подеоне
партије фасадне зидане масе али је модерна интенција при
сутна. Међутим, ауторски печат креативног двојца исказан
је у инкрустрацији другостепене фасадне пластике троуга
оних шара од опеке које наглашавају поделу међуспратних
конструкција и дају објекту препознатљиво визуелно обе
лежје издвајајући га из комплетног градитељског фонда по
знатих објеката исте или сличне намене изграђене у Прагу
средином двадесетих година. Романтичну интенцију ин
тимног повлачења последњих спратова и истицање топлине
опеке у ритмичком захвату геометријски обликоване шаре
допуњен је још једним, више функционалним али и есте
тички свакако незанемаривим моментом. Комплетно фасад
но платно интерполираног објекта палате „Avion’’, осим по
следња два спрата, излази изван регулационе линије равни
суседних објеката стварајући визуелни ефекат ризалитног
испада. Добијена разлика је заправо стратешки предвиђена
имајући у виду да бочне стране испада настављају хоризон
талну фенестрацију чиме је омогућена већа осветљеност и
неспутан визуелни контакт ка бочним странама здања.
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Још током извођења завршних радова на монументалном
комплексу здравственог центра Масарикови домови у Крчу
Добровић је започео самосталну делатност 1928. године не
посредно пре напуштања грађевинске компаније и атељеа
Бохумира Козака. Не односећи се према својим савремени
цима критички већ сасвим напротив, у складу са временом
и авангардним епизодама различитих надахнућа архитекту
ре у Прагу, преовладавајућим током последњих година тре
ће деценије 20. века, Добровић је 1928. године пројектовао
своје, како се претпоставља, прво самостално градитељско
остварење у Прагу. Једнопородична зграда стамбено по
словне-намене, са апотеком у приземљу и стамбеним де
лом на првом спрату, лоцирана је у ширем градском језгру
Прага. Са смиреним плошним фасадним мембранама које
не ремете сувишни декоративистички излети, Добровић је
компоновао једно складно дело, не великог габарита и за
видне функционалности. Пројекат је током реализације из
мењен када је укинута претходно планирана вишесливна
кровна конструкција коју је заменила равна кровна тераса
која је, ипак нестала након каснијих реконструкција зграде
доградњом још једног спрата који није пореметио основну
архитектонску замисао њеног аутора. Моменат који изазива
интересовање историчара архитектуре, релативно усагла
шена мишљења али свакако пажњу којој намеће различите
евокације огледа се у лучном волумену зграде лоцираном
на најистуренијем делу објекта. Иако у функционалном
смислу нема конкретнијег оправдања за извођење завојите
форме овај мотив је заправо потребно посматрати у ширем
спектру, изван анализе плана основе већ у контексту урба
нистичке физиономије затечене саобраћајне мреже. Наиме,
позиција грађевинске парцеле на оштрој раскрсници улица
Буђеовицке и пролаза у одређеној мери је условила обли
ковање основе Добровићеве зграде која потенцијално прати
издужен облик грађевинске парцеле. Залучени волумен До
бровићеве зграде се не мора посматрати као изнуђени мо
менат али је свакако једно од главних естетичких обележја
северноев ропског функционализма чијим постулатима ће
се, као још једном парадоксу у свом раду, Добровић враћати
и напослетку вратити. Конкурсни пројекат за тип општин
ских и месних школа у Братислави по својој централној си
метричној композицији фасаде је најближи неким решењи
ма за Масарикове домове, док су бочне фасаде овог великог
здања блиске доцнијим идејама које је Добровић у пуној
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мери развио на централној фасади Југословенског дома у
Прагу.8
Конструкција зачеоне дворане, формирана је низом армира
нобетонских рамова, блиска оном што је годинама касније
архитекта развио на деловима приступних анекса комплекса
Генералштаба у Београду. Контрастирање и повлачење во
лумена обрађених двобојним облогама, прозори формално
повезани у низове, блиски међупрозорски ступци, изненад
ни прекиди у акцентовању, увођење вертикалних, најве
роватније степеништних фасадних вертикала обрађених у
танким профилима били су елементи прочишћеног ликов
ног језика који је претпостављао издвојен објекат сагледљив
са свих страна, монументалног прилаза и линеарно развије
не линије хода. Са друге стране, крајеви бочних маса при
ступне зоне шрафирани су дијагоналним потезима, и може
се, без двоумљења претпоставити да је Добровићева идеја
обраде овог дела објекта школе била слична замисли у об
ради парапетних низова „Avion’’ палате. На несрећу, овај,
амбициозни пројекат изгубио се у маси доцнијих предлога
које је архитекта слао у домовину, учествујући на низу кон
курсних утакмица крајем треће и почетком четврте деценије
двадесетог века.
Непосредно након окончања рада у пројектном тиму за из
градњу здравственог центра Масарикови домови у Крчу
Добровић је напустио биро Душек-Козак-Маца и посветио
се приватној пракси. Из овог периода скоро пет деценија
нису били познати подаци о делима која су тада настала у
Добровићевом опусу. Извесно је да је Добровић остварио
позитивне контакте приликом изградње комплекса у Крчу
имајући у виду да је као једно од првих самосталних гради
тељских остварења након 1929. године пројектовао управо
за једног од доктора из овог центра. У непосредној близини
Масарикових домова Добровић је 1929. године пројектовао
вилу доктора Булиржа која је у свом оригиналном облику
поседовала низ елемената већ виђених на објекту у Буђе
овицкој улици, као што су: једноставни троделни прозори
скоро квадратичних пропорција, залучени волумени и ис
пади појединих партија приземља, компактна организација
унутрашњих простора и др. Међутим, поједини детаљи је
издвајају од текуће продукције, а њеног аутора постављају
у позицију градитеља коме нису страни експерименти при
8 МНТ, фонд Николе Добровића 37, Конкурсни пројекат Дома за сирома
шне, рад под шифром: Heslo „5’’, оригинални цртежи тушем на папиру
и картону – улична фасада и фасада према парку, прочеље и два изгледа
фасаде са дечјег игралишта; спољна и унутрашња бочна лева фасада и
подужни пресек; спољна и унутрашња бочна десна фасада.
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формирању пре свега конструктивног склопа грађевине. Иа
ко планови за ову вилу нису сачувани па се подробније не
може извести адекватан закључак о примењеној конструк
цији, ослобођено приземље на нивоу приступа, акцентовано
је танким округлим армиранобетонским стубом, што суге
рише примену мешовитог система, пре него стриктну при
мену скелетног система. Са друге стране, већи степенишни
прозор као и свеукупна композиција типских прозорских
отвора уз превласт зидне масе наспрам транспарентних по
вршина, полуобличаст волумен приземља, бочни окулуси,
али и дворишна тераса репертоар су речника који су приме
њивали и други архитекти у беог радској средини, школова
ни у Чехословачкој, посебно архитекта Светомир Лазић на
вили Олге Мос у Толстојевој улици.
Низ Добровићевих недатираних идејних и конкурсних ре
шења сачуваних у заоставштини аутора, сведоче о еволу
цији, пре, него о строгој примени авангардних мисли које
су продирале у чешку архитектуру крајем треће деценије.
Осим тога, поређењем ових и дела која је Добровић реали
зовао или у којима је учествовао, стиче се потпунија слика
о сфери могућих утицаја на реализацију онога што је архи
текта истовремено или нешто доцније успевао и да оствари
на градилиштима.
Историографски значајан део прашког опуса Николе Добро
вића припада фунералној архитектури. Још од монументал
не капије градског гробља замишљеној у масивним ступци
ма степенастог низања плитких маса, Добровић се трудио
да на ширем плану нагласи свечаност места и меморијал
ни карактер архитектуре, чак и у таквим предлозима какве
представља конкурсни пројекат за Крематоријум у Оломо
уцу из 1930. године.9 Варирајући омиљен мотив уских вер
тикалних маса подупртих нижим додацима, Добровић је за
комплекс крематоријума планирао сложену композицију
главног објекта и нижих оградних низова од танких стубова
који ограђују прилаз, ритмизираних кратким партијама тан
ких зидова, при врху повезаних танким серклажем. Бочни
изглед комплекса из новоформираног врта, архитектка Ни
кола Добровић свестрано је студирао: ниски приземни анекс
олакшан је плитким упуштеним кружним мотивом који
контрастира правоугано прошупљеној маси зачеља. Из са
чуваног подужног и попречног пресека сагледљив је висок
9 МНТ, фонд Николе Добровића 35, Конкурсни пројекат за грађење кре
маторијума под шифром: Heslo „6’’, oригинални цртеж тушом на карто
ну, P=1:200 – перспектива левог кортила са бочном фасадом; подужни
и попречни пресек и ситуац
 ија; прочеље, бочна десна и задња фасада;
попречни поглед по страни.
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прозор који богато осветљава унутрашњост здања и издиг
нути простор за излагање посмртних остатака, повезаних са
сложеним сутеренским постројењима. Свечана степеништа
просветљена су луксфер призмама или фиксним прозорима
у бетонским рамовима. Иако ненаграђен и у коначном изво
ђењу потиснут пројектом Алојза Шајтара, који је у многим
елементима преузимао свет Добровићевих идеја о функцији
и обликовним мотивима специфичне грађевине фунералне
намене, конкурсни пројекат крематоријума био је прелом
на тачка каријере младог југословенског архитекте који је
своје прве и свеже идеје покушавао да пласира у братској
словенској држави.
Конкурсни пројекат за установу социјалног типа Поправног
дома у Кладну, од којег су нам познати пројекти фасада и
један попречни и подужни пресек,10 по свету идеја припада
низу Добровићевих пројеката које је он израдио почетком
тридесетих година. Степеновање залучених маса, приземне
партије у широким континуалним стакленим преградама и
рамовским конструкцијама са препустима ојачаних вутама,
терасирани волумени контрастирани вертикалним степе
ништним отворима припадају познијој, разрађенијој фази
Добровићевог чешког периода. По својој концепцији, обје
кат установе социјалног типа понајвише подсећа на нешто
доцнији Брашованов павиљон у Милану (1931), па питање
могућих утицаја двојице великана остаје отворено, посебно
имајући у виду упитан датум Добровићевог решења.
Најзад, идејни пројекат израђен у размери 1:100 за панси
он Иве Режека у Сребрену код Дубровника круна је Добро
вићеве прашке каријере у домену нереализованих замисли.
Компактна грађевина јединствене концепције двотракта со
ба и помоћних трактова, једнакомерних низова прозорских
отвора, балконске терасе претворене у перголе, приступна
рампа, елементи су језика које је овај архитекта већ усво
јио и примењивао на низу својих замисли. Са друге стране,
шокантна конструкција степенишног крова и излаза на про
страну кровну терасу са савијеним вертикалним препуште
ним гредним системом антиципира исти мотив на мостној
вези примењеној двадесет година касније на објекту Гене
ралштаба у Београду у истој мери у којој је и главни сте
пенасти мотив Југословенског дома израђен у виду конти
нуалних прозорских трака представља у пуној мери главну
композициону схему блокова ове грађевине.

10 МНТ, фонд Николе Добровића 32, Пансионат Иве Режека, Сребрено код
Дубровника, оригинални цртежи тушом на папиру каширани, P=1:100 - 
северна фасада, јужна фасада, основа I спрата, основа приземља.
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Закључак
Никола Добровић личност је високог интелектуалног ранга
у српској архитектури двадесетог века. Школујући се и уса
вршавајући се у више центара средње Европе, Добровић је
ставове о својој архитектури изграђивао сталожено, прихва
тајући идејне светове средина у којима је примао стручна
знања и предузимао градитељске кораке. Више од десет го
дина боравка у Чехословачкој оставило је несумњивог тра
га на ликовни и функционални израз његове архитектуре,
а дела романтичних функционалиста, припадника органске
архитектуре и других разнородних група које су деловале у
овој земљи, ставови су које је Никола Добровић читаве своје
каријере поштовао и којима је недвосмислено припадао.
Иако мање прихваћен од стране српских и београдских
архитеката, припадника Групе архитеката модерног прав
ца и чешких градитеља који су деловали у домаћој среди
ни (архитекта Бранислав Маринковић навео је у једном од
својих неформалних интервјуа да је Добровић уносио дух
прашке школе која у Београду никада није нашла чвршћег
упоришта), Добровић је упорношћу и јаким стваралачким
нервом вредности које је усвојио, до рата преносио у дела
која је стварао даље од престонице, понајвише на приморју
некадашње Краљевине Југославије. Већа збирка до сада не
познатих конкурсних и идејних пројеката, расветљава нам
Николу Добровића као особеног, недогматичног неимара,
сензибилног проседеа и оригиналних пројектантских одлу
ка које су својом свежином остале актуелне током будућих
деценија развоја новије српске архитектуре двадесетог века.
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Прилог 1 Музеј медицине, перспектива, oко 1923–1924.

Прилог 2 Тип општинских и месних школа у Братислави, 
бочни изгледи

Прилог 3 Крематоријум у Оломоуцу, 
интерни конкурс (I награда), изглед спреда
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Прилог 4 Пансионат Иве Режека, 
Сребрено код Дубровника, јужна фасада

Ivan Marković and Milan P. Milovanović
Belgrade

CONSTRUCTION PROJECTS OF THE ARCHITECT
NIKOLA DOBROVIĆ IN PRAGUE (1922–1933)
Abstract
Beginnings of the history of construction projects of the architect
Nikola Dobrović can and should be observed as an integral part of the
complete production of this Yugoslav architect. Still, his earliest or the
“Prague” period carries unique historiographic value in the studies of
any and all syntagmas of the later works of Dobrović, which emitted
clear massages of the early purist space shaping, extensive aesthetics
of the façade canvasses and expressionist moments in shaping such a
specific artistic language. His construction works immediately after his
studies in Prague and special studies in Paris, which have not yet been
fully researched up to this date, are revealed to us in less known archive
documents and in relatively well researched technical sources from the
period 1922–1933. It is indicative that, in this period, his most important
construction projects of the early artistic phase, like the Yugoslav Home
of King Aleksandar Karađorđević (1929–1933), have always caused
intense attention of the expert and scientific public, both national and
international, and especially of the contemporary Check historiographic
school of thought. In the context of period studies, open issues impose
themselves about the authorization and intensity of professional
engagement in designing and about the realization of several buildings
within the medical complex of the Masaryk home in Kerch near Prague,
which was also topic of some Dobrović’s commentaries.
Key words: architecture, Prague, Nikola Dobrović, Belgrade
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Музеј савремене уметности Војводине, Нови Сад
DOI 10.5937/kultura1859154M
УДК 725.822.012(497.113)”1928/1929”
72.071.1 Добровић Н.
оригиналан научни рад

НИКОЛА ДОБРОВИЋ:
КОНКУРС ЗА ПОЗОРИШТЕ У
НОВОМ САДУ ИЗ
1928–1929. ГОДИНЕ
Сажетак: Током међуратног периода у Новом Саду, као и у другим
градовима тадашње земље, била је уобичајена пракса расписивања
јавних конкурса за објекте за које је процењено да имају одређену
вредност не само за своје будуће кориснике већ и за нешто што би
могли назвати укупном архитектонском естетиком једног града.
По пројектном задатку био је то конкурс за подизање нове зграде
Српског народног позоришта (СНП), одржаног крајем 1928. и то
ком прве половине 1929. године. На конкурсу је учествовао велики
број домаћих архитеката из читаве земље, као и неколико архи
теката који су живели у инострантву, какав је случај и са Нико
лом Добровићем, тада настањеним у Прагу. Фактички конкурс на
крају није успео а од изградње нове позоришне зграде убрзо се са
свим одустало. Ипак остали су сачувани опис и коментари Косте
Страјнића, као и изглед неколико архитектонских пројеката који
су били оцењени као успели. На првом месту је конкурсни рад ар
хитекте Николе Добровића који је и поред несумњивог квалитета
и најбољег пласмана, у круговима који су одлучивали, означен као
„недовољно модеран за новосадску средину’’. Локација на којој је
била предвиђена изградња позоришта убрзо је постала својеврсна
раскрсница на којој су изграђени данас већ класични примери мо
дерне српске архитектуре. Тако је, различитим сплетом историј
ских околности, Нови Сад остао не само без нове зграде за Српско
народно позориште већ и без дела архитекте Николе Добровића,
великана српске модернистичке архитектуре.
Кључне речи: Добровић, Нови Сад, позориште, конкурс, исход
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Архитектонска каријера Николе Добровића у досадашњој
историографији већ је дефинисана по градовима и периоди
ма у којима је стварао – Прашки (1923–1934), Дубровачки
(1934–1943) и Београдски (1945–1967). Студије архитектуре
Добровић је започео у Будимпешти (1915), а након прекида
због Првог светског рата, наставио их је на Одсеку за ар
хитектуру Високе школе за архитектуру и грађевину на Че
шком техничком универзитету у Прагу, где је дипломирао
1923. године. По окончању студија, Добровић борави неко
лико месеци у Београду безуспешно тражећи ангажман. По
средством својих прашких професора Добровић по повратку
у Праг професионалну каријеру започиње прво у атељеу Бо
хуслава Хипшмана (1923–1925) да би потом кратко радио у
атељеу професора др Антонина Енгела. Од 1925. године До
бровић као архитекта делује у познатом градитељском би
роу „Душек – Козак – Маца’’, које је у то време једно од нај
већих и најзапосленијих предузећа у Прагу. Од 1929. године
до повратка у земљу 1934, деловао је као слободан уметник,
преузимајући самостално радове. Љиљана Бабић у тексту
публикованом у часопису Архитектура урбанизам поводом
Добровићеве смрти, детаљно говори о његовим прашким
почецима, са пуно детаља који очигледно потичу из разгово
ра са архитектом.1 Тања Дамљановић у значајној мери допу
њава дотадашње податке о Добровићевом прашком периоду,
откривајући и неке његове нове објекте настале у чехосло
вачкој престоници, у сарадњи са арх. Бохумиром Козаком,
или самостално.2 И други истраживачи Добровићевог рада
подвлаче улогу његових прашких година.3
Сликар Петар Добровић у својим интервјуима и писмима,
мада индиректно, помиње Николин рад до 1930. године где
припада и конкурс за новосадско позорише. У једном раз
говору са Мирославом Крлежом, објављеном у загребачком
часопису Савременик (октобар/децембар 1931), Петар каже:
„Мога брата Николу прогласили су у Београду кубистом и
1 Babić, L. (1967) Arhitekta Nikola Dobrović, Arhitektura urbanizam br. 43,
Beograd, str. 24.
2 Дамљановић, Т. (1995/96) Прилог проучавању прашког периода Николе
Добровића, Саопштења XXVII-XXVIII, Београд: Републички завод за
заштиту споменика културе, стр. 237-251.
3 Krstić, D. (1969) Prilog biografiji arh. Nikole Dobrovića – konkurs za no
vosadsko pozorište, Arhitektura urbanizam br. 56-57, Beograd: str. 28-29;
Manević, Z. (1981) Naši neim
 ari: Nikola Dobrović, Izgradnja 1, Beograd,
str. 45-51; Vukotić Lazar, M. (2002) Beogradsko razdoblje Nikole Dobrovića
(1945–1967), Beograd: Plato, str. 25-42; Blagojević, L. (2003) Modernism
in Serbia: the elusive margins of Belgrade architecture 1919–1941, Cam
bridge, Massachusetts: The MIT Press, pg. 104-117; Маневић, З. (2008)
Добровић Никола, Лексикон неимара, Београд: Грађевинска књига,
стр. 100-104.
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чешким имитатором, а у Холандији су за њега утврдили да
је у сваком погледу оригиналан и самоникли таленат’’. Та
кође, у једном писму упућеном Милану Кашанину (21. мар
та 1930) помиње да је недавно случајно упознао највећег те
оретичара савремене архитектуре Холанђанина Теa ван До
есбоурга, „као познаваоца и великог пријатеља радова мога
брата, кога лично и не познаје’’.4
Београд је 1929. године чуо за име Николе Добровића као
добитника међународне награде за Теразијску терасу. Било
је то ново име за југословенску јавност, име младог архи
текте који шаље свој конкурсни рад из Прага. То је уједно и
први директни додир Београда са модерном архитектуром.
Пројекат је био последња реч архитектуре тога времена, че
шка рецензија модерне архитектуре.5 Ове Минићеве речи би
се могле применити и на конкурсни рад за Новосадско позо
риште, уз додатак да домаћа средина, посебно мала каква је
био Нови Сад тога доба, једноставно није могао прихватити
такву количину модерне архитектуре. Једном речју, Добро
вићеви прашки конкурсни радови за Нови Сад и Београд
били су сувише смели и сувише модерни за домаћу среди
ну још ненавикнуту на савремена стремљења у архитекту
ри. Исто важи и за конкурс за Купалиште Бачвице у Сплиту
(1930). У ствари, сукоб српске средине и Николе Добровића,
као ортодоксног модернисте европског образовања, био је
дубок и суштински. Упркос романтичној бујности, широ
ким захватима и снажним сукобима кубичних маса, Добро
вићев модернизам био је исувише европски обојен, исувише
анационалан за ондашњу српску средину.6
Добровићев конкурсни рад за Новосадско позориште настао
је вероватно у периоду јануар – фебруар 1929. године, као и
конкурс за Теразијску терасу, на коме ради неколико месеци
касније. Ова два његова конкурсна рада стога се могу с пра
вом сматрати делом његовог прашког периода не само због
чињенице да су тамо настали већ и због очигледног утицаја
и архитектонских околности у тадашњој савременој архи
тектури Чехословачке и посебно Прага. Нема сумње да је
конкурс за Новосадско позориште био један од првих насту
па модерне архитектуре у домаћој средини и да је самом До
бровићу био веома важан те да је био посебно заинтересован
4 Документација о стваралаштву Петра Добровића 3. Ликовне крити
ке, интервјуи, политички чланци, писма (приредила Олга Добровић),
(2002), Нови Сад: Галерија Матице српске, стр. 81, 150.
5 Minić, O. (1967) Dobrović – život posvećen arhitekturi, Arhitektura urbani
zam 43, Beograd, str. 36.
6 Маневић, З. (1972) Српска архитектура 1900-1970, Београд: Музеј
савремене уметности, стр. 23-24.
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за његово остварење. Свакако не треба занемарити и његове
чврсте породичне везе са Новим Садом.7 Конкурсни рад за
позориште у Новом Саду објављиван је комплетно или де
лимично у више наврата.8 Исти рад Добровић је (вероватно)
излагао на својим заједничким изложбама са братом Петром
у Београду (1930) у Хагу, Ротердаму и Новом Саду (1931) и
Прагу (1932).9
О организовању и току конкурса за позориште у Новом Са
ду постоји монографски текст.10 У њему су, између осталог,
детаљно и на основу архивских докумената из Историјсо
ког архива Новог Сада, описане припреме за конкурс, ло
кација предвиђена за будућу позоришну зграду, састав кон
курсне комисије и учесници, као и разултати а потом одјеци
и реаг овања стручне и широке јавности.  
На конкурс је пристигло 39 радова до краја рока за преда
ју (5. март 1929) који су током априла били представље
ни јавности у згради Матице српске на главном градском
тргу. Разултате конкурсне утакмице објавила је новосадска

7 Добровићева супруга Иванка Добровић (1920–1995) потиче из позна
те новосадске породице грчког порекла др Косте Хаџи. Њена старија
сестра, Олга Добровић (1903–1995), била је удата за Николиног брата,
сликара Петра Добровића, који је на неколико слика овековечио њихов
породични дом на новосадској Подбари. Супружници, две сестре и два
брата, повремено су боравили у тој кући са двориштем препуним зеле
нила. О породици Хаџи детаљније: Попов, Д. (1996) Најстарији, стари
ји, млађи, најмлађи Коста Хаџи, Свеске за историју Новог Сада бр. 7,
Нови Сад: Новосадски клуб и „Прометеј’’, стр. 19-32.
8 Страјнић, К. (1929) За савремену архитектуру – поводом конкурса за
Новосадско позориште, Летопис Матице српске, књ. 32, св. 3, Нови
Сад: Матица српска, стр. 400-403; Dobrović, N. (1931) Konkursni radovi
za pozorišnu zgradu u Novom Sadu, Arhitektura br. 3, Ljubljana: str. 76-78;
Dobrović, N. (1971) Savremena arhitektura 5, Beograd: Zavod za izdavanje
udžbenika, str. 183; Krstić, D. nav. delo, str. 28-29; Popović, Ž. (1986) Isto
rija arhitekture pozorišta, kazališta, gledališča i teatra Evrope i Jugoslavi
je, Beograd: Građevinski fakultet, str. 483; Vukotić Lazar, M. nav. delo, str.
35; Mitrović, V. (2010) Arhitektura XX veka u Vojvodini, Novi Sad: Muzej
savremene umetnosti Vojvodine, Akademska knjiga, str. 148.
9 Hakman, S. (1930) Zajednička izložba P. Dobrovića, R. Stijovića, N. Do
brovića, Misao sv. 7-8, Zagreb, str. 495-498; Anonim, (1931) Uspjeh Petra
Dobrovića slikara i Nikole Dobrovića arhitekte u Holandiji, Savremenik
16-18, Zagreb, str. 299-300; Т. Е. (24. Мај 1931) Изложба слика г. Петра
Добровића и архитектонских пројеката г. Николе Добровића у Ротер
даму, Време, стр. 7; Аноним, (2. март 1932) Изложбе браће Добровић
у Прагу, Време, стр. 2; М. Ј. (2. март 1932) Добровићи излажу у Прагу,
Политика, стр. 10.
10 Митровић, В. (1994) Конкурс за градњу позоришта у Новом Саду из
1928/29. године, Рад Музеја Војводине св. 36, Нови Сад: Музеј Војводи
не, стр. 209-218. Текст је прештампан са мањим корекцијама у: Iz istori
je kulture i arhitekture: Zapisi jednog istraživača (1994–2014), Mitrović, V.
(2016), Novi Sad: Muzej savremene umetnosti Vojvodine, str. 13-20.
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Застава.11 Оцењивачки одбор, у коме је супротно препору
кама Југословенског удружења инжењера и архитеката,
био сам један архитекта, Драгиша Брашован, који је и сам
узео учешће у конкурсној утакмици, донео одлуку да се пр
ва награда не додели. Другу награду је освојио новосадски
архитекта Лазар Дунђерски („Режисер’’), трећу хрватски
архитекта Алфред Албини („Дунав – Осијек’’), док је отку
пљено чак пет радова – Николе Добровића („Број 9’’), Ђор
ђа Табаковића („Нови Сад’’), Гојка Тодића („Дубравка’’),
Еде Миклош-Штајнера („Нада’’) и браће Бранка и Петра
Крстића („Thaleia’’).
Најквалитетнији опис свог конкурсног рада дао је сам До
бровић у тексту објављеном у љубљанској Архитектури.
„Позоришна зграда заузима хоризонтално тачно место пре
ма регулационом плану Новог Сада. Само је најближа око
лина уређена, како то изискују улази и излази у гледалиште,
у манипулационе просторије саме позорнице и у админи
стративни део са глумачким домом. Вертикално је висина
приземља установијена на коту 79.00 због близине подземне
воде, а ни најнижи делови зграде не превазилазе коту 75.50.
Ради штедње одређен је место масивних зидова систем сту
бова. Унутрашњи распоред зграде састоји се из три главна
дела:
А) Гледалиште. Главни улаз, компонован са стране ули
це Краљице Марије, може са својим димензијама пропу
стити и већи број посетилаца ођеданпут. Иза просторног
вестибула још просторнија хала смањива својим централ
ним положајем број узиданих кубних метара. Око ње цен
трално су смештене гардеробе. Даље везује она сва сте
пеништа и за спратове довољно димензоване просторије
са клозетима. Гледалиште је комбинација амфитеатра и
гледалишта са редовима (Rang-theater). Амфитеатрални
партер са својих 448 места за седење омогућује свакому
гледаоцу удобну позицију. Осим хале за освежавање слу
жи још и променоар са зимском баштом и балконом, ко
ји је одређен и за свечаности. Први ред (Rang) је са 180
места и 10 затворених ложа за 56 особа. Ложе заузимају
према позорници само фронтални положај, јер смештене
по странама показују доста рђавих особина, као што су:
оптички не пружају предности, које би одговарале њихо
вој цени, преграде међу ложама спречавају поглед, па и
сама је позиција тела незгодна. Око овога реда налази се
просторан променоар. Други ред, са 336 места, у осталом
11 Аноним, (31. март 1929) За конкурс позоришта пристигло 39 планова,
Застава, стр. 8.
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сличан првоме, симетрично је раздељен простором за
стајање, док су ложе, смештене као у предњем реду, отво
рене и са ниском баријером.
Б) Позорница. Према постојећим прописима позорница је
сасвим одељена од гледалишта. Сама површина за игру,
довољно димензована, омогућава ради транспарентног
осветљавања, да је приређивање великих сцена, уоквире
них округлим хоризонтом (Kupler-horizont) и прозирно.
Пролаз испод нивоа позорнице за време игре одржава се
ходником испод хоризонта. За што бржу преградњу сцена
и уопште манипулацију омогућава се измена појединих
слика у хоризонталном правцу помоћу точкова и монта
жних спратова. Са доњом позорницом су виши простор за
оркестар и инструменте с ормарима у зиду за ноте.
Ц) Гардеробе. Раздељене су на два спрата уз позорницу,
засебно за глумице и глумце. Вертикална су веза степени
шта. Ходници и гардеробе снабдевене су, ради смештања
одела и сл. ормарима у зиду. Кројачке радионице и стова
ришта костима налазе се у трећем спрату. Администра
тивно одељење и дом глумаца заузима задњи део зграде.
У приземљу, иза споредног улаза налази се стан вратара.
У осталом делу смештене су канцеларије економско-ад
министративног вођства. За пробе предвиђена је нарочи
та сала. Даље је уређена књижница и сала за студирање, а
за разоноду служе тераса и балкони.’’12
Из једног документа Историјског архива Новог Сада сазна
јемо и коментар жирија на Добровићев рад. Конкурсни рад
под геслом „9’’, стоји у документу, решио је питање комуни
кације добро, степеништа за партер замишљена су амфитеа
трални простор у приземљу. Гледалиште има сувише широк
просценијум у случају једног салонског комада, када се све
де „арлекин’’ на минимум, места са стране су неупотребљи
ва. Седишта на првом спрату са стране сасвим су погрешно
постављена у правој линији и немогућа су због визуер е; ло
же које треба да буду главни део првог спрата су дегради
ране. Исто се односи и на други спрат, где су ложе сасвим
непотребне за ово позориште. Архитектура је модерна, ве
ома слободна и интересантна. Аутор је бину и простор око
бине врло добро решио.13 Како је у жириу био једини архи
текта Драгиша Брашован и један грађевински инжењер из
градске управе, Никола Плавшић, наведени овако стручни
коментар су могли написати само они. Наравно уз помоћ не
ког ко је био добро упознат са свим процесима позоришних
12 Добровић, П. (1931), нав. дело, стр. 76-78.
13 IANS-F.150.24894/1936.
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представа, а то је, у овом случају такође члан жирија, Пе
тар Коњовић, тадашњи директор позоришта у Новом Саду.
И поред свега наведеног, стоји Страјнићева примедба да је
„неразумљиво зашто је жири био састављен од нестручња
ка и само од једног архитекте, Драгише Брашована. Према
томе искључено је да би жири, у коме је био једини струч
њак Д. Брашован, могао комплетно и непристрасно судити о
пројектима… А како да се у ову компетентност не сумња ка
да се зна да је Савет, када је позвао Д. Брашована да се при
ми чланства жирија, истовремено поручио и код њега проје
кат (под ознаком „Hors concours’’).14 Посебну љутњу Страј
нића, иначе најжешћег критичара ове конкурсне утакмице,
изазвао је став жирија да је Добровићев рад представља
„одвише модерну и за Нови Сад несавремену архитектуру’’.
Коментар жирија о Добровићевим грешкама у решавању
техничких проблема ложа и унутрашњих комуникација, и
на самог је аутора оставио дубок утисак који се види у ње
говом писму упућеном из Прага већ 31. маја 1929. године
градоначелнику Новог Сада, др Браниславу Бороти, где се,
не без дозе гнева, жали на Брашованов поступак и захтева
исти третман за себе: „… да би могао показати свеје способ
ности у пуном опсегу, као што је то учинио г. Брашован, да
на свој трошак путујем у Нови Сад и да предам лично своје
радове, као што је био учинио г. Брашован и да образложим
своје планове члановима оцењивачког одбора колико год то
буде требало, као што је био учинио и г. Брашован’’. Да
ље Добровић скоро љутито коментарише градоначелникову
изјаву дневним новинама на мађарском језику које су у то
време биле штампане у Суботици. ’У ствари Вашег мишље
ња о мом пројекту обелодањеном у Bacsmegyei Naplo, да он
садржава такве елементарне грешке и да (је) због тога морао
при додељивању награда да испадне из комбинације, слобо
дан сам упозорити Вас, да сте се изволили пренаглити. Кри
тичар сам и сувише хладан, тако да могу не само одреди
ти са сигурношћу каквом је нивоу мој пројекат у европској
релацији, него и установити са лакоћом, колико може један
нестручњак, макар би он и градоначелник био, да се разуме
у техничке знаности. Због тога не сматрам Вашу изреку за
увредљиву, али изволите и другима омогућити, да се својом
радиношћу и пожртвованошћу пониште извесне предрасу
де, које у себи гајите и да покажу на оно уско и једнострано
становиште са којег полазите, не само у расписивању кон
курса, мењању услова и оцењивачког одбора и одређењу ро
кова него и у самом поверивању градње’”.

14 Страјнић, К. нав. дело стр. 401.
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Да је Добровићу овај конкурсни пројекат био изузетно ва
жан потврђује и друго писмо, интонирано у знатно блажем и
умеренијем тону, такође упућено новосадском градоначел
нику, овога пута из самог Новог Сада 26. новембра 1930.
године, у коме аутор износи конкретну понуду: „… Ако град
Нови Сад пристине да се позориште подигне према плано
вима које сам ја пројектовао и ако се мени повери извођење
градње, ја ћу, пошто ми стоји на расположењу једна јака фи
нансијска група чешких финансијера из Прага, ставити сав
за изградњу позоришта потребан капитал у износу од око 11
милиона динара на расположење. Обавезујем се извршити
градњу строго према пројекту од најбољег материјала. Пре
ма томе, молим Вас г. Градоначелниче, да овај мој предлог
изволите саопштити градском Савету, пре свега ради прин
ципијелнога прихвата, па ако Градски Савет у начелу при
хвати овај предлог и о томе мене путем мога опуномоћеника
адвоката др Косте Хаџи извести, поднећу Вама и Градском
Савету и план за амортизацију уложеног капитала као и
услове за обезбеђење амортизационих рата о чему ће има
ти Градски Савет посебну одлуку донети.’’15 Како видимо,
Добровићев предлог се односио не само на понуду свог про
јекта и рада на извођењу већ и на неку врсту финансијске
конструкције за обезбеђивање самих средстава за изградњу.
Предлог је одбијен са образложењем да би Град био везан у
погледу избора нацрта и избора извођача саме градње.
Током наредних пар година идеја али и конкретна акција
око подизања нове позоришне зграде полако је губила свој
првобитни ентузијазам и фактички се полако гасила. Када
је 1. децембра 1936. године отворена нова зграда Соколског
дома, подигнута по пројектима арх. Ђорђа Табаковића, који
је предвиђао и за то време пристојно уређењу и дефинисану
позоришну салу, коначно се одустало од изградње наменске
позоришне зграде. Током наредног периода све активности
позоришта у Новом Саду одвијале су се у Соколском до
му као и у времену после Другог светског рата, када се у
згради, поред представа, сада већ Српског народног позори
шта, одржавало и Стеријино позорје (од 1956), као највећа
манифестација југословенске позоришне уметности.
Непосредна околина локације предвиђене за изградњу позо
ришта током четврте деценије је постала својеврсна постав
ка на отвореном са данас већ класичним примерима модер
них дела српских архитеката – Драгиша Брашован, Милан
Секулић, Ђорђе Табаковић, Данило Каћански и Бранислав
15 Оба Добровићева писма се чувају у Историјском архиву Новог Сада:
IANS-F.150. 35692/1929.
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Ристић. Различитим сплетом историјских околности, Нови
Сад је остао не само без нове зграде за Српско народно позо
риште већ и без дела архитекте Николе Добровића, великана
српске модернистичке архитектуре. Тако је конкурс за ново
садско позориште из 1928/29. године, као вероватно једна од
у домаћој историографији највише коментарисаних, публи
кованих и анализираних манифестација ове врсте архитек
тонског стваралаштва у међуратној Краљевини Југославији,
остало, нажалост, без конкретног резултата.
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Прилог 1 Главни поглед на позоришну зграду у Новом Саду;
Извор: Dobrović, N. (1931), str. 76-77.

Прилог 2 Главни улаз; 
Извор: Dobrović, N. (1971), str. 183.

Прилог 3 Поглед са стране; 
Извор: Dobrović, N. (1931), str. 76-77.
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Прилог 4 Перспективни изглед; 
Извор: Dobrović, N. (1971), str. 183.

Прилог 5 Тлоцрт приземља; 
Извор: Dobrović, N. (1931), str. 76-77.
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NIKOLA DOBROVIĆ: OPEN BUILDING DESIGN
COMPETITION FROM 1928/29 FOR THE THEATRE IN
NOVI SAD
Abstract
In between the two World Wars, it was practice in Novi Sad, and in other
cities across the country, to have open calls for the design of facilities
which were deemed of certain value not just to their immediate users,
but also to something we could call the overall architectural aesthetics
of a city. One of them was the open competition with terms of reference
for a new building of the Serbian National Theatre (SNP), which was
launched at the end of 1928 and remained open for the first half of 1929.
A large number of architects from over the country applied, including
some who lived abroad, like Nikola Dobrović who happened to live in
Prague at the time. The competition never closed properly and the idea
of building a new theatre was soon to be abandoned. Still, what has
remained is a description and a commentary by Kosta Strajnić, as well
as visual evidence of some of the architectural solutions which were
evaluated as most successful. The top of the list was a solution by the
architect Nikola Dobrović, which in addition to evident quality and the
first place in evaluation, was also marked as “insufficiently modern for
the Novi Sad environment” by circles that made decisions. The location
intended for the theatre soon became a crossroads with many examples
of modern Serbian architecture, which are today considered as classic
pieces of architecture. Due to an intricate net of historic circumstances,
Novi Sad thus remained deprived not only of a new seat of the Serbian
National Theatre, but also deprived of a building by a great master of
modern Serbian architecture, Nikola Dobrović.
Key words: Dobrović, Novi Sad, theatre, competition, result
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ДЕЛОВАЊЕ НИКОЛЕ
ДОБРОВИЋА НА ЈАДРАНУ
ДОПРИНОС РАЗВОЈУ МЕЂУРАТНОГ
ТУРИЗМА И АРХИТЕКТОНСКОГ
МОДЕРНИЗМА
Сажетак: Овим радом се истражују пројектантске активности
архитекте Николе Добровића (1897–1967) на Јадранском примор
ју током четврте деценије 20. века, приказане кроз конкурсне про
јекте и реализације туристичке архитектуре у Сплиту и Дубров
нику, којима је дат значајан допринос развоју међуратног архи
тектонског модернизма и авангардне мисли, али и подстрек раз
воју савремене туристичке привреде међуратне Југославије. Кроз
неколико пројеката туристичке намене на Јадрану (купалиште,
дворана за забаву, хотел, центар туристичког савеза), на којима
су постигнути високи архитектонски и естетски домети међу
ратног модернизма, архитекта Добровић је истовремено указао
на потребно усмерење развоја савремене туристичке изградње
обликоване према захтевима нових туристичких активности. Иа
ко су неки од ових пројеката остали нереализовани, јер за њих ни
је било разумевања у ондашњој стручној јавности и друштвеном
миљеу, у Добровићевом опусу они представљају израз високих мо
дернистичких стремљења својственог проседеа у југословенској
архитектонској пракси тридесетих година. Тржишни аспекти у
туризму су подстицали тежњу инвеститора за изградњом хоте
ла који би пратили нове стандарде у хотелијерству и тиме задо
вољили прохтеве захтевних гостију, који су, посећујући европска
туристичка одредишта, осетили квалитет стандардизоване хо
телске услуге. Уз примењене модернистичке принципе у архитек
тури хотела „Гранд” на Лопуду покрај Дубровника, јединственом
примеру модерне хотелске архитектуре у Југославији, архитекта
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је тежио и социјалној компоненти савременог туризма прилагође
ног новом профилу туристе.
Kључне речи: Никола Добровић, модернизам, туристичка архи
тектура, Јадранско приморје, туризам

Уводне напомене
Добровићеве пројектантске активности на Јадрану су током
тридесетих година прошлог века биле уско везане за тури
зам. У интердисциплинарности туризма као цивилизацијске
појаве 20. века може се издвојити улога архитекте и архи
тектуре у профилисању прогресивних стремљења туризма,
усмерених потребама и кретањима модерног човека. Основ
ни спецификум туризма, још од друге половине 19. века, ка
да туризам постаје конституент класног, друштвеног и ко
лективног идентитета1, јесте његова привредна и тржишна
оријентација. Истраживање модерне архитектуре у Југосла
вији би било непотпуно без осврта на прилике у туристич
кој привреди, сагледане у ширем контексту друштва међу
ратне Југославије, нарочито кроз позицију архитекте који је
прогресивне идеје у архитектури пренео и у област тури
зма, као нове друштвене парадигме, која је, попут модер
не архитектуре, представљала одраз социјалног прогреса и
модерности времена.
Планови за развој туризма на Јадрану сежу још на почетак
20. века када су у оквиру неколико иностраних иницијатива
рађени и предлози пројеката за изградњу великих типских
хотела на неколико локација у Далмацији. Нова ера разво
ја туризма настаје формирањем заједничке државе Срба,
Хрвата и Словенаца, када се Јадранско приморје поново ис
тиче као основни туристички потенцијал, посебно у сфери
нових туристичких кретања и активности. Целисходнији
развој туризма у Југославији почиње половином двадесетих
година прошлог века и везује се за оснивање нових и обно
ву старих удружења за промет туриста, која су уз Одсек за
саобраћај путника и туриста (касније Одсек за туризам) Ми
нистарства трговине и индустрије Краљевине СХС/Југосла
вије, представљали почетке институционализације савреме
ног туризма у Југославији. Туристичке прилике у међурат
ној Југославији би се могле кратко описати као неуједначене
и пре свега усмерене основним потребама домаћих туриста

1 Baranowski, S. and Furlough, E. Introduction, in: Being elsewhere: tourism,
consumer culture, and identity in modern Europe and North America, eds.
Baranowski, S. and Furlough, E. (2001) Ann Arbor: University of Michigan
Press, p. 7
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„средњих средстава и могућности” који су чинили највећи
број посетилаца2.

Утицај туризма на развој архитектонског
модернизма у међуратној Југославији
Архитектура модернизма, иако различито прихваћена и
примењена у архитектонској пракси међуратне Југославије,
имала је важну улогу у осавремењивању друштва и пропа
гирању грађанских вредности, јер се сматрало у тадашњим
уметничким3 и интелектуалним круговима да „модерна ар
хитектура одговара потпуно и конструктивно и садржајно
модерном, продуктивном и културном човеку, јер одговара
свим условима његовог живота како социјалним и духов
ним тако и интелектуалним и материјалним”4. Туристичка
архитектура се током тридесетих година, услед јачања дру
штвених и привредних структура, издвојила као специфич
на типологија код које су начела модерне архитектуре била
у већој или мањој мери доследно примењивана, истичући
тако нове вредности грађанске класе слободарски манифе
стоване у домену туризма. Модерни хотели су обликовно и
функционално одражавали дух новог времена и авангард
них стремљења, представљајући знаковит пример модерног
обликовања. Хотели у то време постају прогресивни приме
ри нових пројектантских могућности и модернистичке есте
тике, који ће истицати њихове развојне потенцијале током
наредних деценија, следећи општи друштвени, културни и
привредни миље. Стајући у одбрану савременог градитељ
ства архитекта Никола Добровић, пишући о развоју грађе
винарства почетком тридесетих година, напомиње да „нове
друштвене констатације одбацују све више и више застаре
ли принцип l’ art pour l’ arti, као потпуно некористан, па шта
више и антисоцијалан и против начела социјалне економи
је”5. Истовремено се у погледу развоја туристичке привреде
2 Архив Југославије (АЈ), Фонд МТУ, 65-1012-1911: Izveštaj o razvoju
turizma u 1937. god., str. 2.
3 Архитекта Драго Иблер председник удружења „Група Земља” у мани
фесту из 1929. наглашава: „Треба живјети животом свога доба и треба
стварати у духу свога доба. Сувремени живот прожет је социјалним иде
јама и питањима колектива, а умјетник не може стајати изван колектива,
јер су умјетност и живот једно.” Видети: Zidić, I., Kovačević E. i suradni
ci. (1971) Kritička retrospektiva Zemlja (Katalog izložbe 6. Zagrebački sa
lon), Zagreb: Zagrebački salon.
4 Здравковић, И. (19??) Модерна архитектура и њен социјални значај,
Збирка Библиотека Политика и друштво бр. 47, Београд: Политика и
друштво С. О. Ј., стр. 45.
5 Добровић, Н. (1932) Развитак грађевинарства, Летопис Матице српске
књ. 334, свеска 1-2, Нови Сад: Матица српска, стр. 130.
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истицало да градња нових и модерних хотела, са комфором
који одговара захтевима савременог доба, представља јед
ну од најпречих потреба за развитак туризма6. Туристичка
изградња тридесетих година је, наводи Томислав Премерл,
била „велика шанса за модерну архитектуру […]”, иако „мо
дерна архитектура са својим агресивним налетима није баш
лако пробијала пут”, те се сама „[…] нашла пред тешко рје
шивим питањима и најчешће је била недовољно креатив
но снажна да их успјешно превлада”7, на пољу туризма је
она могла да репрезентује своја прогресивна стремљења
прилагођена карактеру модерног човека.
Слободно време је допринело развоју личности, па је човек
управо кроз доколичарске активности потврдио своје уни
верзално биће и повратак самом себи, као „савршени нату
рализам” који коинцидира с хуманизмом8. Као тотални дру
штвени феномен9, туризам – чији је настанак везан за низ
истовремених узрока – обликовао је не само оне друштвене
навике обезбеђене слободним временом, већ се инкорпори
рао и у свакодневнe друштвенe активности, утичући да ту
ристичка инфраструктура и сервиси постану универзалан
привредни облик, с изразитом организованошћу и широком
распрострањеношћу. Историја туризма је такође и историја
хотела, закључује немачки писац и преводилац Ханс Енцен
сбергер (Hans Enzensberger) у свом есеју названом „Једна
теорија туризма”, јер што је више туризам напредовао у зна
ку развијеног капитализма, хотелска индустрија је по њему
здушније усвајала преовлађујуће привредне норме10. У том
вртлогу капитала и друштвених потреба развили су се број
ни облици савремене туристичке архитектуре, која је била
пример архитектуре друштвених стремљења а не одраз иде
олошких образаца. Ако се кроз историју туризма може пра
тити историја хотела, онда се истовремено кроз хотелску ар
хитектуру могу пратити туристичке, али и друштвене при
лике у једном времену и на једном простору. Различитост хо
телске архитектуре у југословенском међуратном раздобљу
6 АЈ, Фонд МТУ, ф-65-1012-1911: Referat Trgovačko Obrtničke Komore u
Dubrovniku za konferenciju 25. i 26. maja 1930. god., str. 7, 8.
7 Premerl, T. (1982) Sudjelovanje arhitekture u razvoju turizma do Drugog
svjetskog rata, Čovjek i prostor br. 7-8/352-353, Zagreb: Savez arhitekata
Hrvatske, str. 29.  
8 Todorović, A. (1978) Ličnost i turizam, Turizmologija br. 9, Zbornik stručnih
i naučnih radova, str. 58-59; Lefebvre, H. (1988) Kritika svakidašnjeg života,
Zagreb: Naprijed, str. 110.  
9 Todorović, A. (1982) Sociologija turizma, Beograd: Privredna štampa, str.
19-21.
10 Encensberger, M. H. (1983) Jedna teorija turizma, Kultura br. 60/61,
Beograd: Zavod za proučavanje kulturnog razvitka, str. 26-27.
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најбоље осликава друштвени контекст, али и позицију ар
хитекте да директно утиче на обликовање савремених тури
стичких токова. Хотелска архитектура је тако постала део
туристичке понуде и одраз туристичке репрезентације..
Ограничен капитал је био узрок недовољног броја нових
(модерних) хотела, нарочито у годинама после Првог свет
ског рата када туризам није био приоритет обнове. Иако се
често наглашавала потреба за модернизацијом и унапре
ђењем туризма, реалне економске околности су спутавале
његов масовнији развој, нарочито у пасивним и слабо раз
вијеним подручјима, као што је било Јадранско примори
је, а у чије туристичке потенцијале су махом биле усмере
не активности како надлежних државних служби, тако и
стручних организација и приватних иницијатива. Приватне
иницијативе, превасходно на пољу изградње нових хотела,
показаће се најзначајнијим за развој југословенског међу
ратног туризма. Тржишни аспекти у туризму су подстица
ли тежњу инвеститора и акционарских друштава за изград
њом хотела или реконструкцијом постојећих објеката који
би и у архитектонском смислу задовољили нове стандарде
у хотелијерству.
Често је у стручним полемикама, о чему сведоче бројни из
вори из тог времена, истицана потреба за изградњом модер
них хотела, а да се ни у области хотелијерства није тачно
разумело шта се подразумева под модерним хотелима. Мо
дерним хотелима се у то време, из угла туристичке привре
де, називају сви нови хотели, без обзира на њихове архитек
тонске карактеристике и савремене пројектантске могућно
сти. С друге пак стране, заступљеност модерне архитектуре
у хотелској изградњи тридесетих година имала је важан еко
номски значај за туризам у многим деловима света. Како би
задовољили прохтеве захтевних гостију, који су посећујући
европска туристичка одредишта осетили квалитет стандар
дизоване хотелске услуге, југословенски хотелијери су то
ком четврте деценије хотелску организацију прилагођавали
потребама гостију, одлучујући се тако и за модерно архи
тектонско обликовање којим се постизала рационалност у
изградњи и опремању хотела. Пространа Јадранска обала од
Сушака до Улциња постаје у то време све атрактивнија и за
домаће туристе, али су недостатак смештајних капацитета
и недовољна уређеност многих приморских места успора
вали туристичку експанзију. Мањак одговарајућих хотела
на Приморју био је основни разлог да се подстиче њихова
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изградња и да се обезбеде повољни услови за приватне хо
телијере који би улагали у туризам11.

Смернице за развој туризма после 1930. године и
прве Добровићеве пројектантске активности на
Јадрану
Појава модерне архитектуре је у стручним круговима отво
рила дискусија да ли је овај универзални архитектонски је
зик прикладан за природни и културни контекст Приморја
и Медитерана. Ова расправа је углавном вођена поводом
изградње нових објеката, када су на конкурсима заједно
учествовали архитекти који су заступали традиционалне и
нове модернистичке приступе, попут жустрих полемика о
модернистичким пројектима архитекте Николе Добровића
у Сплиту и Дубровнику. „У Далмацији се нису супротност
и проблем старог и новог постављали сами по себи”, при
метиће Душко Кечкемет, „већ првенствено у односу на спе
цифични пејзажни и повијесни амбијент”12, што је доводи
ло до преиспитивања новог грађења у контексту у коме су
преовладавали доминантни слојеви градитељске традици
је. Стајући у одбрану модерне архитектуре, поводом поле
мичког осврта загребачког архитекте Марка Видоковића
на појаву модерне архитектуре у Далмацији, објављеног
1933. године у љубљанском часопису Arhitektura13, млади
сплитски архитекта и Добровићев пријатељ Никола Арман
да износи критички поглед на ову двозначну оцену модерне
архитектуре, закључујући да је сукоб нових идеја и заста
релог градитељства у ствари сучељавање мисли и стила,
што би се у југословенском контексту такође могло прева
зићи афирмацијом духа данашњице14. Дискусија и размена
опречних ставова се често сводила на сагледавање модерне
архитектуре кроз употребу нових материјала у односу на
оне традиционалне, а тиме и на разматрање прикладности
естетског израза нових објеката у историјским амбијентима.
11 Оцену стања југословенског туризма и хотелијерства из 1930. године
видети у: Anonim (1930) Promet stranaca i gradnja hotela, Jugoslovenski
hotel: stručni organ za hotelijerstvo Jugoslavije br. 13/14, god. II, Zagreb,
str. 195.
12 Kečkemet, D. (1976) Moderna arhitektura u Dalmaciji, Arhitektura br.
156-157, god. XXX, Zagreb: Savez arhitekata Hrvatske, str. 69.
13 Vidoković, M. (1933) Zar moderna arhitektura u Dalmaciji?, Arhitektura br.
3-4, god. III, Ljubljana, str. 61-62.
14 Armanda, N. (1933) Dalmacija i moderna arhitektura, Arhitektura br. 7-8,
god. III, Ljubljana, str. 123; О сплитском архитекти Н. Арманду видети у:
Plejič, R. (2011) Splitski arhitekt Niko Armanda – arhitektonski modernizam
i povijesni prostor, Kulturna baština br. 37, Split: Društvo prijatelja kulturne
baštine Split, str. 227-258.
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Самосвесни архитекти и критичари, износећи својеврсна
оправдања за примену савремене архитектуре, наглашавали
су да је она последица нових услова живота и да би сто
га нове грађевине требало да испуњавају услове савремене
изградње, тако што ће у потпуности одговарати интелекту
алним и материјалним потребама савременог човека15, али
се уз то ипак истицало да националне, климатске, обичајне
и економско-социјалне разлике представљају упориште у
тражењу одговарајућег израза у савременој архитектури16.
На фону туристичког прогреса након светске економске
кризе крајем двадесетих година и услед продора архитек
тонског модернизма почетком тридесетих година, у Југосла
вији  долази до првих пројеката на унапређењу туристичке
инфраструктуре. Први значајан пројекат рађен у оквиру ме
ђунарадног конкурса за уређење простора намењеног тури
стичким активностима на Јадранској обали био је пројекат
регулације сплитског градског купалишног предела Бачви
це, Фирула и Зенте из 1930. године. Учешће у овом конкурсу
узима и архитекта Никола Добровић, у то врме настањен у
Прагу, чији је идејни предлог донео нови поглед не само на
модерну архитектуру туристичке намене и планирање про
стора приморског града у складу са новим функцијама, већ
и на позицију савременог туризма уопште.

Слика 1 Никола Добровић: План регулације купалишног предела
Бачвице, Фирула и Зенте у Сплиту, конкурсни рад из 1930. године.
Извор: Dobrović, N. (1933) Regulacija kupališnog predela Bačvice,
Firula i Zente, Arhitektura br. 1-2, Ljubljana, str. 16.

Добровић се, како сам пише о свом конкурсном предлогу
у љубљанском часопису Arhitektura, водио урбанистичким
принципима заснованим на пројекцијама будућег разво
ја Сплита, што је подразумевало и удвостручавање броја
15 Здравковић, И. (1941) Оправданост појаве модерне архитектуре, Умет
нички преглед бр. 2, год. IV, Београд: Музеј Кнеза Павла, стр. 48-50.
16 Здравковић, И. (1940) Утицај поднебља и околине на нову архитекту
ру, Уметнички преглед бр. 1-2, год. III, Београд: Музеј Кнеза Павла,
стр. 52-54.  
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становника17. Ови принципи су обухватали регулацију са
обраћајних токова (пешачких и колских), зонирање основ
них садржаја нарочито туристичке, спортске и здравствене
намене, издвајајући рекреац
 ију за житеље и туристе као
посебан лејер, а при решавању техничких и естетских про
блема Добровић је применио принципе модерног урбани
зма. Сложен урбанистички пројекат, који је приобални појас
града требало да повеже са осталим градским деловима, об
ухватио је и архитектонска решења туристичких садржаја
за увалу Бачвице. Простор који претходно није био обухва
ћен генералним планом Добровић је поделио на улице које
се по висинским линијама простиру паралелно са обалом
и на улице које у облику зрака силазе низ падину ка обали.
У циљу што рационалнијег коришћења простора архитекта
предвиђа терасасто позиционирање хотела један над другим
у два реда до врха терена, чиме је омогућена приступачност
са свих страна18. Добровићев првонаграђени рад на овом ме
ђународном конкурсу, на коме су учествовала 23 архитекта,
оцењен је од стране председника жирија Јоже Плечника као
„снажно дело и по својој концепцији, и по техници израде”,
којим је исказао савремен приступ планирању и организа
цији простора заснован на новим условима технике и еконо
мије, док га Страјнић карактерише европским, наводећи да
својим уравнотеженим масама, пропорцијама и контурама
пристаје у амбијент обале, чинећи са обалом, морем и пеј
зажем хармонично јединство19. У периоду ограничених раз
војних могућности за туризам, Добровић је овим пројектом
указао на потенцијале развоја Јадранске обале, гледајући
далеко испред било које стручне организације основане за
унапређење туризма, чије су развојне мере биле често усме
рене уском решавању различитих оперативних препрека у
хотелијерству и промету туриста.
За Добровићеве наредне архитектонске активности на Ја
драну заслужан је његов пријатељ, угледни историчар и
критичар уметности, Коста Страјнић. На наговор Ивана Ме
штровића и Марка Мурата Страјн
 ић се 1928. године досе
љава у Дубровник и запошљава као помоћник градског кон
зерватора старина у Надлештву за умјетност и споменике.
Одмах потом почиње да ради на формирању ликовне сцене
окупљајући око себе младе ликовне таленте, а 1930. годи
не објављује програматски чланак „Чувајмо Дубровник” с
17 Dobrović, N. (1933) Regulacija kupališnog predela Bačvice, Firula i Zente,
Arhitektura br. 1-2, god. III, Ljubljana, str. 16.
18 Исто, стр. 17.
19 Strajnić, K. (1932) Savremena arhitektura Jugoslovena – Nikola Dobrović i
njegovo značenje, Arhitektura br. 4 god. II, Ljubljana, str. 113.
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поднасловом „Спашавајмо његов хисторијски и умјетнички
карактер”, који ће се потом публиковати у књижици „Ду
бровник без маске: узалудни напори и тешка разочарења”,
значајној за разумевање ондашњег друштвеног контекста и
конзервативне културе јавности20. Страјнић се јавно залагао
за модерну архитектуру сматрајући је логичном завршницом
органског развоја историјских стилова дубровачке архитек
туре, а његову визију модерног Дубровника је, како истиче
Крунослав Иванишев, једно делио и делимично остварио
Никола Добровић21. Архитекта Добровић је уз Мештровића,
Плечника и Еду Шена био сведок одбране Страјнићу током
судског поступка због његових оштрих критика архитекти
Ивану Иванчићу и то управо због пројекта преуређења и
надоградње туристичког објекта, односно хотела Excelsior
на Плочама22, који се својим традиционалним приступом у
начину градње и примени материјала супротстављао визији
туризма као савремене друштвене активности.
Почетком тридесетих година Добровић учествује на неколи
ко конкурса у Далмацији, међу којима би, у контексту тури
стичке теме, требало издвојити и конкурсни рад за адапта
цију Град
 ске кафане у Дубровнику из 1931. године, на коме
је добио прву награду. У обликовању ентеријера ове кафане
као места окупљања, Добровић је, блиско експериментима
холандског Де Стијла, креирао простор пластичког једин
ства, у коме испред материјализације стоје просторни од
носи и површине које се међусобно прожимају. Попут ен
теријера Café l’Aubette у центру Стразбура из 1926. године,
адаптираног према пројекту холандског архитекте Теа ван
Дисбурха (Theo van Doesburg) и уметникâ Ханса Арпа (Han
sa Arpa) и Софије Тубер-Арп (Sophie Taeu ber-Arp) у војној
згради Aubette из 18. века23, архитекта Добровић у некада
шњем дубровачком арсеналу уводи нову геометризовану
структуру типизираних елемената који постају компонен
те просторног континиума између унутрашњег простора и
спољашњег амбијента.
Сличан неопластичан приступ Добровић је имао и у про
јекту за Курсалон на дубровачким Пилама из 1929. године.
20 Viđen, I. ur. (2007) Kosta Strajnić: Dubrovnik bez maske i polemika s Vin
kom Brajevićem o očuvanju dalmatinske arhitekture, Zagreb: Hrvatsko resta
uratorsko društvo.
21 Ivanišin, K. (1999) Hotel Grand na Lopudu, Oris: časopis za arhitekturu i
kulturu življenja br. 3, Zagreb: Oris, str. 129.
22 Viđen, I. ur. (2007) Kosta Strajnić: Dubrovnik bez maske i polemika s Vin
kom Brajevićem o očuvanju dalmatinske arhitekture, Zagreb: Hrvatsko resta
uratorsko društvo, str. 53-61, 98-99.
23 Overy, P. (2014) De Stijl, New York: Thames & Hudson, рp. 178-186.
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Супростављајући се пројекту за изградњу Курсалона бечког
архитекте Алфреда Келера (Alfred Keller), Страјнић се обра
тио Добровићу да изради нацрте Курсалона, како би чланове
„Ривијере” уверио како и домаћи архитекти могу одговори
ти овом задатку који би више био у складу са дубровачком
средином24. О Добровићевом пројекту за Курсалон Страјнић
је записао: „Схвативши грађевни проблем једног Курсалона
на најсувременији начин, користећи се свим искуствима да
нашње технике и механичке продукције, и водећи рачуна о
економији и конструкцији, употреби нових материјала и ор
ганизацији што јаснијег плана, Никола Добровић је напра
вио пројект који је не само европски у најбољем смислу ри
јечи него који, својим уравнотеженим масама, хармоничним
пропорцијама и изразитом сил[х]уетом, изванредно приста
је у амбијент и хармонира са сусједним градским зидовима
и тврђавом Минчетом.”25

Слика 2 Никола Добровић: Курсалон на Пилама у Дубровнику,
идејни пројекат из 1929. године, перспективни приказ; 
Извор: Dobrović, N. (1931) Kursalon na Pilama u Dubrovniku, 
Arhitektura br. 3, god. I, Ljubljana, str. 76.

Дијаметрално различити пројекти и архитектонски присту
пи за Курсалон Добровића и Келера подједнако показују
однос архитекте и према архитектури и према друштву и
друштвеним потребама времена у коме стварају. Тадашња
јавност је са одушевљењем дочекала пројекат архитекте Ке
лера за Курсалон или Лечилишни салон, па је тако часопис
Jugoslovenski turizam (са редакцијама у Београду, Загребу и
Сплиту) 1928. године објавио кратак приказ Келеровог идеј
ног пројекта, уз навођење да је иницијативом неколицине
угледних грађана предузета акција да се на најпрометнијем
делу града подигне удобан и модеран салон: Приземље згра
де, са отвореним аркадама, бит ће у главном употребљено
24 Исто, стр. 99-100.
25 Исто, стр. 100.
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за трговачке радње и дућане док ће на првом спрату бити
велика дворана, која ће служити и као кафана (за 300 осо
ба) са великом терасом, погледом на море. […] Укосна дво
рана за свечаности бит ће управо велеградски уређена […].
У стражњем дијелу зграде, предвиђена је још једна велика
дворана, која може да буде употребљена за кино (за cca
350 особа) те за плесне забаве. Наравно да је предвиђено и
све друго што треба да има један модеран Љечилишни са
лон, тако да ће ова нова тековина много допринети развоју
туризма у Дубровнику и у читавој Далмацији, посебно за
зимску сезону. Вањска архитектура зграде прилагођена је
потупно нашем амбијенту, у чему је без двојбе главна врли
на свих радова арх. Kellera. Радујемо се, да ће напокон би
ти остварена та давна потреба Дубровника, тог бисера
нашег Јадрана и стјецилишта отмених страних гостију.26
Дати опис пројекта Курсалона указује да се разлика изме
ђу Келеровог и Добровићевог пројекта није огледала само у
архитектури објекта, већ и у начину разумевања његове на
мене у контексту времена и нових туристичких потреба. За
разлику од Келеровог пројекта, у коме се огледају истори
цистички приступ и реферисање на класичну архитектуру,
нарочито у предлогу свечане дворане обликоване по угледу
на салоне 19. века, Добровић предлаже сасвим савремен и
функционалан објекат у коме су акцентовани просторни и
функционални односи различитих садржаја (свечана двора
на са позорницом – која може послужити и за позоришне
представе, кафана, ресторан, хотел, продавнице, биоскоп),
уз могућност трансформације појединих просторних цели
на27, што би се у данашњем архитектонском тумачењу сма
трало хибридним објектом. Добровић је у опису архитек
тонских и функционалних аспеката овог пројекта управо
нагласио да је због разноврсности архитектонског програма
унутрашња организација хетерогена28. Опис свог пројекта
за Курсалон у Дубровнику, архитекта Добровић закључу
је да је архитектуром постигнута хармонија маса, уравно
теженост пуних и празних површина, изражавајући тако
дисциплину, једноставност и прикладност29.
У чланку под називом „Изградња хотела и зашти
та историјско-архитектонског карактера Далматинских
26 Anonim (1928) Lječilišni salon u Dubrovniku, Jugoslovenski turizam: organ
za propagandu turizma u Jugoslaviji br. 4, god. I, Beograd/Zagreb/Split, str.
14-15.
27 Dobrović, N. (1931) Kursalon na Pilama u Dubrovniku, Arhitektura br. 3,
god. I, Ljubljana, str. 74-76.
28 Исто, стр. 74.
29 Исто, стр. 76.
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градова”, објављеном 1928. године у часопису Jugosloven
ski turizam, бечки архитекта Келер износи свој став о из
градњи хотела на Јадрану, истичучи да је на далматинској
обали неопходно подизање нових и великих хотела чија би
архитектура употребом старих стилских облика била при
лагођена амбијенту далматинских градова30. Иницијативе и
планови за изгрању хотела на Јадранској обали сежу још на
почетак двадесетог века, када је у Бечу 1907. године основа
на комисија са задатком припреме планова за изградњу низа
великих луксузних хотела дуж далматинске обале, којом је
председавао гроф Хараш (Harrach)31. Један бечки архитекта
је тада израдио неколико пројеката великих хотела за које се
показало да је нереална њихова реализација због потребних
енормних инвестиција, да би после смрти грофа Хараша,
председавање комисијом од 1910. године преузео кнез Ху
го Винидишграц (Hugo Windischgrätz), који је бечком архи
текти Алфреду Келеру поверио да изради нове пројекте за
мање хотеле. Архитекта Келер је потом у периоду од 1911.
до 1913. године пропутовао далматинску обалу и израдио
идејне пројекте уз неколико варијанти за пет хотела предви
ђених у Сплиту, Трогиру, Трстеном, Дубровнику и Котору.
Реализацију ових пројеката је обуставио Први светски рат.

Слика 3 Алфред Келер: Нови хотел Madeir a (уместо назива Wil
son) на Хвару, перспективни приказ. Извор: Čulić, J. (1928) Način
za riješenje problema naših pasivnih krajeva! Historijat akcije za podi
zanje hotela u Dalmaciji, Jugoslovenski turizam: organ za propagandu
turizma u Jugoslaviji br. 2, god. I, str. 7.
30 Keller, A. (1928) Izgradnja hotela i zaštita istorijsko-arhitektonskog karak
tera dalmatinskih gradova, Jugoslovenski turizam: organ za propagandu
turizma u Jugoslaviji br. 1, god. I, Beograd/Zagreb/Split, str. 3-4.
31 Čulić, J. (1928) Način za riješenje problema naših pasivnih krajeva! Histori
jat akcije za podizanje hotela u Dalmaciji, Jugoslovenski turizam: organ za
propagandu turizma u Jugoslaviji br. 2, god. I, Beograd/Zagreb/Split, str. 1-7.
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Током активности на промоцији и унапређењу југосло
венског туризма двадесетих година „Централни уред за
пропаганду Јадрана” је, знајући за претодне планове за из
градњу хотела на Јадрану, поновно дошао у контакт са архи
тектом Келером који је позван да посети Југославију крајем
1927. године и да се поново укључи у израду пројеката за
хотеле на Јадранској обали32. На основу идејних предлога за
хотеле архитекте Келера, објављених у туристичкој перио
дици крајем двадесетих година, може се закључити да ови
предлози и њихове варијације представљају у ствари копије
пројеката из 1913. године, па архитекта Келер, кога је Страј
нић назвао другоразредним архитектом, двадесетак година
касније, у контексту нових друштевених стремљења, пози
ције туризма а пре свега архитектонске праксе, остаје при
истим предлозима за изградњу хотела у циљу унапређења
југословенског туризма. Овај пример иницијативе за изград
њу хотела представља погледе многих стручних удружења
на тадашњи развој туризма и визију туристичке архитекту
ре, али уједно указује да су у креирању модерног туризма у
то време важну улогу имали управо архитекти модернисти,
који су савременим пројектима хотелске архитектуре да
ли подстицај туристичким активностима, посебно доласку
страних гостију.

Изградња хотела Гранд на Лопуду
Пројекат за хотел Гранд на Лопуду обележио је Добровиће
во стваралаштво на Јадрану, али и развој туризма на дубро
вачкој ривијери у другој половини тридесетих година. Из
грађен за лопудску породицу Главовић, претпоставља се на
препоруку Косте Страјнића, хотел је за госте био отворен у
лето 1937. године. Иако је истраживање хотела Гранд било у
фокусу бројних истраживача, архитеката и историчара умет
ности, вишеслојност његове архитектуре и времена у коме
је изграђен, даје простор за нова истраживања и тумачења.  
Сви пројектантски аспекти – примењени конструктивни
склоп и савремени материјали, просторна и функционална
организација, пуристичко обликовање и уређење ентеријера
и врта, били су усмерени савременој хотелској намени. То
ком тридесетих година хотелијерска периодика је у више на
врата представљала различите проблеме у југословенском
хотелијерству, који су се често везивали за хотелске усло
ве који често нису задовољавали потребе нарочито страних
гостију. Међутим, када је изграђен хотел Гранд, који својом
32 АЈ, Фонд МТУ, ф-65-1029-1948: Допис Приморског савеза за унапрђење
туризма из Сплита Одсеку за унапређење туризма при Министарству
трговине и индустрије, бр. 9467/27, од 14. новембра 1927. године.
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савременом архитектуром превазилази такву проблематику,
стављајући у први план корисника и његов боравак у хотелу,
изостао је приказ овог хотела и оцена хотелијерских струч
њака. Добровићев допринос туризму приметиће архитекта
Иван Здравковић, у кратком приказу хотела Гранд објавље
ном 1937. године у часопису Уметнички преглед, наводећи
да му припада заслуга јер је међу првим указао како може да
се развија југословенски туризам33. Архитекта Добровић је
разумео улогу архитектуре у профилисању туристичке при
вреде оријентисане новом типу туристе, који за разлику од
привилегованих с краја 19. и почетка 20. века не одлазе на
дужа путовања и пропутовања, на одмору не проводи време
у раскошним собама и бодуар има, салонима и трпезаријама,
већ користи краће време одмора да га проведе у боравку на
отвореном, плажи, шетњи, на терасама уживајући у сунцу
и морском ваздуху. Хотел Гранд је својим гостима пружао
такав амбијент.

Слика 4 Никола Добровић: Хотел Гранд на Лопуду, разгледница
из 1930-тих. Извор: колекција Милоша Јуришића

Модерна архитектура је донела питање стандардизације,
што ће се у хотелској изградњи убрзо показати као знача
јан аспект који ће утицати на будући развој хотелијерства.
Према наводима из „Декларације архитеката сабраних на
међународном припремном конгресу за модерну архитекту
ру”, у швајцарском граду Ла Саразу (La Sarraz) 1928. године,
за појам модерне архитектуре била је битна идеја везано
сти архитектуре за принципе економије, као и то да најсвр
сисходнија продукција претпоставља рационализацију и

33 Здравковић, И. (1937) Хотел на Лопуду, Уметнички преглед бр. 2, год. I,
Београд: Музеј Кнеза Павла, стр. 56-57.
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стандардизацију архитектуре34, што се у области туризма
показало изразито корисним и опште прихватљивим. Раци
онализација и стандардизација, како је образложено у Де
кларацији, утичу на методе рада, тј. концепције у модерној
архитектури, као и на грађевинску индустрију кроз грађе
винско извођење, при чему би и корисници такве архитек
туре требало да прилагоде своје потребе условима новог
социјалног живота35. У Југославији су тридесетих година,
управо у хотелској архитектури, остварени значајни помаци
у профилисању модерне архитектуре, који ће остати препо
знати не само као примери јединствених модернистичких
проседеâ, већ и домети хотелске архитектуре која је употпу
нила визију успона југословенског туризма.
У Краљевини Југославији је 1934. године донета Уредба о
подизању и грађењу угоститељских радњи, којом су про
писани минимални услови које треба да задовоље хотели и
угоститељски објекти у то време, нарочито у погледу ди
мензија соба и ходника, као и опремљености хотелских про
стора, што је био први пропис који је уредио питање основ
не стандардизације угоститељских објеката36. На основу
сачуване пројектне документације за хотел Гранд, може
се закључити да се архитекта Добровић приликом пројек
товања хотела водио прописаним условима за изградњу и
опремање хотелских објеката37, чиме је обезбеђен основни
ниво стандардизације, док је квалитет просторних и функ
ционалних односа хотелских садржаја постигнут, пре све
га, доследним концепцијским јединством архитектонске
структуре и обликовања. Ниво стандардизације присутан
је и у организацији смештајних етажа, тако да већина соба
има једнаке димензије и функционалну терасу, што је у
тадашњој хотелској архитектури био редак случај.

34 „Deklaracija arhitekata sabranih na međunarodnom pripremnom kongresu
za modernu arhitekturu”, u: Treba znati – Progres graditeljstva – Proble
mi savremene arhitekture, Planić, S. (1932) Zagreb: Naklada Jugoslovenske
štampe d.d., str. 9-10.
35 Исто, стр. 10.
36 Уредба о подизању и уређењу угоститељских радња, у: Угоститељски
зборник, уредио Никетић, Г. (1935) Београд: Геца Кон, стр. 5-26.
37 У члану 8. Уредбе о подизању и уређењу угоститељских радња је било
прописано да хотелске собе морају бити минималне површине од 8м2
ако имају један кревет, а 12м2 ако имају два кревета или дупли кревет.
На цртежу основе 2. спрата хотела, која се налази у Добровићевој зао
ставштини у Музеју науке и технике у Београду, котама су назначене
димензије двокреветне собе – 4,28 х 2,75, што износи нешто мање од 12
квадратних метара.
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Aрхитектонски домети Хотела Гранд –
идејна и мисона веза са старом дубровачком
архитектуром
Осим заступљених принципа модерне архитектуре, концеп
цијски спроведених у идеји „хотел-брод”, аналогно Ле Кор
бизјеовој одредници „кућа-машина”, Добровић је кроз про
сторно-изражајну вишеслојност хотелске архитектуре дао
идејну и мисаону везу са старом дубровачком архитектуром
и културом ладања. Описујући један од најпознатијих дво
раца дубровачке ладањске архитектуре – дворац Петра Сор
кочевића, саграђен почетком 16. века, Цвито Фисковић ис
тиче да архитектонску структуру овог дворца чине његови
интимни амбијенти уроњени у околни пејзаж и зеленило у
којима корисник чулно доживљава архитектуру у њеном ко
ришћењу38. О овом дворцу Фисковић је записао: „Читав овај
грађевни склоп је разрађен и разигран. Сваки од његових
дијелова је посебна цјелина, одвојени амбијент, а сви су они
опет међусобно практично и естетски повезани. То вјешто и
укусно рјешење на сваком мјесту пружа различите угођаје и
обликује грађевне оквире које окружује или над којима леб
ди околни крајолик. Укућани и гости могли су се овдје оку
пљати без међусобних сметња у неколико скупина и ужива
ти у хладовини крошања пуних птичијег пјева, у сунчању и
у пријатном струјању шумског и морског зрака, на високим
терасама и у ограђеном цвјетњаку, сред ложе, под одринама
и у дворанама. Тај склад је настао сарадњом власника с вје
штим и даровитим градитељима […] Соркочевић је такођер
склопио погодбу с домаћим градитељима […], избјегавши

Слика 5 Никола Добровић Хотел Гранд на Лопуду, поглед
на хотелски врт, разгледница из 1930-тих. Извор: колекција
Милоша Јуришића
38 Fisković, C. (1966) Kultura dubrovačkog ladanja (Sorkočevićev ljetnikovac
na Lapadu), Split: Historijski institut Jugoslovenske akademije znanosti i
umjetnosti u Dubrovniku, str. 24-25.
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тиме туђе грађевинске облике и скупе стране мајсторе. […]
Страни би му архитект био у својој величанственој замисли
окрњио људско мјерило и прилагођавање окружењу, дви
је најосновније вредноте дубровачког и опште приморског
градитељства […].”39
У својој књизи о дубровачким дворцима Добровић пише:
„Некадашњи властеоски вртови, у своје време сим[в]боли
интимне одвојености привилегованих, треба да се у духу
савремене демократске урбанистике и у оквиру новог ин
тегралног градског простора саставе са општим заштитним
зеленим појасом и тако ставе у службу народу.”40 Културне
тековине прошлости су за Добровића истовремено и ликов
на могућност и готов инвентар при савременој изградњи
Дубровника41. Однос према природи био је важан слој и До
бровићеве архитектуре. У писму упућеном брату Петру До
бровићу 10. јануар а 1937. године са Лопуда налазе се наводи
који говоре о Добровићевом ставу према природи коју види
као део архитектуре хотела42. „Урадио сам иза куће један но
ви парк”, наводи Добровић у овом писму, „Сада се хотел
налази унаоколо, у парку, чега раније није било. На терасама
сам урадио висеће баште, тако да више нису оне тако голе.
Сада се градња приљубила уз околну природу још више, од
носно обрнуто природа ми загрљује још присније моју згра
ду.”43 Истовремено, на овом примеру првог Добровићевог
реализованог пројекта у Југославији и на дубровачком под
ручју, могуће је увидети како зграде које се уклопе у пејзаж
као архитектура, делује на посматрача као скулптура44. У
време када су принципи и обликовни вокабулар модерне ар
хитектуре неуједначено примењивани међу југословенским
архитектима, а сам модерни покрет недовољно познат архи
тектима и критичарима, Добровић је архитектуром хотела на
Лопуду показао да су елементи модернистичког инвентара,
истиче Алексеј Бркић, само средства а не по себи нужност,
јер линије и запремине својом слободном игром треба да
послуже за превођење статичне стереометрије у динамични

39 Исто, стр. 9-10.
40 Dobrović, N. (196?) Dubrovački dvorci, knj. 3, Beograd: Urbanistički zavod
NR Srbije, str. 23.
41 Исто.
42 Архив САНУ, Заоставштина сликара Петра Добровића, писмо куцано
на писаћој машини на меморандуму Хотела Главовић, сиг. 14758/IV-393,
страна друга.
43 Исто, стр. 2.
44 Vukotić–Lazar, M. (2002) Beogradsko razdoblje arhitekte Nikole Dobrovića
(1945–1967), Beograd: Plato, str. 47.
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стереометрикон45. Добровић је поред тога показао да гради
тељски дијалог са историјским наслеђем и карактером ме
ста не подразумева само преузимање историјских мотива и
примену истих градитељских материјала, већ пре свега раз
умевање основних принципа архитектуре прошлости који
су произашли из климатских услова и локалног просторног
јединства. У архитектури Николе Добровића у дубровачком
подручју се поред доследне примене функционалистичких
и универзалних принципа модерне развијају, како истиче др
Љиљана Благојевић, веома специфични концепти модерног
медитеранства, које „подразумева синтетичке поступке
културног преноса […] медитеранске културе и класичних
и вернакуларних принципа кроз модерну архитектуру, уз
уважавање климатских и географских посебности”.46

Слика 6 Летњиковац Петра Соркочевића на Лападу, око 1520. го
дине. Извор: Fisković, C. (1966) Kultura dubrovačkog ladanja 
(Sorkočevićev ljetnikovac na Lapadu), Split: Historijski institut 
Jugoslovenske akademije znanosti i umjetnosti u Dubrovniku

45 Бркић, А. (1992) Знакови у камену. Српска модерна архитектура 19301980, Београд: Савез архитеката Србије, стр. 94.
46 Blagojević, Lj. (2015) Itinereri – Moderna i Mediteran. Tragovima arhiteka
ta Nikole Dobrovića i Milana Zlokovića, Beograd: Službeni glasnik, str. 78.
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Закључак: Добровићев допринос развоју туризма
и туристичке архитектуре
Осим пројектантских активности, којима је допринео об
ликовању модерног туризма на Јадрану, Добровић је током
свог боравка у Лопуду, према извештајима Туристичког са
веза у Дубровнику, заједно са власником хотела Гранд Ником
Главовићем био одборник месног општинског туристичког
одбора, који је формиран ради унапређења локалног тури
зма47. Ова Добровићева активност показује његово разуме
вање значаја савременог туризма за друштвени и економски
развој. Лопуд је за кратко време постао значајно туристичко
одредиште на јужном Јадрану, што потврђују статистички
подаци за 1938. годину, према којима је Лопуд 1938. године
посетило 513 домаћих и 2.549 страних туриста (највише ту
риста из тадашње Чехословачке)48. Може се закључити да је
Добровић својим деловањем на Јадрану тридесетих година,
подједнако допринео развоју архитектонског модернизма и
успону туризма, дајући смернице профилисању савремене
туристичке изградње обликоване према потребама савре
меног туризма у ширем процесу културне еволуције. Иако
су неки од Добровићевих пројеката остали нереализовани,
јер за њих није било разумевања у ондашњем друштвеном
миљеу, у Добровићевом опусу они представљају израз ви
соких модернистичких стремљења својственог проседеа у
југословенској архитектонској пракси тридесетих година.
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WORKS OF NIKOLA DOBROVIĆ IN THE REGION OF
THE ADRIATIC SEA
A CONTRIBUTION TO THE DEVELOPMENT OF INTERWAR
TOURISM AND MODERNISM IN ARCHITECTURE

Abstract
This paper is a research of the designing activities of architect Nikola
Dobrović (1897-1967) in the Adriatic Sea region in the 1940s,
represented by his designs for competitions and tourist facilities
architecture in Split and Dubrovnik. They were a great contribution
to the development of the avant-garde thought and Modernism in
architecture in between the two World Wars, as well as a stimulus for
the development of modern tourist economy in the interwar Yugoslavia.
In several designs of tourist facilities at the Adriatic Sea (public bathing
sites, entertainment hall, hotel, tourist office), which showed high
architectural and aesthetic value as examples of interwar modernism,
Nikola Dobrović drew attention to the necessity of developing modern
tourist structures designed according to the requirements of new tourist
demand. Some of these designs have remained unrealized, because
there was not enough understanding for them among the expert public
or the wider social community, but they still are excellent expressions
of Dobrović’s modernist ideas and his authentic architectural language
so important for the Yugoslav architecture of the 1930s. The market
aspects of tourism inspired the investors to plan construction of hotels
that would follow new standards in the hospitality industry in order
to meet the requirements of demanding guests who got used to the
standards of high quality hotel services while visiting other European
tourist resorts. Having applied modernist principles in the architecture
of the Grand Hotel on Lopud, near Dubrovnik, as a unique example of
modern hotel architecture in Yugoslavia, the architect has also pointed
to the social aspect of the modern tourist industry oriented at a new
profile of tourists.
Key words: Nikola Dobrović, modernism, tourist architecture,
Adriatic Sea, tourism
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ДОБРОВИЋЕВИ
НЕРЕАЛИЗОВАНИ
ПРОЈЕКТИ ПОЛИТИЧКОСПОРТСКОГ СТАДИОН А И
ФИСКУЛТУРНОГ ПОЈАСА
Сажетак: Спорт је и пре Другог светског рата заузимао значај
ну улогу у популарној култури Београда. Четврту деценију два
десетог века обележиле су и амбициозне идеје поводом изградње
трајног стадиона. Међутим, друштвене и политичке околности
подједнако су спречиле реализацију монументалних градитељских
замисли. Иако је завршетак Другог светског рата донео корените
промене у југословенском друштву, долазак Комунистичке парти
је Југославије на чело државе није подразумевао потпуни раскид
са архитектуром из претходног периода. Један од примера који
потврђује континуитет и дијалог са предратним урбанистичким
идејама на пољу спортске архитектуре су и пројекти Николе До
бровића из 1946. године за Политичко-спортски стадион у Доњем
граду Београдске тврђаве и Фискултурни појас од Аутокоманде до
Бањице. Како се историографија до сада није детаљније бавила
овим нереализованим пројектима, потребно је да се они подробни
је истраже, као и да се утврди потенцијална веза са предратним
решењима сличне намене. Такође је од значаја расветлити могуће
разлоге због којих су ови пројекти остали нереализовани.
Кључне речи: Никола Добровић, Београд, спорт, архитектура
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Осврт на развој спортске
архитектуре у Београду1
Веза између архитектуре и спорта је у Београду у највећој
мери остварена путем Соколског покрета, изградњом со
колских домова и летњих вежбалишта. Први стадион ве
ћих димензија пројектовао је архитекта Момир Коруновић
(1883-1969) за потребе одржавања Свесоколског слета 1930.
године. Стадион је био монтажног карактера, грађен од др
вета, површине 12.560 м². Међутим, по завршетку слета
стадион је размонтиран,2 да би се већ наредне године об
јавио први пројекат новог стадиона за свесоколски слет ко
ји је планиран да се одржи у Београду 1935. године. Прва
најава о подизању стадиона трајног карактера објављена је
у Времену 1. маја 1931. године. Тада је наглашено да би нај
погодније место био простор код Прокопа, пошто је Доњи
град Београдске тврђаве у том тренутку био резервисан за
Сајмиште.3 Међутим, у истим новинама је десетак дана ка
сније истакнут проблем исељавања становништа из Проко
па.4 На основу чланака из Времена и Политике током маја
исте године сазнаје се да је било договорено да Општина
уступи Соколима земљиште Прокопа, да стадион добије на
зив по краљу Александру I Карађорђевићу, на површини од
70.600 м2, са капацитетом од 6.500 вежбача, а да је почетак
изградње најављен за наредну годину.5 Регулациони план
стадиона и околине израдио је архитекта Ђорђе Коваљевски
(1888–1957).6
Међутим, услед до данас недвољно разјашњених разлога,
локација за соколски стадион промењена је, као и одржава
ње Свесоколског слета. Године 1935. закључено је да би у
1 Рад је настао као резултат рада на пројекту Министарства просвете, на
уке и технолошког развоја под називом Српска уметност 20. века: на
ционално и Европа (177013).
2 Кадијевић, А. (1996) Момир Коруновић, Београд: Републички завод за
заштиту споменика културе, Музеј науке и технике, стр. 70-71; Путник,
В. (2015) Архитектура соколских домова у Краљевини Срба, Хрвата и
Словенаца и Краљевини Југославији, Београд: Филозофски факултет,
стр. 93-94.
3 Аноним, (1. V 1931) Најпогодније место за подизање стадиона било би
Прокоп на падини Топчидерског брда, Време, стр. 2.
4 Аноним, (11. V 1931) Питање подизања сталног стадиона у Београду,
Време, стр. 7.
5 Аноним, (19. V 1931) Питање подизања сталног соколског стадиона у
Београду решено је најзад дефинитивно, Време, стр. 7.; Аноним, (21. V
1931) Соколски стадион Краља Александра I, Политика, стр. 6.
6 Аноним, (1. VI 1931) План новог Стадиона, калдрмисање новог буле
вара између Мостара и Крагујевачког друма, паркирање Јатаган-мале,
Време, стр. 7.
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престоници требало подићи парк за телесно васпитање са
соколским слетиштем, олимпијским стадионом и високом
школом за телесно васпитање.7 Нова локација била је про
стор Доњег града Београдске тврђаве. За изградњу стадиона
са спортским центром такође су били предложени простор
Ушћа и Велико Ратно острво.8
На седници Извршног одбора Савеза Сокола Краљевине Ју
гославије 1937. године прихваћен је предлог изградње који
је изложио инжењер Коста Петровић, како би Београд добио
стадион за Свесоколски слет 1941. године.9 Како је Коста
Петровић истакао, државни парк за телесно васпитање био
је потребан Београду, у оквиру кога би био изграђен читав
соколски центар а који би служио као вежбалиште и „круна
тог система”.10 Он је у својој књизи Уређење градова: парк
за телесно васпитање у склопу зеленила за освежавање из
1938. године инсистирао на значају „социјалних паркова“,
тачније рекреативних зелених површина које нису биле ис
кључиво „украсни паркови”.11 У истој публикацији Петро
вић је истакао које би садржаје један олимпијски комплекс  
на површини од 560.000 м2 требало да садржи: Олимпијски
стадион, слободно позориште, велику дворану, дворану за
мачевање, стрелиште, десет игралишта, пливалиште, јаха
лиште, бициклистичко тркалиште, ледену дворану за хокеј,
терен за поло, терене за фудбал и рукомет, веслачку стазу и
тркалишта.
Коста Петровић је свој пројекат назвао Југословенски на
родни парк краља Александра I (слика 1). У склопу спорт
ског парка Петровић је предвидео позориште на отвореном,
административну зграду, гостионицу и високу школу за те
лесно васпитање. У центру читавог комплекса предвидео је
споменик краљу Александру I Карађорђевићу.12 Коста Пе
тровић је пројектовао соколски стадион са парком по узо
ру на немачке спортске паркове у Келну, Франкфурту, Нир
нбергу и Штутгарту. Такође је за добре примере истакао
7 Петровић, К. (1938) Уређење градова: парк за телесно васпитање у
склопу зеленила за освежавање, Београд: Савез Сокола Краљевине Југо
славије, стр. 3.
8 Аноним, (1937) Где у Београду треба да се подигне Народни парк са
стадионом?, Соколски гласник бр. 7, Београд: Савез Сокола Краљевине
Југославије, стр. 1.; Петровић, К., нав. дело, str. 102.
9 Б. Ј, (13. I 1938) И Соколи хоће да подижу свој стадион у Доњем Граду,
Политика, стр. 13.
10 Петровић, К. нав. дело, стр. 4, 96.
11 Исто, стр. 4.
12 Petrović, K. (1935) Sokolski stadion u Beogradu, Beograd: Prosvetni odbor
SSKJ, str. 66.
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Државно спортско поље у Берлину, али и Соколски стадион
у Прагу.13

Слика 1 Коста Петровић, Скица Југословенског народног парка
краља Александра I у Београду, 1935; извор: Petrović, K. (1935)
Sokolski stadion u Beogradu, Beograd: Prosvetni odbor SSKJ.

Услед промене политичког положаја Сокола у Краљевини
Југославији, идеја о подизању Олимпијског уместо Сокол
ског стадиона се током друге половине четврте децени
је кристализовала. Године 1937. се јавила оштра реакција
у штампи на одлуку Владе да уместо домаћих архитеката
ангажује једног реномираног страног архитекту за пројек
товање спортских објеката широм земље. У питању је био
Паоло Виет и-Виоли (Paolo Vietti-Violi, 1882-1965), итали
јански архитекта чији је опус махом обухватао хиподроме,
стадионе и друге спортске објекте.14
Убрзо потом је уместо Виет ија-Виолија ангажован Вернер
Марх (Werner March, 1894-1976) као најугледнији ауторитет
за спортске грађевине у Немачкој. О пројектовању стадиона
за Олимпијаду у Берлину Правда је извештавала још 1933.
године,15 па самим тим није неочекивано да су се југосло
венске власти управо одлучиле за Марха. На изложби „Ново
немачко градитељство”, која је одржана на Старом сајмишту
1938. године, приказан је и Мархов пројекат реконструкције
Београдске тврђаве са изградњом Олимпијског комплекса,
као и пројекат Тријумфалног поља на Бањици које је тре
бало да служи за војне параде и соколске слетове.16 Ста
дион у Доњем граду био је замишљен тако да представља

13 Исто, стр. 36-55.
14 Путник, В. нав. дело, стр. 171.
15 Фотографија са краћим описом; Правда, 22. I 1933., стр. 13.
16 Марковић, И. Р. (2013) Провокација нове естетике: два пројекта архи
текте Вернера Марха у Београду, Зборник Матице Српске за ликовне
уметности бр. 41, Нови Сад: Матица српска, стр. 163.
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„национално светилиште”,17 те се Мархов пројекат није су
штински много разликовао од Петровићевог. У склопу ста
диона на 40 хектара био је предвиђен камп за вежбаче, као
и бројни помоћни објекти.18 Марх је у зони Горњег града
планирао изградњу институција културе: Национални спо
меник и Етнографски, Ратни и Народни музеј.19 На пројекту
је такође видљива централна грађевина са куполом за ко
ју Иван Р. Марковић сматра да је Палата народа.20 Идеја о
преиначавању Горњег града у својеврсни Акропољ потекла
је још од градских власти почетком четврте деценије,21 па
отуд није необично што се та замисао одржала у Марховом
и касније у Добровићевом пројекту.
Тријумфално поље Марх је пројектовао по узору на свој ра
нији пројекат Тријумфалног поља у Нирнбергу, на који се
Коста Петровић позивао 1935. године.22 Тријумфално поље
је такође називано и „свечана пољана” и „соколско-војнички
стадион”,23 што сведочи о чињеници да Соколи као органи
зација нису у потпуности били искључени из будућих пла
нова државне репрезентације, иако је предлог Косте Петро
вића занемарен. Међутим, оштре реакције домаће стручне
јавности поводом ангажовања и италијанског и немачког
архитекте довеле су до обустављања пројеката.24

Нереализовани пројекти Николе Добровића
Иако су Соколи као организација престали да постоје после
Другог светског рата, физичка култура је и даље предста
вљала значајан сегмент свакодневног живота, али и државне
политике. Како је Љиљана Благојевић подцртала, неговање
културе духа и тела био је један од четири основна захтева
функционалног града, поред становања, рада и саобраћаја.
Спорт и фискултура као друштвене манифестације поста
вљене су у ранг са „високом” културом у социјалистичкој

17 Исто, стр. 169.
18 Исто, стр. 175.
19 Исто, стр. 171.
20 Исто, стр. 173.
21 Аноним, (13. VI 1931) Како ће у скорој будућности изгледати беог радски
акропол, Време, стр. 9.
22 Марковић, И. Р. нав. дело, стр. 178; Petrović, К., nav. delo, str. 36-55.
23 Исто.
24 АЈ, Фонд МФВ, ф–71–15–42, Planung: Stadion und sportanlagen für Bel
grad, 1938; Марковић, И. Р. нав. дело, стр. 122, 177; Аноним, (1937) Крај
одличних домаћих стручњака нама нису потребни страни архитекти
за грађевине за телесно васпитање, Соколски гласник бр. 14, Београд:
Савез Сокола Краљевине Југославије, стр. 2.
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Југославији.25 Током првих послератних година фискултур
ни покрет попримио је веће размере, али је констатована
слаба инфраструктура спортских игралишта.26
Никола Добровић је 1946. године у оквиру студије Обнова и
изградња Београда: контуре будућег града објавио пројекат
урбанистичке реконструкције Београда где је велику пажњу
посветио спорту и рекреац
 ији.27 Том приликом је предви
део изградњу Политичко-спортског стадиона у зони Доњег
града Београдске тврђаве и Фискултурни појас на потезу од
Бањице до Аутокоманде са вежбалиштем за 80.000 људи и
стадионом за 100.000 гледалаца.28 Идеје овог амбициозног
пројекта објављене су и у Политици.29 Било је предвиђено
да се на ове две локације одигравају параде војске и друге
манифестације политичког карактера.30 Два кључна топо
са политичке репрезентације повезивала би тријумфалну и
украсну аутостраду, како наводи Никола Добровић.31
Оригинални цртежи и макете нажалост нису сачувани,32 та
ко да се већина досадашњих тумачења ова два нереализо
вана пројекта темеље на Добровићевом раду у часопису
Tehnika из 1946. године и публикацији из 1950. године, где
су скице пројеката објављене уз објашњења.33

Политичко-спортски стадион
На платоу Горњег града Београдске тврђаве Добровић је
предвидео „вертиклану надградњу” – изградњу објеката од
државног значаја, међу којима су били Народна скупшти
на, Пантеон и Музеј Народно-ослободилачке борбе (НОБ).
Никола Добровић је у свом предлогу реконструкције иста
као да Београдску тврђаву доживљава као „монументално
25 Благојевић, Љ. (2007) Нови Београд: оспорени модернизам, Београд:
Архитектонски факултет,  стр. 214.
26 Максимовић, Б. (1969) Улога народне омладине у фискултурном покре
ту 1945–1946. године, Годишњак града Београда бр. 16, Београд: Музеј
града Београда, стр. 177.
27 Благојевић, Љ. нав. дело, стр. 61.
28 Павловић, М. (2017) Архитектура спортских објеката у Београду у XIX
и XX веку, докторска дисертација, Филозофски факултет, Универзитет у
Београду, Београд, стр. 64-65.
29 Политика, 17. VII 1946.
30 Živančević, J. Socijalistički realizam u arhitekturi, u: Istorija umetnosti u
Srbiji XX vek, priredio Šuvaković, M. (2012), Beograd: Orion Art, str. 283.
31 Dobrović, N. (1946) Obnova i izgradnja Beograda, Tehnika бр. 6, str. 183.
32 Vukotić Lazar, M. (2002) Beogradsko razdoblje arhitekte Nikole Dobrovića,
Beograd: Plato, str. 169.
33 Dobrović, N. nav. delo, str. 176-186; Dobrović, N. (1950) Urbanizam kroz
vekove I - Jugoslavija, Beograd: Naučna knjiga.
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подножје за подизање горостасних здања”, док је зона До
њег града била резервисана за главни мотив – Политичкоспортски стадион (слика 2). На истакнутом месту стадиона
био је предвиђен Пантеон који би делом залазио у простор
гледалишта, а делом у гребен.34 Добровић је сматрао да су
објекти које је предвидео да буду подигнути у оквиру Бео
градске тврђаве сасвим оправдани.35 Схвативши Београдску
тврђаву као јединствен урбанистички мотив, Добровићева
замисао је била да се зоне Горњег и Доњег града споје у
једну функционалну целину, а да је било неопходно урбани
стички истаћи завршну тачку беог радског гребена.36 Такође
је предвидео мост који би повезивао Доњи град са Вели
ким ратним острвом. Сличност са Марховим решењем је
више него очигледна. Оба решења предвиђала су комплекс
са стадионом у зони Доњег града, док би Горњи град био
адаптиран у својеврстан Акропољ.

Слика 2 Никола Добровић, Скица Политичко-спортског
стадиона, 1946; извор: Dobrović, N. (1950) Urbanizam kroz vekove
I – Jugoslavija, Beograd: Naučna knjiga.

Фискултурни појас
Мало је познат податак да је простор око данашње Ауто
команде пре Другог светског рата називан „Спортски крај“
према истоименој кафани у Добропољској улици.37 Међутим,
34 Dobrović, N. nav. delo, str. 180.
35 Živančević, J. nav. delo, str. 283, 285.
36 Dobrović, N. nav. delo, str. 180; Vukotić Lazar, М. nav. delo, str. 71.
37 Аноним (15. III 1931), За уређење спортског краја Београда, Време,
стр. 8.
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кафана је највероватније добила име по близини два фуд
балска стадиона, игралишта СК Југославија, на месту дана
шњег стадиона Рајко Митић и стадиона Београдског спорт
клуба, на месту данашњег стадиона ФК Партизан.
Као својеврсан пандан реконструкцији простора Београдске
тврђаве, Добровић је предвидео изградњу Фискултурног по
јаса. Две локације су биле предвиђене као кључни топоси
у одржавању церемонија које би глорификовале нови поли
тички режим. У свом образложењу Добровић је истакао да
у саставу савремених градова фискултурне површине пред
стављају један од значајнијих урбанистичких елемената.38
Сматрао је да је смештај фискултурних површина у Београ
ду од „општедржавног значаја”.39 Добровићева замисао би
ла је да Фискултурни појас буде попут „зеленог клина” који
би се на периферији спајао са будућим зеленим појасом око
града. Како је у часопису Tehnika 1946. године изјавио: „Ува
ла Бањичког потока треба да се паркира у низу водопада,
гајева, ливада...”.40 Било је предвиђено да читав простор
служи за „масовне, политичко-фискултурне фестивале”.41
Према Добровићу, Фискултурни појас је требало да омогу
ћи „најшире манифестације оружане снаге и народних сна
га”,42 што је у потпуности одсликавало тадашњу политичку
атмосферу.
Добровић је за локацију Фискултурног појаса одабрао про
стор који је с једне стране био историјски везан за развој
спорта у Београду, док је с друге стране то била локација ван
централне зоне града како би се спортске манифестације ор
ганизовале без ометања саобраћаја.43 Простор је био омеђен
данашњим улицама: Булевар ослобођења, Црнотравска,
Незнаног јунака, Булевар кнеза Александра Карађорђеви
ћа и Доктора Милутина Ивковића (слика 3). На потезу од
Бањице до Аутокоманде Добровић је предвидео дванаест
сегмената од којих би се састојао Фискултурни појас: зби
ралиште, фискултурно вежбалиште (слетиште), спортски
стадион олимпијског стила, улаз у метро, паркинг, терени
за излучно такмичење, спортска палата, гај за разоноду са
позориштем на отвореном, клизалишта, фискултурно село,
игралиште СК Црвена звезда и терени за одмор и разоноду.

38 Добровић, Н., нав. дело.
39 Исто, стр. 178.
40 Исто, стр. 182-183.
41 Исто, стр. 178.
42 Исто, стр. 183.
43 Вукотић Лазар, М. нав. дело, стр. 73.
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Вежбалиште, ондосно слетиште, било је предвиђено да за
узима површину од 260.400 м2 (620 х 420 м), што је под
разумевало капацитет од 80.000 вежбача и 250 до 300.000
гледалаца. Олимпијски стадион би био површине 57.000 м2
(300 х 190 м) са капацитетом за 100.000 гледалаца. Терени за
излучно такмичење обухватали су терене за фудбал, тенис,
одбојку, кошарку, отворени базен итд. У оквиру Спортске
палате били су предвиђени гимнастичка дворана, сала за
бокс, зимски базен, покривени терени за разне спортове, као
и ледена дворана. Фискултурно село је требало да служи за
смештај спортиста за време националних и међународних
такмичења, а такође би било добро повезано градским сао
браћајем. Читав појас је требало да буде пешачка зона, док
би директна саоб
 раћајна веза са старим градским језгром
и још важније Политичко-спортским стадионом била ме
тро линија чија би крајња станица била испод Олимпијског
стадиона.44

Слика 3 Никола Добровић, Скица Фискултурног појаса, 1946;
извор: Dobrović, N. (1950) Urbanizam kroz vekove I – Jugoslavija,
Beograd: Naučna knjiga.

Према Добровићевом мишљењу, изградња Фискултурног
појаса је требало да допринесе да се Београду „утисне пе
чат савремене демократичности”. Он је предвидео да се
изградња Фискултурног појаса одвија у етапама. Такође је
сматрао да би требало срушити све постојеће објекте на тој
територији, што је свакако отежавало реализацију његове
амбициозне замисли.45

44 Dobrović, N. nav. delo, str. 183.
45 Исто.
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Ако се упореди наведени списак са оним који је Коста Пе
тровић објавио 1938. године, уочљиве су одређене слич
ности. Оба пројектанта су користила појам „збиралиште”,
карактеристична за соколску терминологију.46 Затим, и Пе
тровић и Добровић су пројектовали слетиште за 100.000
гледалаца.47 У брошури Уређење градова: парк за телесно
васпитање у склопу зеленила за освежавање, Коста Петро
вић је такође предвиђао формирање спортске зоне на Доњем
Бањичком пољу.48

Епилог
Истовремено са Добровићевим пројектима оформљена је
Комисија за израду плана мреже фискултурних игралишта.
У Комисији су били архитекти Бранко Максимовић, Богдан
Игњатовић и Коста Поповић, који су били задужени за из
раду реферата и скице распореда фискултурних површина.
Они су предложили да спортска игралишта буду равномер
но распоређена по граду, насупрот Добровићевој централи
зацији. Бранко Максимовић је сматрао да је стадион некада
шњег ФК Југославија предалеко, предложивши један мањи
стадион у Доњем граду или близу темеља Храма Светог
Саве. На крају, Комисија је свој реферат упутила Урбани
стичком институту са предлогом да се подигне стадион на
месту где је данас стадион Омладинског фудбалског клуба
(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
дине водила се расправа око могућег разлога зашто дирек
тор Урбанистичког института, Никола Добровић, није дао
сагласност и зашто је Институт затражио продужетак рока
на јануар 1947. године за одређивање места где би се изгра
дио стадион. Комитет за фискултуру је закључио да је то
неприхватљиво.50
Kонкурс за Олимпијски стадион на Бањици расписан је
крајем 1947. године.51 На конкурсу за стадион на Бањици
прву награду је однело решење Владимира Турине, Драга
на Болтара, Фрање Најдхарта, Здравка Бреговца и Звони
мира Радића. На пројекту је видљиво јасно дистанцирање
46 Петровић, К. нав. дело, стр. 92.
47 Исто, стр. 93.
48 Исто, стр. 94.
49 Максимовић, Б. нав. дело, стр. 177-184.
50 Исто, стр. 189.
51 Павловић, М. нав. дело, стр. 229.
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од архитектуре тада актуелног социјалистичког реализма.52
Љиљана Благојевић сматра да се конкурсом за Олимпијски
стадион желео направити отклон од нацистичке и фаши
стичке културе духа и тела, што се директно може односити
на Мархове пројекте.53
Првонаграђено решење за Олимпијски стадион остало је
нерализовано и уместо њега, Савезни завод за пројектова
ње је преузео разраду плана. Архитекти Бранко Петричић,
Владимир Хрушка и Леонид Тарасов ангажовани су 1948.
године да израде нов пројекат. У склопу новог нацрта поред
стадиона је требало да буду маратонски торањ, станица ме
троа, зборно поље (збиралиште), велико слетиште, купали
ште, Институт за фискултуру, хотел и паркинг.54 На основу
ових садржаја може се закључити да је Петричић био за
дужен не само за изградњу Олимпијског стадиона, већ и за
детаљну разраду прве фазе изградње Фискултурног појаса.
Никола Добровић је 30. септембра 1948. године сазвао скуп
инжењера и архитеката како би представио Генерални ур
банистички план Београда (ГУП). Према сведочењу Бранка
Максимовића, том приликом нико од колега се није јавио
да дискутује.55 Убрзо после одржавања скупа Добровић је
поднео оставку на месту директора Урбанистичког завода.56
У свом плану урбанистичке трансформације Београда, Ни
кола Добровић се фокусирао на широке потезе и монумен
тално архитектонско акцентовање.57 Добровићева жељена
интервенција на Београдској тврђави се по свим данашњим
параметрима заштите може сматрати радикалном и непри
мереном, али у тадашњем духу очекиваном. Један од могу
ћих разлога зашто су Добровићеви пројекти остали нереа
лизовани лежао је и у чињеници да су у питању били веома
амбициозни пројекти који би захтевали вишедеценијски ан
гажман на њиховој разради и коначној реализацији. Како је
резолуцијом Информбироа 1948. године Југославија запала
у економску кризу, већина започетих пројеката заустављена
52 Благојевић, Љ. нав. дело, стр. 216.
53 Исто, стр. 215.
54 Павловић, М. нав. дело, стр. 232.
55 Максимовић је своје критике изнео у неколико наврата тек после смрти
Николе Добровића: Максимовић, Б. (1973) Критика урбанистичке пер
спективе Београда из 1948. године, Годишњак града Београда бр. 20,
Београд: Музеј града Београда, стр. 430.
56 Minić, O. (1967) Dobrović – život posvećen arhitekturi, Arhitektura ur
banizam br. 43, Beograd: Savez društava arhitekata Srbije, Savez društava
urbanista Jugoslavije, str. 36.
57 Le Normand, B. (2014) Designing Tito’s Capital: Urban Planning, Moder
nism and Socialism, Pittsburgh: University of Pittsburgh Press, str. 30-32.
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је, да би се наставила тек годинама касније под политички
сасвим другачијим околностима.
Бранко Максимовић је 1969. године констатовао да је ситуа
ција по питању броја спортских објеката у Београду и даље
лоша.58 Међутим, идеја да се простор Бањице претвори у
спортску зону није била напуштена. У непосредној близи
ни замишљене зоне Фискултурног појаса већ је 1948. годи
не започета изградња стадиона и спортског парка Југосло
венске народне армије (ЈНА) на основу пројекта Михаила
Јанковића, Косте Поповића и Мирјане Марјановић.59 Ста
дион ФК Црвена звезда аутора Косте Поповића и Алексан
дра Радовановића представља једини реализовани сегмент
Фискултурног појаса, јер је подигнут у периоду од 1957. до
1973. године на месту које је Никола Добровић предвидео
у свом пројекту.60 Спортски центар Бањица (1972–1973),
остварење архитеката Михаила Јанковића (прва фаза), Иго
ра Палавинчинија, Михајла Телетиновића, Петра Кочовића,
Милана Илића и Косте Попoвића, замишљен је да буде део
Олимпијског центра.61 Простор некадашњег Бањичког поља
данас служи као стадион ФК Рад. Коначно, 2016. године на
простору замишљеног Фискултурног појаса подигнута је и
Атлетска дворана.62
Политичко-спортски стадион и Фискултурни појас остали
су нереализовани покушаји креирања нових државних то
поса.63 Добровићева изјава на скупу поводом презентације
ГУП-а 1948. године можда најпре може објаснити његов
приступ приликом израде пројеката који су били предмет
овог истраживања: „Ми прибегавамо револуционарним
методама.”64
58 Максимовић, Б. нав. дело, стр. 190.
59 Stajević, S. (1962) Stadioni, Arhitektura urbanizam br. 15, Beograd: Savez
društava arhitekata Srbije, Savez društava urbanista Jugoslavije, str. 6-8; Jan
ković, M. i Popović, K. (1962) Stadion i sportski park JNA u Beogradu, Arhi
tektura urbanizam br. 15, 12-13; Marjanović, M. (1962) Sportski park JNA,
Arhitektura urbanizam br. 15, Beograd: Savez društava arhitekata Srbije,
Savez društava urbanista Jugoslavije, str. 13-15.
60 Radovanović, A. i Popović, K. (1962) Stadion Crvena zvezda u Beogradu,
Arhitektura urbanizam br. 15, Beograd: Savez društava arhitekata Srbije,
Savez društava urbanista Jugoslavije, str. 27-29.
61 Janković, M. i Popović, K. (1962) Stadion i sportski park JNA u Beogradu,
Arhitektura urbanizam br. 15, Savez društava arhitekata Srbije, Savez društa
va urbanista Jugoslavije, str. 12-13; Павловић, М., нав. дело, стр. 233.
62 Anonim, Serbia open i otvaranje atletske dvorane na Banjici 1. marta, 10.
februar 2016., 29. maj 2018., https://sport.blic.rs/ostali-sportovi/atletika/ser
bia-open-i-otvaranje-atletske-dvorane-na-banjici-1-marta/65m4tvh
63 Le Normand, B. nav. delo, str. 30-32.
64 Максимовић, Б. нав. дело, стр. 430.
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UNREALIZED DESIGNS BY DOBROVIĆ OF THE
POLITICAL/SPORTS STADIUM AND 
A RECREATION BELT
Abstract
Even before the Second World War, sports had a significant role in the
popular culture of Belgrade. 1940s were also marked by ambitious
ideas for construction of a representative stadium. However, social
and political circumstances have equally prevented some monumental
designer ideas from coming to fruition. Although the end of the Second
World War brought about some fundamental changes in the Yugoslav
society, the rise of the Communist Party of Yugoslavia to power did not
mean a total separation from the architecture of earlier periods. One
of the examples that confirms a continuity and a dialogue with preWar urbanistic ideas in the field of sports architecture, are the designs
of Nikola Dobrović from 1946 for the political/sports stadium near
the Belgrade Fortress and the recreation belt from Autokomanda to
Banjica. Since these unrealized designs were not subject of detailed
historiographical studies, they need to be revisited with more attention
in order to determine a potential connection with the pre-War design
solutions for similar purposes. Also, it is important to clarify possible
reasons for which these designs remained just on paper.
Key words: Nikola Dobrović, Belgrade, sport, architecture

Јазмина Кланица, Старословенска богиња Весна,
комбинована техника на дрвеној подлози,
димензије 20 x 17 цм, 2018. година
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ГЕНЕРАЛШТАБ
НИКОЛЕ ДОБРОВИЋА
КАО МЕМОРИЈСКИ ТОПОС
У 21. ВЕКУ
Сажетак: У раду се креће од претпоставке да је урбана струк
тура својеврсни мнемотехнички механизам, то јест, како је то
ефектно срочио Луис Мамфорд да „у граду време постаје видљи
во”. Основно мнемотехичко полазиште јесте да постоји веза из
међу слика/представа (imagines) и места (loci), те да се у свести
онога ко ту везу успоставља може призвати и сећање (memoria)
на одређени садржај. Пренесено у домен урбане структуре, град
постаје место испуњено сликама које творе нарочит меморијски
пејзаж. У том контексту реперна архитектонска дела имају из
разиту важност. Стога ће се у овом раду, а полазећи од наведених
претпоставки, испитивати место зграде Државног секретарија
та за народну одбрану (познате као „Генералштаб”) архитекте
Николe Добровићa у меморијском пејзажу Београда. С тим у ве
зи, узеће се у обзир значај Генералштаба као споменика културе,
те његова баштинска вредност, али и кохерентност предлога за
пренамену и реконтекстуализацију овог комплекса. Брзина којом је
Генералштаб, за нешто више од пола века трајања, мењао своју
меморијску конотацију, од архитеконског споменика (као мета
фора Сутјеске или артикулација Бергсонове филозофије), преко
места страдања (након НАТО бомбардовања 1999), до полигона
за политичко жонглирање друштвеним ресурсима (21. век), ука
зује на несталност меморијских садржаја, те и на потребу за
њиховим очувањем.

204

МИЛАН ПОПАДИЋ
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меморијски пејзаж

Увод
Иако градове најчешће доживљавамо као просторне струк
туре, они су ипак и производ времена.1 Значај њихове вре
мешности и временитости се огледа и у томе што, како је
то одавно уочено, урбане структуре, зграде, објекти, улице,
споменици, сведоче о добу када су подигнути, и то неретко
сигурније и уверљивије од писаних, званичних и протоко
ларних докумената.2 Градови су нужно акумулације разли
читих културних модела и државних интереса, друштвених
нужности и индивидуалних израза, чинећи тако простор
јединственог урбаног наслеђа. Стога се као истраживачки
домен град увек мора третирати као визуелна и симболич
на целина, састављена од мноштва различитости. Резултат
овог специфичног процеса производње чији су основи ре
сурси простор и време готово да је дословно очигледан – у
граду време постаје видљиво, а сам град постаје мнемо
технички механизам.
У хуманистичком наслеђу, базираном на развоју умећа пам
ћења (ars memorativa, ars memoriae) од античких времена,
основно мнемотехничко полазиште јесте да постоји веза
између слика/представа (imagines) и места (loci), те да се у
свести онога ко ту везу успоставља може призвати и сећање
(memoria) на одређени садржај. Пренесено у домен урбане
структуре, град постаје место испуњено сликама које творе
нарочит меморијски пејзаж.3 Овом везом, као уводном на
поменом, своју семиналну студију о умећу памћења запо
чиње и Франсис Јејтс (Francis Yates). Јејтс прати развој уме
ћа памћења кроз антику, средњи и нови век, анализирајући
притом мнемотехничке моделе који се постепено одвајају од
реторичких извора, крећући се ка сложеним и херметичким
системима чији је циљ конструисање слике света. Реторич
ке фигуре уступају место графичким приказима који поста
ју de facto архитектонски нацрти. Усложњавањем основних
1 Mumford, L. (1904) The Culture of Cities, London: Secker & Warburg, p. 4.
2 Упоредити: „If I had to say which was telling the truth about society, a spe
ech by a Minister of Housing or the actual buildings put up in his time, I sho
uld believ e the buildings” –  Clark, K. (2005) Civilization: a Personal View,
London: John Murray Publishers Ltd, p.18. [„Ако бих морао да одлучим
шта говори истину о друштву, говор Министра грађевина или грађевине
подигнуте у његовом мандату, веровао бих грађевинама.”]
3 Yates, F. (1966) The Art of Memory, London and New York: Routledge &
Kcgan Paul, p, XI.
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полазишта – при чему се „места” и „слике” удружују у про
сторне структуре – уметност памћења изградила је веома
компликоване просторно-меморијске системе који за циљ
имају складиштење великог броја информација, односно
знања. „Простор није средина (стварна или логичка) у којој
се распоређују ствари, него средство којим постаје могућ
положај ствари. То ће рећи да простор, умјесто да га зами
шљамо као неку врсту етра у којему се купају све ствари
или да га поимамо као једну значајку која им је заједничка,
морамо помишљати као универзалну могућност њихових
свеза”, пише Мерло-Понти (Merleau-Ponty) у Фенеоменоло
гији перцепције.4 Тако је и ars memorativa као свој предмет
и услов функционисања поред слика и места наметнула још
једну значајну категорију – простор. Модерно доба донело
је, парадоксално или не, заборав умећу памћења, али се мо
же рећи да су се постојећа искуства, интуитивно или сра
чунато, стекла у нарочит меморијски пејзаж који и данас
обликује нашу спознају света.
Ако ове менемотехничке премисе пренесемо у домен ур
бане структуре, град постаје место испуњено сликама које
творе нарочит меморијски пејзаж. У том контексту реперна
архитектонска дела имају изразиту важност. Стога ће се у
овом раду, а полазећи од наведених претпоставки, испитива
ти место зграде Државног секретаријата за народну одбрану
(познате као „Генералштаб”) архитекте Николe Добровићa у
меморијском пејзажу Београда. С тим у вези, узеће се у об
зир значај Генералштаба као споменика културе, те његова
баштинска вредност, али и кохерентност предлога за пре
намену и реконтекстуализацију овог комплекса.

Imago
Двадесет други децембар се у Социјалистичкој Југославији
обележавао као Дан Армије. Била је то успомена на дан када
је у босанскохерцеговачком месту Рудо 1941. године форми
рана прва регуларна јединица Народноослободилачке војске
Југославије – Прва пролетерска ударна бригада. Шездесет
четири године касније, тадашњи потпредседник владе Репу
блике Србије Мирољуб Лабус, на исти двадесет други дан
децембра, потписао је Одлуку о утврђивању зграда Генерал
штаба Војске Србије и Црне Горе и Министарства одбране
у Беог раду за споменик културе. Одлука је објављена неко
лико дана касније у Службеном гласнику Републике Србије
(број 115 од 27. децембра 2005). У њој између осталог стоји:
4 Merleau-Ponty, M. (1978) Fenomenologija percepcije, Sarajevo: Veselin
Masleša, str. 257.
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Споменик културе Зграде Генералштаба Војске Србије
и Црне Горе и Министарства одбране, Кнеза Милоша
33-41
Споменик културе саграђен је 1956-1965. године, према
пројекту једног од највећих представника југословен
ског модерног покрета у архитектури Николе Добровића.
Чини га комплекс зграда Генералштаба Војске Србије и
Црне Горе и Министарства одбране.
Комплекс карактеришу два монументална, степенасто за
вршена тракта који се каскадно спуштају ка Немањиној
улици, креирајући на тај начин урбани симбол градске ка
пије. Трактови су постављени паралелно са Улицом кнеза
Милоша и повучени су са регулационе линије, тако да им
се прилази кроз два доминантна портика. Осим експре
сивних каскадних форми, фасаде одликује примена кон
трастних материјала – робусног, буњастог камена из Ко
сјерића, мрко-црвене боје, на који су налегле беле, угла
ђене мермерне плоче са острва Брача. Убедљив визуелни
мотив представљају прозорске траке на фасадама, обли
коване у духу позног модернизма. Мотив куле, поставље
не као визуелни акценат на завршетку једног тракта (Б),
такође доминира целокупном силует ом комплекса.
Споменик културе је једино и најкомплексније остваре
ње уваженог модернисте Николе Добровића који заузима
посебно место у српској и широј југословенској архитек
тури. Како својим експресивним формама, тако и урба
нистичком диспозицијом и снагом целокупног ансамбла,
постављеног на раскршћу најпрометнијих градских сао
браћајница, овај архитектонски комплекс постао је једна
од најмаркантнијих урбаних слика Београда.”5
Тако је у званичној форми створена и још једна (вербална)
слика, слика о Генерашлтабу као споменику културе. Но
слично као што у случају некадашњег Дана Армије постоји
једна зачкољица – Прва пролетерска је заправо била основа
на 21. децембра (на дан званичног Стаљиновог рођендана),
а 22. децембар је био први дан борбе новоформиране бри
гаде – тако и у случају Одлуке о утврђивању Генералштаба
за споменик културе постоји једна недореченост. Наиме, у
Одлуци се не може прочитати да је 29. и 30. априла, а други
пут између 7. и 8. маја 1999. године комплекс Добровићевог
Генералштаба био бомбардован и делимично уништен. Дру
гим речима, Генералштаб је утврђен као споменик културе
5 „Одлука о утврђивању зграда Генералштаба Војске Србије и Црне Горе
и Министарства одбране у Београду за споменик културе”, Службени
гласник РС, број 115 од 27. децембра 2005.
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као неоштећене грађевине, па се у наставку Одлуке и утвр
ђују и мере заштите споменика културе: „1) очување ау
тентичног изгледа, хоризонталног и вертикалног габарита,
конструктивних и обликовних елемената архитектуре, као и
оригиналних материјала”, 2) редовно праћење стања и одр
жавање конструктивно-статичког система, кровног покри
вача, свих фасада, ентеријера и исправности инсталација у
споменику културе”, као и заштићене околине: „1) забрана
градње или постављање објеката трајног или привременог
карактера који својом наменом, габаритом, волуменом и об
ликом могу угрозити или деградирати споменик културе и
његову заштићену околину, 2) урбанистичко, комунално и
хортикултурно уређење, одржавање и коришћење простора
заштићене околине споменика културе”. Сасвим је оправда
но претпоставити да се на овакво решење одлучило управо
зато што се оштећење Генералштаба могло протумачити као
уништење или „губитак својстава од посебног културног и
историјског значаја”, што би по важећем Закону о заштити
културних добара могло довести у питање статус Генерал
штаба као споменика културе6. Тиме је комплекс додатно
правно заштићен. С друге стране, будући да је 1999. годи
не један његов део уништен, јасно је да целовити Генерал
штаб – онако како је описан у Одлуци – није део постојеће
архитектонске-урбанистичке структуре Београда, већ јавне
меморије града (слика 1).

Слика 1 Споменик културе Зграде Генералштаба Војске Србије
и Црне Горе и Министарства одбране, Кнеза Милоша 33-41;
извор: http://beogradskonasledje.rs/kd/zavod/savski_venac/zgrada_
generalstaba_dobrovic.html
6 „Културно добро које је уништено или нестало, односно које је изгуби
ло својства од посебног културног и историјског значаја, или је трајно
изнето или извезено у иностранство, брише се из регистра културних
добара.” – Закон о културним добрима, члан 63. Закон је објављен у
„Службеном гласнику РС”, бр. 71/94.
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Locus
Иако призива метафоричност попут Борхесових заводљи
вих „улица које се сећају да су некада биле пољане”, урбана
меморија није тек језичко-стилска фигура. У новијим ис
траживањима урбана меморија препознаје се као домен у
коме је концепт памћења повезан са појмовима као што су
аутентично, лично, субалтерно, ауратично и хуманизовано
(за разлику од масовних медија и глобализацијских процеса
који се сматрају изворима амнезије), при чему урбана ме
морија чини да се градови означавају као места на којима
се животна искуства памте и обликују ван доминатнних на
мера архитеката, урбаниста, служби заштите, иако су упра
во ове професије често заслужне за формирање маркера и
„окидача” за урбана сећања.7
Простор на коме се налази Генералштаб има вредну истори
ју, али је занимљиво да се она може пратити од када је – да
се послужимо још једном мнемотехичком формулацијом –
овај простор у градитељском смислу био tabula rasa. „Нул
то стање” изграђености, захваљујући (гледано из историјске
перспективе) значајној удаљености од „оног дела вароши
што лежи у шанцу”, може се утврдити све до осаманестог
века. Тада, током кратке аустријске владавине (1718–1739),
за овај простор су везани планови за уређење Српске до
ње вароши. Ономе што ће у овом периоду бити изграђено,
те преобличено повратком османске власти, почетком 1804.
године пресудиће српски устаници из војних разлога, пале
ћи га и затирући током опасаде Београда. Воштана табла је
поново била избрисана.
У њу ће нове знакове урезати кнез Милош Обреновић ко
ји је тридесетих година деветнаестог века, столујући још
увек у Крагујевцу, планирао да овај простор постане адми
нистративно, војно и управно седиште града. Проглашење
Београда за престоницу кнежевине Србије, указом кнеза
Михаила 1841. године, даће замајац таквим плановима. У
периоду од четврте деценије до краја „дугог” деветнаестог
века биће изграђени зграде Совјета, двора, тј. Државног
савета и Министарства  финансија, Велика касарна, Арти
љеријска школа/Војна академија, Вазнесењска црква, Ми
нистраство војно, Нова војна академија, Касарна VII пука. У
периоду између два светска рата  биће изграђени Министар
во финансија (на самом углу улица Кнеза Милоша и Нема
њине), Министартво пољопривреде, палата Генералштаба,

7 Cf. Crinson, М. (ed.) (2005) Urban Memory. History and amnesia in the mo
dern city, London and New York: Routledge, p. XII
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Министартво саобраћаја и зграда намењена Министартву
грађевина.8
Након Другог светског рата, простор у коме ће се наћи До
бровићев Генаралштаб ваља сагледати у ширем конетксту,
то јест у домену Добровићевог пројекта „Великог Београ
да”, чији је задатак био да се при урбанистичком „сем пот
пуног задовољавања економских и практичних задатака жи
вота, користе такође и сва преимућства рељефа, обликовања
далеких видика, омогућавајући снажној дикцији природе да
дође у склопу града до потпуног изражаја”. Како поуздани
истраживач дела Николе Добровића Марта Вукотић Лазар
сумира: „’Велики Београд’ је била визија у којој се све зна
чајне тачке беог радског рељефа на плану града морају из
разити: Баново брдо, Топчидерска звезда, Опсерваторија,
Вишњичка узвишица, Миленијумска кула у Земуну, линија
Бежанијске косе, Калемегдан, а средишпњи део будућег ’Ве
ликог Београда’ представљао је будући Нови Београд, чија
је изградња започела под Добровићевим руководством на
кон Другог светског рата.”9 Имајући на уму да је Генерал
штаб једини објекат који је Добровић изградио у Београду,
овај контекст, иако у истраживањима често маргинализован,
чини се свакако вредним пажње (слика 2).

Слика 2 Од Бешлића до Гугла; извор: „Бешлићев” план Београда
1893 / https://www.google.rs/maps/place/Belgrade, 2018.
8 Историјат места дат је на основу: Ковачевић, Б. (2001) Архитектура
зграде Генералштаба, Београд: Новинско-информативни центар Вој
ска, стр. 21–31. Колеги Ковачевићу дугујемо и захвалност за наведене
Борхесове стихове.
9 Vukotić Lazar, M. (2015) Uloga arhitekte Nikole Dobrovića na implemen
taciji savremenih urbanističkih i arhitektonskih teorija i poetika u instituci
onalno planiranje urbanog razvoja Beograda: Prilog sagledavanju i tuma
čenju „Dobrovićevog Generalštaba“ u kontekstu vizije „Velikog Beogra
da”, Гласник Етнографског института САНУ, v. 63, n. 2, Београд: ЕИ
САНУ, str. 412.
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Након НАТО бомбардовања 1999. године, Генералштаб ће
се преселити у још један просторни домен. Уз физичку ло
кацију, потцртану раскрсницом улица Кнеза Милоша и Не
мањине, где је стајао урушени објекат, Генералштаб се сели
у домен јавне имагиницаје, то јест у нарочит простор чије
је проширење заснованао на имагинацији јавног мњења.10  
У овом контексту, Генералштаб се појављује у два вида:
као целовит архитектонски објекат (при чему је нужно „за
мислити” урушене делове да би се стекла целовита пред
става) и као објекат преиначене намене (где имагинативни
потенцијал варира од институционалног или појединачног,
индивидуалног „замишљања” пренамене). Било како било,
савремени меморијски locus Генералштаба је добио сасвим
адекватно, имајући на уму време у коме живимо, медијско
проширење, те треба разумети да место у овом смислу не
представља само укрсницу географских координата, већ
раскршће токова приватне и јавне меморије, те меморије
града и појединаца.

Memoria
Пре него што се вратимо питању Генералштаба, застани
мо мало да бисмо резимирали каква је последица промена
представа о слици и месту за разумевање меморијских садр
жаја. Промена представе, као и брзина те промене, у основи
су одређивања хоризонта памћења. У контексту економије
слике11, могло би се рећи да смена слика чини простор. Бржа
смена чини тај простор интензивнијим, спорија мање ин
тензивним. Јединице памћења, „меморијски пакети” уписа
ни (фиксирани) у сликовним садржајима, пропорционални
су интензитету простора дефинисаним брзином промене.
Простори памћења имају моћ да управљају представама о
прошлости и интензитетом њихових промена. Јер, на крају
крајева, мнемотехника, реторичко умеће памћења, одувек је
уједно била и оруђе моћи. Моћи која делује на тело и ум. На
једном месту у Генеалогији морала Ниче (Fridrich Nietzsche)
каже: „Нешто се утискује да би остало у памћењу: само оно
што не престаје да причињава бол остаје у памћењу”. Бол
као најмоћније средство мнемонике, наставља Ниче, „један
је од основних ставова из најстарије (нажалост и најдуже)

10 Упоредити: Попадић, М. (2017) Макета као јавни простор, Култура, бр.
154, Београд: Завод за проучавање културног развитка, стр. 215-227.
11 Под „економијом слике” овде подразумевамо уређени однос простора и
памћења који комуницирају кроз медиј сликовног, визуелног, имагинар
ног. Просторно-меморијски односи учествују у производњи, расподели,
размени и потрошњи сликовних садржаја. Отуда, истражујући проблем
међуодноса простора и памћења, нужно говоримо и о економији слике.

211

МИЛАН ПОПАДИЋ
психологије на земљи”.12 Савремено доба донело је нову
„психологију” и дало је примат слици (ликовној, медијској,
виртуелној). Стога можемо рећи, пратећи Ничеа – нешто се
утискује да би остало у памћењу: само оно што не престаје
да бива видљиво остаје у памћењу.
У уобичајеној интерпретацији – оној која се с непорецивим
правом бави Генералштабом као врхунским делом модерне
архитектуре – најдоминтније су две меморијске представе.
Једна приказује Генералштаб као формалну метафору моти
ва Сутјеске, друга као архитектонску артикулацију Бергсо
новског концепта покренутог простора. Иако се прва може
означити као „популистичка”, а друга као „архитектоничка”
чињеница је да су овакве интрепретације резултат вредних
истраживачких напора, заснованих на историографским,
критичким и аналитичким методама. Као такве, иако поне
кад интониране високим полемичким тоновима, ове интре
претације остају у домену аргументованих ставова и начела
научне скромности.13
Међутим, у прве две деценије 21. века Добровићев Гене
ралштаб је као топос добио један значајно другачији – и
културни и друштвени – меморијски садржај. Његов извор
није академски, ни стручни, ни професионални, већ припа
да домену онога што би се у најширем назвало „јавно мње
ње” и то са немалим примесама банализације. Стога ћемо
дати оквирну хронологију дешавања везану за ову „мемо
ријску пренамену” (праћену дужим цитатима не бисмо ли
представили и њихов аутентичан дух), а потом понудити и
неколико речи анализе.

12 Ниче, Ф. (1993) Генеалогија морала, Београд: СКЗ, стр. 271-272.
13 Упоредити: Ковачевић, нав. дело; Богуновић, С. (2000/2001) Теори
ја покренутости простора као филозофски основ зграде Генералштаба
Војске Југославије у Београду, у: Годишњак града Београда, књ. 47/48,
Београд: Музеј града Београда, стр. 253-262.; Vukotić Lazar, M. (2002)
Beogradsko razdoblje arhitekte Nikole Dobrovića (1945-1967), Beograd:
Plato; Kulić, V. (2010) Arhitektura i politika čitanja: slučaj Generalštaba u
Beogradu. Prostor u kretanju, Republika, str. 476–477 (2010), 08. 06. 2018.
http://www.republika.co.rs/476-477/21.html; Матејић, М. (2012) Прилог
проучавању зграде Генералштаба архитекте Николе Добровића: кон
цепт и искуство простора, Наслеђе, бр. 13, Београд: Завод за заштиту
споменика културе града Београда, стр. 167-183; Davenport, В. (2015) A
Heritage of Resistance – The Changing Mean ings of Belgrade’s Generalštab,
in: War and cultural heritage: biographies of place, M. L. S. Sørensen and D.
Viejo Rose (eds.) Cambridge: Cambridge University Press, pp. 156-183; Vu
kotić Lazar, M. (2015) Uloga arhitekte Nikole Dobrovića na implementaciji
savremenih urbanističkih i arhitektonskih teorija i poetika u institucionalno
planiranje urbanog razvoja Beograda: Prilog sagledavanju i tumačenju „Do
brovićevog Generalštaba” u kontekstu vizije „Velikog Beograda”, Гласник
Етнографског института САНУ, v. 63, n. 2, str. 411-431.
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Иако је 2005. године утврђен за споменик културе, статус
Генералштаба се већ 2007. године нашао под лупом: „Репу
бличка дирекција за имовину најавила је 14. септембра 2007.
да ће Министарству културе Србије упутити иницијативу
да зградама Генералштаба, тешко оштећеним током НАТО
бомбардовања, буде укинут статус споменика културе. Том
приликом, Србољуб Панић, заменик директора Дирекци
је за имовину, објаснио је да би једна од зграда (такозвани
објекат Б, који се налази на углу Кнеза Милоша, Немањине
и Бирчанинове улице) могла да буде продата за више него
двоструку цену од оне која је постигнута за зграду савезног
МУП-а (29 милиона евра) и да је већ заинтересовано ’не
колико великих европских конзорцијума’. Међутим, пошто
овај комплекс има статус споменика културе, будући купац
морао би да га рестаурира и бар фасаду врати у првобитно
стање. ’То не одговара потенцијалним инвеститорима. Они
процењују да би такви радови били потпуно неисплативи и
желе да изграде нови објекат’, објаснио је Панић …”14 Та
ко се над Генералштабом, после НАТО бомби, надвио први
маљ за рушење, али не без реакције и стручне и лаичке
јавности. Ипак ово је један од првих наговештаја да је не
кадашњe војно средиште постало веома занимљиво за ин
веститоре различитих профила. Након ове најаве, у јавном
дискурсу постало је уобичајено да се о Генералштабу раз
мишља као о објекту који треба у најум
 еренијој варијанти
пренаменити, а у најдрастичнијој срушити не би ли се тако
ослободила вредна локација за комерцијалне инвеститоре.
Упоредо ће се појавити предлози и с другачијим циљевима
пренамене, а који у Генераштабу виде не само лукративни
потенцијал. Тако ће дневни лист 24сата, у броју од 27. апри
ла 2009. године, под насловом „Култура ће добити свој Гене
ралштаб”, донети следећи прилог: „Комплекс зграда Гене
ралштаба, бомбардованих 1999. године, могао би да постане
необични центар културе са видиковцима и хотелом у кули.
Комплекс не би био комплетно реконструисан, већ само ње
гов ентеријер, а рупе које су настале приликом бомбардова
ња биле би искоришћене као атракција. (…) Генералштаб се
састоји од три зграде: А, Б и Ц. Оне би биле реконструисане
по узору на популарне музеје савремене уметности Тејт Га
лерије у Лондону, Гугенхајм музеја у Њујорку и Помпиду у
Паризу. Замисао је да комплекс Генералштаба у улици Кнеза
Милоша буде главни центар за сакупљање дела савремене
уметности и истовремено центар за продукцију и истражи
вање, упознавање са зградом и њеном вредношћу – каже за
14 Skrozza, T. (2007) Bitka za Sutjesku, Vreme, br 873, 27. 09. 2007., 08. 06.
2018. https://www.vreme.com/cms/view.php?id=513463
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24 сата Ивко Ракић (27). Суштина пројекта је укључивање
и повезивање Београда са светским културним центрима.
Ентеријер Генералштаба биће дефинисан као ’art space’ на
мењен презентовању уметности. Састојао би се од две врсте
простора: за продукцију и простор искуства зграде. Поред
њих постојали би и стандардни простори за излагање умет
ничких дела и за различите врсте истраживачких студија
(интернет центар, библиотека, депои за складиштење раз
личитих врста уметничког материјала). Идеја је да у кули
која се налази у згради Б, буде хотел који би омогућио љу
дима који долазе из иностранства да на једном месту прона
ђу квалитетан смештај и уживају у уметности – објашњава
Ивко Ракић.” Ипак, и поред одређене медијске пажње, овде
је било речи тек о дипломском раду Ивка Ракића, дипломца
Архитектонског факултета Универзитета у Београду. Про
јекат је постао приступачан широј јавности јер га је аутор
приказао и на 31. Салону архитектуре у Београду, одржаном
од 26. марта до 30. априла 2009. године, па је то вероватно и
био повод за цитирани новински текст (слика 3).

Слика 3 Генералштаб културе; 
извор: Дневни лист 24сата, 27 април 2009.

И почетком друге деценије 21. века настављена је заинте
ресованост инвеститора, сада још конкретније: „…Мини
старство грађевинарства и урбанизма саопштило је да је
покренуло иницијативу да се зграде Генералштаба у центру
Београда, које су оштећене у НАТО бомбардовању, обришу
из регистра културних добара због санације. Наиме, гра
ђевинска инспекција константовала је да се делови зграда
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могу урушити у случају елементарних непогода, што пред
ставља непосредну опасност. За обнову Генералштаба, о че
му је ’Ало!’ већ писао, заинтересовани су инвеститори из
Уједињених Арапских Емирата, а једна од идеја је да на том
месту буде луксузни хотел.”15 Да није реч тек о сензациона
листичким написима, потврдио је и Тањуг десетак дана ка
сније, преносећи и изјаве високих званичнка: „Вучић [Први
потпреседник владе и Министар одбране] је новинарима, на
церемонији уручења медаља за ревносну службу припадни
цима сектора одбране, рекао да би реализовање програма и
планова о којима је разговарао са шеиком Мухамедом било
добро за Србију. Један од тих пројеката могао би бити и из
градња хотела на месту зграде Генералштаба која је тешко
оштећена у бомбардовању НАТО, али ту одлуку, како је ре
као, не може да донесе један човек. – Ја у овоме не видим
ништа лепо. Није спорно да подигнемо споменик свим жр
твама НАТО агресије, свим војницима који су убијени, али
не видим никакав смисао да ово овако изгледа – рекао је
Вучић. Он је изразио жаљење због тога што се у Србији сва
кој позитивној иницијативи нађе замерка и мана, због чега
су потребне деценије да се било шта суштински промени.”16
Упозорени оваквим изјавама стручна јавност (Академија
архитектуре Србије, Друштво архитеката Београда, Удруже
ње архитеката Србије, ДО.КО.МО.МО Србија и др.) покре
нула је низ активности које су за циљ имале да се скрене
пажња на значај Добровићевог Генералштаба, укључијући
и отворену петицију против рушења.17 Ипак, у томе се де
лимично успело, јер је две године касније: „Постављањем
крана испред зграде Генералштаба А, на углу улица Кнеза
Милоша и Немањине почело је рушење око 5.000 квадрата
тог објекта оштећеног у НАТО бомбардовању 1999. године.
Тај посао требало би да се оконча у мају следеће године,
казао је Братислав Гашић, министар одбране, и нагласио да
ће ’учинити све што буде требало да се очува ранији изглед
зграде Генералштаба, која је унутра, иза фасаде, у знатно
лошијем стању него што се споља може видети’. – Жели
мо да задржимо предњи део и везу са нашим старим Ге
нералштабом. Задржаћемо бели мермер са Брача и црвени
камен јер су највредније од онога што је остало. Циљ нам
15 „Ekipa Alo!“ (2013) Šeic i kupuju srpske luke, Generalštab sve bliže da po
stane hotel, Alo! 02. 02. 2013., 08. 06. 2018. http://arhiva.alo.rs/vesti/aktuel
no/seic i-kupuju-srpske-luke-generalstab-sve-blize-da-postane-hotel/10273
16 Tanjug, 12. 02. 2013., Šeic i grade luskuzni hotel na mestu ruševina Generalš
taba? https://www.blic.rs/vesti/ekonomija/seic i-grade-luskuzni-hotel-na-me
stu-rusevina-generalstaba/s8v1kcw
17 Упоредити: Кара Пешић, Ж. (2013) Лапот је штедљивији, Политика,
(додатак „Наука, култура, уметност”, субота 02. март 2013.)
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је да објекат оспособимо и да, кад све буде завршено, Вој
ска Србије у њему реализује своје активности – истакао је
Гашић.”18
Две године касније настављено је жонглирање сензациона
листичким најавама и институционалним плановима. Тако
је на пролеће 2017. година са највиших државних инстан
ци објављено решење за пренамену простора: „Председник
Владе Републике Србије Александар Вучић председавао је
седници Одбора за подизање споменичког комплекса Сте
фану Немањи на којој је одлучено да ће тај комплекс би
ти подигнут на углу улица Кнеза Милоша и Немањине. Реч
је о месту где се некада налазио део зграде Министарства
одбране, који је срушен у агресији НАТО-а 1999. године,
саопштила је владина Канцеларија за сарадњу с медијима.
Одбор је донео одлуку и о расписивању међународног кон
курса за споменички комплекс Стефану Немањи. Одлуком
је одређена и висина новчаних награда за учеснике кон
курса: прва награда ће износити 6.000.000,00 динара, друга
3.000.000,00 динара, трећа 2.000.000,00 динара, док ће сви
остали учесници за своје радове добити 100.000,00 динара.
Учесницима конкурса биће омогућено да предложе реше
ња која ће предвидети да у новом споменичком комплексу
буде сачуван део старе зграде Министарства одбране, који
је дело архитекте Николе Добровића.”19 И поред, чинило
се, ове коначне одлуке с највишег нивоа, у оном сензацио
налистичком делу јавности појавио се наслов који преноси
да „Трамп хоће Генералштаб! Жели да гради хотел на месту
бомбардоване војне зграде!”, те да: „Трампова компанија хо
ће да у елитни хотел у Београду уложи огроман новац, а са
мо за локацију спремна је да плати чак 70 милиона долара!
Српски ’Трамп хотел’, тврде упућени, имао би више од 250
апартмана, а комплекс на око 85.000 квадрата обухватао би
и ресторане, галерије, коцкарнице, кафиће, бутике, тржне и
спа центре! Овај хотел био би први Трампов хотел ван САД
и Панаме, што стручњаци оцењују као изузетну туристичку
рекламу за Србију и Београд.“20 Коначно, крајем 2017. годи
не постало је јасно да коначног решења за сада нема: „Згра
18 Mučibabić, D. (2015) Ruši se deo zgrade Generalštaba, Politika 27. 11.
2015., 08. 06. 2015., http://www.politika.rs/sr/clanak/344316/Beograd/Rusise-deo-zgrade-Generalstaba
19 Tanjug, 28. april 2017., Muzej Stefana Nemanje na mestu Srušenog Gene
ralštaba, 08. 06. 2018., http://www.politika.rs/sr/clanak/379416/Muzej-Ste
fana-Nemanje-na-mestu-srusenog-Generalstaba
20 Jovanović, M. i Dobromirović, M. (2017) Tramp hoće Generalštab! Želi da
gradi hotel na mestu bombardovane vojne zgrade!, Informer 19. 07. 2017.,
08. 06. 2018. http://informer.rs/vesti/drustvo/340656/tramp-hoce-general
stab-zeli-da-gradi-hotel-na-mestu-bombardovane-vojne-zgrade
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да бившег Генералштаба неће бити претворена у хотел, али
ни како је најављено у Музеј српског средњег века, већ би
могла да постане објекат јавне намене или да послужи некој
администрацији! – Тек ће се одлучити шта ћемо урадити са
зградом Генералштаба. Могуће је да ће она бити реновирана
и претворена у објекат јавне намене или ће послужити некој
администрацији. То тек остаје да се види – прокоментари
сао је успутно градски менаџер Горан Весић на последњој
седници Скупштине града Београда. А баш на том заседа
њу градског парламента пала је одлука да се Музеј српског
средњег века, а с њим и споменик Стефану Немањи, уме
сто на простору некадашњег Генералштаба у Улици кнеза
Милоша, пресели на Савски трг, у зграду Главне железнич
ке станице.”21 Тако је Генералштаб за две деценије 21. века
прешао пут од споменика културе, лукративне инвестиције,
уметничког центра („по узору на популарне музеје савре
мене уметности Тејт Галерије у Лондону, Гугенхајм музе
ја у Њујорку и Помпиду у Паризу”), луксузног хотела (ala
„хиљаду и једне ноћи” или „Трамп Таџ Махал” франши
зе), споменичког комплекса посвећеног Стефа ну Немањи,
Музеја средњег века, до решења које „тек остаје да се види”.

Закључак
Описани след дешавања свакако је у директној супротоно
сти са архитектонским, урбанистичким и урбаним значајем
Добровићевог Генералштаба. Он је још једно сведочанство
– уз бројне примере савремене „споменичке културе” у Бео
граду – меморијске дезоријентације друштва, разапетог из
међу тренутних и комеморативних вредности, како би их у
једној старој класификацији препознао Алојз Ригл. Брзина
којом је Генералштаб мењао своју меморијску конотацију,
од архитектонског споменика (као метафора Сутјеске 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
се види”, подсећа на раније наведену парафразу Ничеових
ставова где „нешто се утискује да би остало у памћењу: са
мо оно што не престаје да бива видљиво остаје у памћењу”.
Иако будућа решења (будимо оптимисти) могу донети и
повољнији расплет за очување Генералштаба као споменика
21 Tulimirović, D. (2017) Ni hotel, ni muzej. Zgrada Generalštaba mogla bi da
dobije potpuno neočekivanu namenu, Blic, 07. 10. 2017. https://www.blic.
rs/vesti/beograd/ni-hotel-ni-muzej-zgrada-generalstaba-mogla-bi-da-dobijepotpuno-neocekivanu-namenu/l21kpl3
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културе, бескрајно одлагање сасвим сигурно поплочава пут
ка друштвеној амнезији.
Зато приметимо на крају још једну битну просторно-мемо
ријску релацију. Као што су предани истраживачи беог рад
ског урбанизма и архитектуре већ указивали, Добровићев
Генералштаб има значајно место у артикулацији Савског
амфитеатра. Ипак, парадоксално или не, као да су рецентне
градитељске активности на овом простору (везане за про
јекат „Београд на води”) скренуле пажњу, између осталог,
и са значаја Генералштаба у меморијској матрици града.22
Тако је и последњи званични државни пројекат за регене
рацију Генералштаба „склизнуо” низ Немањину улицу до
Железничке станице, која је у међувремену изгубила своју
првобитну функцију. Но, присетимо се онда и да се некада,
у доба када је Железничка станица осванула у Београду, Не
мањина улица звала Споменичка, као и да је споменик оно
што претрајава време.
Изворне вредности Добровићевог дела (ликовност, архи
тектоничност, урбанистичка композиција, сугестивност,
маркантност…) сачуване су у ономе што је преостало од
комплекса Генералштаба.23 Иако му актуелно време и ње
му својствене тренутне вредности нису наклоњени, чини
се да је управо то оно што ће сачувати Генералштаб. У ме
ђувремену – док не стигну пословична „боља времена” –
требало би се подсетити да баштине нема без баштиника.
Генералштаб је препознат као споменик културе на основу
својих архитектонских и урбанистичких вредности. Ипак,
за своје баштинике он би морао да буде сведочанство о ис
трајности, креативности и визионарству. Јер, коначно, упра
во су то представе које је Генералштаб Николе Добровића
уписао у меморијски пејзаж Београда.
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GENERALŠTAB BY NIKOLA DOBROVIĆ AS 
A MEMORIAL TOPOS IN THE 21ST CENTURY
Abstract
This paper is based on an assumption that urban structure is a mnemonic
mechanism: as it was effectively stated by Lewis Mumford, “in the
city, time becomes visible”. The basic mnemonic starting point is that
there is a connection between images (imagines) and places (loci), and
that by creating a connection in one’s consciousness, one can invoke
recollections of certain content (memoria). Transferred to the domain
of urban structure, the city becomes a place filled with images that
form a special memory landscape. In this context, iconic architectural
works are of prominent importance. Therefore, in this paper, and
starting from above given assumptions, the location of the State
Department for National Defense building (known as the Headquarters
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 reconstruction will be taken into account. The speed
with which “Generalštab” has changed its memory connotation from
an architectural monument (as a metaphor of Sutjeska or an articulation
of Bergson’s philosophy) through a site of devastation (after the NATO
bombing of 1999) to a polygon for political juggling with public
resources (the 21st century), points to the incompatibility of memory
contents and therefore to the need for constant care of them.
Key words: city as a mnemotechnical mechanism, Nikola Dobrović,
Generalštab, heritage values, urban memory, memory landscape
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ДОБРОВИЋ И БРАШОВАН –
ДВЕ ИСПРЕПЛЕТАНЕ
СТВАРАЛАЧКЕ БИОГ РАФИЈЕ
Сажетак: Каријере истакнутих српских архитеката нови
јег доба Николе Добровића (1897–1967) и Драгише Брашована
(1887–1965), биле су повезане многим нитима које са историјске
дистанце заслужују проблемски осврт. Иако изразити индиви
дуалци, успешни и утицајни у свим областима стручног рада, по
многим параметрима сматрани узорним ауторима, нису делили
исте идеолошко-естетске ставове, а ни стил јавног иступања. 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
дуктивни прегаоци који су наступали са супротстављених полова
стручне сцене, Добровић и Брашован су добили подједнако висока
друштвена и стручна признања, али и слојевиту историографску
валоризацију.
Кључне речи: српска архитектура, културна меморија, Добро
вић, Брашован, САНУ, историографија, публицистика

Животни и стручни пут истакнутих српских архитеката но
вијег доба Николе Добровића (1897–1967) и Драгише Бра
шована (1887–1965), (слика 1 и 2) био је повезан многим
нитима које са историјске дистанце заслужују иницијални
критички осврт. Иако изразити индивидуалци, успешни и
утицајни у свим областима стручног рада, по многим па
раметрима сматрани узорним ауторима, нису делили исте
идеолошко-естетске ставове, а ни стил јавног иступања.
Формирани у средњој Европи, са великим амбицијама
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укључени у архитектонске токове Краљевине СХС (од 1929.
године Краљевине Југославије) и послератне социјалистич
ке државе, оставили су оригиналне трагове у простору, афи
рмативно перципиране у широј културној меморији. Осим
обиљем градитељских остварења и надахнутим неизведе
ним пројектима, њихова улога се мери и нематеријалном
оставштином – подстицајношћу и снагом идеја, бројем и
квалитетом следбеника, односно свевременским потенција
лом ауторског дела. Обојици се отуд са правом приписује
статус ,,водећих градитеља епохе’’ упркос разликама које су
их раздвајале.

   

    

           
Слика 1 Архитекта 
Никола Добровић 
(1897–1967)

           

Слика 2 Архитекта
Драгиша Брашован
(1887–1965)

Овенчани бројним признањима, при крају животног пу
та су се сусрели на заједничким задацима у САНУ (1961),
при чему је Добровић ангажован да поводом Брашованове
смрти 1965. године о њему напише пригодну монографију,
постхумно објављену у одломцима тек 1976–1977.године,
испуњену непримереним и контроверзним запажањима. Ва
жно је истаћи и да је Брашован (1953) знатно пре Добровића
(1964) изабран за члана Краљевског института Британских
архитеката (RIBA), иако је овај други био много познатији у
круговима европске авангарде.
Десет година старији, Брашован је дипломирао 1912. год., је
данаест година пре Добровића (1923), јер је Николино ства
ралачко формирање успорио ток Првог светског рата, у коме
је доживео и крупне породичне губитке. За то време Бра
шован је у Будимпешти развијао плодну сарадничку кари
јеру у атељеу реномираних професора Терија и Погањија,1
1 Ignjatović, A. (2004) Arhitektonski počeci Dragiše Brašovana 1906–1919,
Beograd, Zadužbina Andrejević.
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припремајући се за самостално стручно наступање. У вре
ме када се Добровић након дипломирања у Прагу поступ
но укључивао у тамошње архитектонске токове, Брашован
је након будимпештанског формативног раздобља увелико
градио у Зрењанину и Београду, постајући престижни ау
тор. Међутим, оно што обојицу идентитетски повезује и ду
бље стваралачки одређује, осим изузетне радне енергије и
стручне амбициозности, управо је везаност за средњоев роп
ски контекст у коме су се стваралачки формирали и чије су
тековине пренели у југословенску културну средину. Али
док је Брашован био отворенији и спремнији да задовољи
интересе ширег круга наручилаца за објекте најразличити
јих стилских облога, незаинтересован за теоријску димен
зију стваралаштва, Добровић је истрајавао на идеолошкој
ортодоксији и доследној примени апстрактних начела у
модерној пројектантској пракси, прилагођених средњое
вропским и југословенским условима. Отуд је веома рано
између њихових темељних поет ичко-методолошких опре
дељења успостављен крупан концепцијски јаз, са видним
естетским размимоилажењима, поготово што Добровић, као
бескомпромисни популаризатор модернизма није показивао
разумевање за Брашованово повлађивање најширем кругу
архитектонских конзумената, критикујући теоријску непот
крепљеност његових идеја.
Њихов први сукоб који је продубио лично и стваралачко уда
љавање (превасходно узроковано конкурентским поривима)  
везује се за 1928. и 1929.годину када су обојица учествовала
на конкурсу за зграду позоришта у Новом Саду, као и дога
ђајима који су након натечаја уследили (због којих зграда
на послетку није ни изведена).2 Добровићу је са правом за
сметало стање сукобљених интереса у коме се том прили
ком као члан жирија, али и истовремени учесник натечаја
нашао агилни Брашован, не дозволивши другим учесници
ма равноправан третман, без обзира што такав преседан у
српској међуратној архитектури није био редак. Сматрајући
га прагматичним пословним човеком, повремено склоном
интересном ,,позадинском’’ деловању у стручним органима,  
Добровић га је од тада све негативније доживљавао, везу
јући његове успехе на конкурсима са вештинама неприн
ципијелног пробијања. Тиме се првобитни конкурентски
анимозитет између њих додатно продубљивао, прерастају
ћи у крупну брану потенцијалне сарадње која је несумњиво
могла резултирати вансеријским стручним резултатима да
је до ње дошло.Уместо тога, њихове каријере су наставиле
2 Митровић, В. (1994) Конкурс за градњу позоришта у Новом Саду из
1928/29. године, Рад Музеја Војводине 36, Нови Сад, стр. 209−218.
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дивергентан ток, развијајући се на супротним странама до
маће градитељске сцене, све до заједничког избора за допи
сне чланове САНУ децембра 1961. године. Једино је епизо
да везана за анкету о будућем изгледу храма Светога Саве
на Врачару (1932) показала идеолошку сличност њихових
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 није штампана као књига већ је представљена
у наставцима у стручном гласилу инжењера и техничара
,,ИТ Новине’’ од средине 1976. до краја зиме 1977. године.
Иницијатор њеног публиковања био је један од утемељива
ча историографије новијег српског градитељства архитекта
Зоран Маневић.
У уводном поглављу монографије Добровић диференцира
три главна стваралачка раздобља у животу Драгише Брашо
вана – будимпештанско, београдско међуратно и беог радско
у социјалистичкој Југославији.4 Са данашње дистанце се мо
же рећи да је писац у својој периодизацији запоставио нима
ло безначајно раздобље Брашовановог рада у Зрењанину и
Банату након Првог светског рата.
Добровић Брашована класно сврстава у припаднике гра
ђанског сталежа који су нагињали материјалном стицању и
трошењу, али и који се успешно прилагодио условима жи
вота и рада у социјалистичкој Југославији. У генези њего
вог стваралаштва Добровић види и одређена одступања, од
носно померања од ,,успонске линије’’ као вид ,,природних
осцилација’’. Истакао је да је иако лично ,,стојећи на другој
страни попришта’’, показао спремност да прикупи грађу и
састави наручену монографију.
Прагматизам и практицизам издваја као Брашованове кључ
не карактерне одлике, сагледане у противтежи са властитом
упорном борбом за унапређење архитектонске мисли. Ти
ме је већ на почетку рукописа читаоцима експлицитно на
јавио критички карактер свог излагања, у коме ће неприме
рено популаризовати личне ставове на штету потпуније
3 Пешић, Б. (1988) Спомен храм Светога Саве на Врачару у Београду
1895–1988, Београд, Свети Архијерејски Синод СПЦ, стр. 46, 48-49;
Јовановић, М. (2005) Храм Светог Саве у Београду, Београд, Задужбина
Илије М. Коларца, стр. 45-47.
4 Добровић, Н. (1976) Брашован, ИТ Новине, Београд 16. 7. 1976.
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валоризације Брашованих дела. Многобројним дигресијама
и полемичко-критичким коментарима, у рукопису се често
удаљавао од основне теме, показујући методолошку некон
зистентност, чиме је више замаглио него осветлио генезу
Брашовановог опуса, инсистирајући на мемоарско-анегдот
ским запажањима уместо на континуалности и подробно
сти монографског наратива. Отуда његова монографија не
ма прегледно заокружен научни, већ примарно дигресивни
публицистичко-мемоарски карактер, лишен елементарног
навођења извора. При томе је у њој изнето и мноштво не
примерених једностраних ставова којима се отворено под
рива Брашованов стручни ауторитет, са главном замерком
да се ,,касно’’ укључио у модернистичке градитељске то
кове. Другим речима, монографија у целини више говори
о самом Добровићу и његовим становиштима него о Бра
шовану, који је претежно сагледан као продуктивни идејни
опонент. Ипак, диљем рукописа провејава и одређени ре
спект према Брашовану као особи, поготово при изношењу
детаља о самом крају њихове комуникације, када су се по
први пут зближили на Брашовановој самртничкој постељи
1965. године.
У другом наставку рукописа,5 Добровић врло темељито, а
на моменте и надахнуто осветљава ,,цртице’’ из најранијег
животног раздобља Драгише Брашована, сакупљене уз по
моћ Брашовановог сестрића Станоја Жупанског, при чему
у излагању подцртава наративни контекстуализам. Брашо
ваново детињство и школовање у Вршцу доводи у везу са
друштвеним амбијентом тог банатског града, истичући сна
жан утицај мајке на његов развој, као и доприносе стрица
и неколицине другова, због којих се Драгиша и уписао на
Архитектонски одсек Техничког факултета у Будимпешти
1906. године. Физичке и карактерне црте које је Брашован
наследио од родитеља, такође су биле тема Добровићевог
разматрања. У трећем наставку он детaљније осветљава
Брашованов вишегодишњи боравак у Будимпешти, проце
њујући сецесију као историјску ,,међуигру’’ тадашње Ма
ђарске.6 Истакнут је утицај ауторитативних професора Шу
лека и Хаусмана као носилаца монументалног еклектици
зма, који је, уз сецесију, обележио архитектуру метрополе
на Дунаву са 750.000 становника. Подцртана је Брашовано
ва улога креативног помоћног цртача у атељеу Терија и По
гањија (1912–1918) која ће у српској научној историографи
ји знатно касније бити потпуније осветљена. Добровић је са
правом напоменуо да се у додиру са свим тим различитим
5 Исто, 30. 7. 1976.
6 Исто, 20. 8. 1976.
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локалним струјањима ,,и индивидуалним ставовима изгра
ђивао Драгиша Брашован’’. У наредном наставку писац ин
систира на искуству које је Брашован стекао у атељеу аутора
чувене будимпештанске палате ,,Адриа’’, као и на њиховим
карактерним профилима.7 Истакао је Брашована као најта
лентованијег младог сарадника њихове фирме, позивајући
се на сведочење свог пријатеља, иностраног члана САНУ
мађарског архитекту Мате Мајора. У првим одељцима, уз
Добровићев наратив, публиковани су и цртежи Брашовано
вих раних пројеката.
У петoм наставку монографије Добровић штуро осветља
ва Брашованов романтичарско-еклектички период рада у
Зрењанину (тада Великом Бечкереку) 1918–1920. године
набрајајући мањи део тамошњих реализација. Потом опи
сује културни миље који је Брашован затекао по доласку
у Београд 1920. године. Истиче недостатак организације у
пројектантској делатности, мањак стручних кадрова, али и
постепено интензивирање грађевинске активности уз помоћ
страних кредита. Издваја и појаву првих приватних бироа
као кључну за развој ауторских идеја и програма. Но крити
кује ,,шаренило и неуравнетеженост’’ беог радске архитекту
ре двадесетих година, подстакнуто делатношћу руских еми
граната, чију улогу дели на ,,корисну’’ и ,,декомпонујућу’’,
будући да су Краснов, Баумгартен, Лукомски, Коваљевски и
други унели ,,у већ збркане појмове једну конформистичку
компоненту’’.8 Поготово је као ,,деструктивне и некомпе
тентне’’ издвојио привилеговане државне архитекте Георги
ја Коваљевског и Николаја Краснова, превидевши позитив
не стране њиховог рада. Са друге стране, посебну пажњу
посвећује личности Милана Секулића, такође будимпе
штанског ђака, са којим се (уз инжењера Михајла Петрови
ћа Обућину) 1920. године Брашован удружио у самостални
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. Пажњу придаје и првим подухватима бироа
,,Архитект’’, описујући његову унутрашњу поделу рада.
Указује и на Брашованово дипломатско избегавање сукоба
и успостављање плодних друштвених веза које су му
омогућиле велике хонораре и улагање знатних средстава у
,,конвенционални начин животa”.
7 Исто, 3. 9. 1976.
8 Исто, 1. 10. 1976
9 Исто 15. 10. 1976.
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У наредном наставку Добровић се осврће на прва Брашо
ванова остварења у беог радској средини која су му донела
велику популарност.10 Детаљно анализира палату Есконтне
банке у Нушићевој улици бр. 4, као и теразијску чесму  из
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
Брашованом 1925. године.
У следећем одељку Добровић акцентује продуктивну,,еклек
тичку’’ фазу Брашовановог рада која му је донела велику
славу у међуратном Београду (Шкаркина и Генчићева ви
ла), преоштро закључујући да је у питању ,,прављена а не и
створена архитектура’’ којом се ,,ласкало скоројевићкој та
штини’’ сопственика.11 У том сегменту опуса он не види еле
менте културолошког прогреса, већ назадно повлађивање
елитистичком укусу. Ипак, као прве ,,вредне’’ Брашованове
објекте са почетка тридесетих година, писац монографије
издваја Трговинску комору на Студентском тргу (обложена
студеничким мермером), стамбени објекат у Улици Деспо
та Стефана 7, кућу Коцића у Македонској улици, кућу на
углу улица Генерала Жданова и Бирчанинове, као и интер
полацију на Зеленом венцу 10, Карађорђев дом у Рачи и др.
Заслуге за дефинитивно довршење куће трговца Попова на
углу улица Француске и Браће Југовића придаје Брашовано
вом сараднику Андреју Васиљевичу Папкову. Помиње и ку
ћу Шломовића у Винковцима која касније није разматрана у
српској истриографији. Критикује и репрезентативну еклек
тичку палату Бојића на углу престоничких улица Узун Мир
кове и Краља Петра због раскорака између њене спољашњо
сти и унутрашњости. Наводи и имена Брашованових младих
сарадника који су му помагали у атељеу: Николаја Шилова,
Андреја Папкова, Драгана Гудовића, Фрању Јенча и Павла
Крата, и о којима се пре појаве овог рукописа недовољно
знало. Брашована карактерише као перфекционисту и ,,мај
стора детаља’’, подједнако заинтересованог за ,,пету’’ коли
ко и друге фасаде, као и његов знатан труд у комуникацији
са занатлијама. На крају одељка га дефинише као ствараоца
коме је био примаран ликовни ефекат архитектонских дела,
а мање њихова  функционално-конструктивна компонента,
чије је решавање најчешће препуштао сарадницима. След
ствено томе, Добровић поставља провокативно  питање ,,да

10 Исто, 20. 10. 1976.
11 Исто, 12. 11. 1976.
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ли је Брашован и један пројекат изводио својим рукама од
почетка до краја’’.
У наредном наставку Добровић осветљава разлоге због ко
јих се Брашован ,,пренуо’’ и крајем двадесетих окренуо мо
дернистичкој архитектури, оптерећујући своју семантику  
прелазним облицима.12 Као прекретнички догађај издваја
архитектонски склоп павиљона Југославије на светској из
ложби у Барселони 1929. године који му је донео међународ
но признање. Брашовановом павиљону замера недовољну
просторну транспарентност и тежњу ка снажном визуелном
ефекту. Ипак, у следећем наставку наилазимо на позитив
није квалификације Брашованове ,,животне трилогије’’ коју
чине монументална здања Команде ратног вазухопловства
у Земуну, Дунавске Бановине у Новом Саду и беог радске
Државне штампарије.13 За разлику од осталих дела наста
лих током четврте деценије прошлог столећа, управо та три  
сматра ,,најчистијим’’, односно ,,најсмелијим у поигравању
средствима савременог архитектонског говора’’. Одељак
закључује пасусом у коме читаоце обавештава о Брашова
нововој стваралачкој апстиненцији током немачке окупаци
је (1941–1944) када је искључиво истраживао Београдску
тврђаву.
У одељку објављеном 24. 12. 1976. године Добровић описује
Брашованову улогу у послератној обнови Југославије, од
носно успешно прилагођавање измењеним социо-економ
ским условима. Истиче чињеницу да је Брашован развио
делатност на ширем простору социјалистичке заједнице,
испољивши ванредну сналажљивост у разради различитих
градитељских програма. При томе набраја већи део њего
вих реализација. У наставку публикованом 7. 1. 1977. аутор
детаљније описује Брашованово кретање кроз послератна
стручно-организациона тела, као и настанак неких важних
остварења (преправка Старог двора и хотел ,,Метропол’’,
урбанистички комплекс у Јагодини). Робној кући у Чачку и
Пошти у Новом Саду придаје више простора, превасходно
их посматрајући са критичког становишта. Пажњу поклања
и појединим неизведеним пројектима.
У закључним фебруарским наставцима монографије Добро
вић износи завршне оцене Брашовановог живота и дела.14
Потенцира његова истраживачка путовања по свету, али и
нерадо коментарисање властитог и туђег рада. Закључује да
је тежио нешаблонским решењима ослањајући се примарно
12 Исто, 26. 11. 1976.
13 Исто, 10. 12. 1976.
14 Исто, 18. 2. 1977.
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на интуицију, не сналазећи се најбоље ,,са савременим ар
хитектонским принципима’’. Замера му и на тежњи ка сли
ковитости и одсуству дубље теоријске надградње својих
реализација. Цитира и ставове појединих савременика о ње
му. Дефинише га као сензибилног уметника коме функцио
нализам никада није представљао приоритет. У том светлу
структуира и одељак објављен 4. марта 1977. године.
Управо у том претпоследњем одељку Добровић најоштрије
,,разобличава’’ Брашованову концепцијску ,,недореченост’’
и компромисерство у примени начела модерне архитекту
ре, замерајући му тежњу ка ,,јевтиној допадљивости’’ и на
гињање ,,ликовним играријама’’. Критичка запажања пот
крепљује примерима, закључујући да је Брашована кочила
снажна носталгија према сликарству. У последњем наставку
(18. 3. 1977) Добровић истиче чињеницу да је Брашован тек
у 74 години изабран за академика САНУ, напомињући да је
,,своју улогу у гужви догађаја одиграо разборито, поштедев
ши себе непријатности које прате сукоби са општим и инди
видуалним ставовима’’.
Брашованови наследници, на челу са његовим сестрићем
Станојем Жупанским, су још 12. децембра 1965. године,
упутили Добровићу протестно писмо поводом његовог при
страсно структуираног рукописа, испуњеног оштрим ко
ментарима и скромним естетским анализама Брашованових
дела. Наведено је да ова монографија није достигла ниво
ранијих Добровићевих огледа о значајним утемељивачима
светске модерне ахитектуре, јер се непримерено инсистира
на ситницима и критичкој оштрини са елементима омало
важавања. Писмо је објављено на истој страни уз последњи
одломак Добровићеве монографије.
Критички интонирана, упркос мноштву дигресивних ко
ментара, Добровићева монографија садржи и низ значајних
биографско-полемичких запажања, која су постала незао
билазна при свим будућим тумачењима Брашовановог де
ла. Писана са одређеним респектом, колико и усмерена ка
детронизацији великог епохалног конкурента, временом
је историографски превазиђена, представљајући пример
једностраног вредновања једног импозантног историјског
опуса. Иако методолошки удаљена од класичног академсконаучног дискурса, у домаћој литератури је често цитирана,
без обзира што је њена утемељеност од стране Брашованове
породице оправдано оспорена.
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
Брашованових дела.
Може се закључити да је за разлику од Добровићевог искре
ног и посвећеног медитеранства, тек недавно размотреног
у домаћој историографији,16 Брашованово медитеранство
континентално, посредно и епизодно, будући да се он до
следније држао формативне идеологије средњоев ропског
контекстуализма. У својим стремљењима, за разлику од До
бровића, Брашован није настојао да постане утицајни кул
турни ауторитет, универзитетски наставник или дежурни
идеолог, усредсређујући се првенствено на пројектовање
и грађење. Стварање није поимао као страсну идеолошку
борбу, већ као вид испољавања стручних талената и идеја.
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 продуктивни прегаоци који су
наступали са концепцијски супротстављених становишта,
Добровић и Брашован су добили подједнако висока
друштвена признања, али и слојевиту историографску
валоризацију.
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DOBROVIĆ AND BRAŠOVAN – 
TWO INTERTWINED CREATIVE BIOGRAPHIES
Professional careers of prominent Serbian architects from a more
recent period, Nikola Dobrović (1897-1967) and Dragiša Brašovan
(1887-1965), were connected with many links which, from a
historical distance, deserve an initial review. Although both expressive
individuals, successful and influential in all areas of professional work,
and both considered to be exemplary authors by many parameters,
they did not share the same ideological/aesthetical attitudes nor the
style in public appearance. In synthetic anthologies of recent Serbian
constructions written over the last decades, both personalities have
been viewed in light of their creative merits, holding great importance
for the development of the architectural profession, and its cultural
and artistic promotion. As productive authors who performed at the
opposing poles of the professional scene, Dobrović and Brašovan have
received equally high social and professional recognition, and also an
enviable historiographical affirmation that does not seem to recede even
today.
Key words: Serbian architecture, cultural memory, Dobrović,
Brašovan, SANU, historiography, publicistic science
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ПРИРОДА, ПЕЈЗАЖ, ВРТ:
МИСАОН Е ПРИТОКЕ У ДЕЛУ
НИКОЛЕ ДОБРОВИЋА
Сажетак: Педесетих година двадесетог века архитекта и урба
ниста Никола Добровић писао је о концепту градског пејзажа екс
плицитно успоставивши релације између квалитета простора с
достигнутим друштвеним вредностима. Објашњавајући полива
лентну природу градског пејзажа као: „нову врсту просторности
грађевних тијела и њихове пластике, шупље пластике између њих,
архитектуре терена, зеленила и видика у једну органску, смишље
ну композициону цијелину”, Добровић је био међу првима који су
у нашој средини разматрали овај појам. Овај рад испитује исхо
дишта теоријских поставки Добровићевог „просторног ствара
лаштва” која извиру из његовог свеобухватног разумевања цело
витости света: од природе преко врта до пејзажа, односно, пре
ведено у урбану реалност: од градског простора преко градског
зеленила до градског пејзажа. Чланак садржи приказ извода из
неформалних бележака Николе Добровића, записаних у свескама
које се налазе у ауторовој заоставштини у Архиву Српске акаде
мије наука и уметности у Београду, као и део визуелног материја
ла, односно фотографије и ликовнe приказe вртова Дворца Версај
(Palais de Versailles).
Кључне речи: Никола Добровић, природа, (градски) пејзаж,
универзална урбанистика

234

ДРАГАНА ЋОРОВИЋ

Уводне напомене1
Целокупно дело архитекте, урбанисте, професора Николе
Добровића (1897–1967), којем се овај чланак посвећује по
водом обележавања пола века од смрти, треба да буде из
нова истраживано и због своје релевантности, још једном
потврђене у компарацији са савременим тенденцијама раз
воја архитектонске и урбанистичке теорије и праксе. Ово
истраживање представља покушај да се успоставе релаци
је између теоријских поставки „просторног стваралаштва”
архитекте Николе Добровића, његовог свеобухватног разу
мевања целовитости света, од природе до пејзажа и врта,
с једне, и неких од савремених тумачења теор ијског појма
пејзажа, с друге стране.
Део наслова четвртог наставка Добровићевог уџбеника Са
времена архитектура2, је и израз мисаоне притоке, што
указује на тачку сагледавања теме у овој књизи, односно
на проучавање савременог архитектонског стваралаштва са
аспекта истраживања његових интелектуалних основа и ус
постављања релација између различитих аутора и праваца.
Наведени израз налази се и у наслову поглавља „Стварала
штво Николе Добровића: мисаоне притоке” Милоша Р. Пе
ровића, у књизи чији је аутор заједно са Спасојем Круни
ћем3, која је посвећена делима и личности архитекте и обја
вљена поводом обележавања стогодишњице Добровићевог
рођења. У наведеном поглављу, поред тога што указује на
сложене путеве могућих утицаја одређених праваца европ
ске авангарде, нарочито мађарског активизма, на архитек
тонску синтаксу Добровића, Перовић пише, из сопственог
искуства, о упечатљивој личности свог професора: „вулкан
ског темперамента”, „драгој”, „помало прекој”, али „препу
ној знања”, која је некима од студената остала у памћењу и
као својеврсно „архитектонско божанство”4.
У време обележавања годишњица Николе Добровића, деце
нију раније, 1987, Центар за мултидисциплинарне студије
1 Овај рад је реализован у оквиру пројекта „Истраживање климатских
промена на животну средину: праћење утицаја, адаптација и ублажа
вање” (43007) који финансира Министарство за просвету, науку и тех
нолошки развој Републике Србије у оквиру програма Интегрисаних и
интердисциплинарних истраживања за период 2011–2018. године.
2 Dobrović, N. (1965) Savremena arhitektura. 4, Misaone pritoke, Beograd:
Zavod za izdavanje udžbenika Socijalističke Republike Srbije.
3 Перовић, М. Р. Стваралаштво Николе Добровића: мисаоне притоке, у:
Никола Добровић: есеји, пројекти, критике, приредили Крунић, С. и Пе
ровић, М. Р. (1998), Београд: Архитектонски факултет Универзитета у
Београду / Музеј архитектуре, стр. 21-77.
4 Исто, стр. 21-22.
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Универзитета у Београду, објавио је књигу Урбанистичка
граматика архитекте Николе Добровића5, коју је том при
ликом приредио Борко Новаковић. Реч је о Добровићевој
студији под називом „Основи потенцијалног просторног
планирања”, која је била представљена на Шестом саветова
њу и Првом редовном конгресу Савеза друштава урбаниста
Југославије, одржаном у Аранђеловцу, крајем маја и почет
ком јуна 1957. године. У предговору књизи, Борко Новако
вић такође пише о Добровићевој личности, о његовој „фу
риозности”, „неух ватљивости”, „антикомформизму”, али
и о несхваћености од стране средине, која је, по мишљењу
приређивача, проузрокована тиме што је овај архитекта и
урбаниста увек „ишао или напред или мимо ’трасираног ре
доследа’”6. Новаковић подсећа да се „великанима, као што
је Добровић, ваља увек изнова враћати, поготову када затаје
основне вредности професије и њених ефеката”7, а нарочи
то ако је у питању човек који је ‒ „платио цех за сваки свој
успешан и напоран рад”8.

Добровићев поглед на свет:
уметност лепог баштованства
У овом раду, посвећена је пажња Добровићевим истражива
њима и белешкама насталим у његовом дубровачком перио
ду. Милош Перовић главну мисаону притоку Добровићевом
стваралаштву види у мађарском активизму, али наводи и да
је, као „контемплативна личност на коју спољни утицаји не
делују праволинијски”9, Добровић био архитекта, градитељ
и мислилац који је акумулирао и теоријско знање и стручно
искуство, претварајући га у енергију која се током живота
преточила у мноштво свежих, иновативних идеја и увида у
области архитектуре и урбанизма10. У Архиву Српске ака
демије наука и уметности (САНУ), у заоставштини Николе
Добровића, налазе се свеске бележака, међу којима се те
мом природе, пејзажа, пејзажне архитектуре и сликарства,
историје вртне уметности, баве: Вртови, развитак врто
ва, Уметност лепог баштованства, Вртови, ренесанса,

5 Добровић, Н. (1987) Урбанистичка граматика (Основи потенцијалног
планирања, 1957), приредио Новаковић, Б., Београд: Центар за мултиди
сциплинарне студије Универзитета.
6 Новаковић, Б. Предговор приређивача, у: Исто, стр. а-ј, цитат x
7 Исто, стр. а.
8 Исто, стр. г.
9 Перовић, М. Р. нав. дело, стр. 54.
10 Исто, стр. 61.
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Италија и Мешовити паркови11. Ови рукописи, необјавље
ни и недатирани, забележени су током једног од тешких,
али и плодних животних периода Николе Добровића, ње
говог дубровачког периода12. Добровић минуциозно бележи
различите податке, пише и размишља о многим темама. У
једном од пасуса које је посветио Џозефу Пакстону (Joseph
Paxton) налази се информација која донекле дефинише и да
тирање рукописа. Добровић у том одломку наводи познате
чињенице: да је Кристална палата (The Crystal Palace), коју
је Пакстон пројектовао и која је за потребе Велике изложбе
индустријских производа свих нација (The Great Exhibition
of the Works of Industry of All Nations), подигнута у Лондону,
у Хајд парку (Hyde Park), 1851, изнова постављена у Јужном
Лондону, у Сиденхам Хилу (Sydenham Hill), где ју је заде
сио пожар у којем је грађевина ‒ како тада Добровић пише
‒ „изгорела пре пар година”13. Према томе закључујемо да
је забелешка настала свакако после 1936, односно, можда и
почетком четрдесетих година двадесетог века. Прегледајући
рукописе, не стиче се утисак да их сачињава човек који се,
у том периоду притиснут незавидним животним приликама,
из нужде бави баштованством, што је за његову супругу и
њега, у то време често и једини начин да се прехране14.

Слика 1 Белешке Николе Добровића, Мешовити паркови,
рукопис; извор: Архив Српске академије наука и уметности,
Заоставштина Николе Добровића, сигнатура: 14878-15.
11 Архив Српске академије наука и уметности (САНУ), Заоставштина Ни
коле Добровића, рукописи: Вртови, развитак вртова, Уметност лепог
баштованства, Вртови, ренесанса, Италија и Мешовити паркови, сиг
натуре, сукцесивно: 14878-12, 14878-13, 14878-14, 14878-15.
12 Између осталог, видети: Blagojević, Lj. (2015) Itinereri: moderna i Medi
teran. Tragovima arhitekata Nikole Dobrovića i Milana Zlokovića, Beograd:
JP „Službeni glasnik” / Univerzitet u Beogradu ‒ Arhitektonski fakultet;
Ivanišin, K., Thaler, W. and Blagojević, Lj. (2015) Dobrović in Dubrovnik:
A Venture in Modern Architecture, Berlin: Jovis Verlag GmbH; Милинко
вић, М. (2007) Критичка пракса архитекта Николе Добровића: Дубро
вачки период, 1934–1943, магистарска теза, Архитектонски факултет,
Универзитет у Београду, Београд.
13 Добровић, Н. (н. д.) Мешовити паркови, рукопис, Архив САНУ, Зао
ставштина Николе Добровића, сигнaтура: 14878-15.
14 Blagojević, Lj. нав. дело; Blagojević, Lj. A Lifetime of a Mediterranean Mo
dern, in: Ivanišin, K., Thaler, W. and Blagojević, Lj. нав. дело, стр. 129-159.
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Интелектуално бављење вртовима и природом, историјом
паркова и пејзажа, проучавањем филозофије и сликарства,
како читамо из ових рукописа, за Добровића је у тадашњим
условима било исто важно као и храна, коју је узгајао – то
је такође била егзистенцијална потреба. Једна реченица из
белешки, може да буде парадигматичнa за Добровићево про
учавање природе: „Биљка је нешто козмичко, она је скупно
козмичка творница и чистач атмосфере, живи, ради, прера
ђује а да то не зна, без будноће и свести, носи ипак у сваком
свом семену део будућег лика неког предела, жив је архи
тектонски елемент”15. Увид о метафизици природе, не за
твара за Добровића врата и другим, различитим аспектима
проучавања значења и значаја природе и њених обликовних,
филозофских, уметничких, или функционалних својстава.
Добровић није одвојен од предмета свог проучавања, не
посматра га са дистанце, већ напротив, у контексту живо
та који се одвија и који се одвијао на планети, и то у ње
говој сложеној свеобухватности. Изгледа као да Добровић
не може другачије, већ да обрисе пејзажа и вртова и при
роде, дефинише не само и искључиво као слике и призо
ре, већ као средства медијације, као критички метод којим
се поставке света који проучава симултано и проверавају, и
стварају. Уметност лепог баштованства, Добровић види
као целину коју чине: 1. свет неживог материјала; 2. свет
биљног царства; 3. свет човеков, и у којој су подршка духов
ног живота, заједно са Лепим баштованством, још и Пољо
привреда, Архитектура и Урбанизам, од којих се последња
два саставна дела колонизирају, како он пише, у нову врсту
универзалне урбанистике16.
Добровић овом теор ијом и размишљањима о природи, као
што видимо, дефинише и заокружује структурну целовитост
света који нас окружује. Осим тога, читајући белешке, сти
че се утисак да Добровићева истраживања немају лимите,
простиру се у свим правцима, којима овог аутора води моћ
имагинације, научне спекулације и дубоког знања. Добро
вићеви увиди у свескама испуњеним његовим понекад једва
читљивим, врло често „нервозним” рукописом, посвећени
су, истовремено, различитим хронолошким, географским и
тематским нивоима. У белешкама Добровића није необично
да се усред писања о историји вртова, појави пасус о ерози
ји, с дефиницијом и егзактним подацима који се детаљни
је баве овом појавом, као и са примерима различитих кул
турних пракси против ерозије, примењених у различитим
15 Добровић, Н. (н. д.) Уметност лепог баштованства, рукопис, Архив
САНУ, Заоставштина Николе Добровића, сигнaтура: 14878-13.
16 Исто.
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географским и историјским контекстима. Ту се одмах нала
зи и пасус о улози „пределне архитектуре” у спречавању и
ублажавању ове појаве, и напомена да је то делатност: „која
обухваћа све што је ван градских насеља, уједно је проли
ферација против ерозије земљине коре, коју стварају ветар и
вода које однесу црнице, ораница и пашњака годишње само
у Сједињеним државама три милијарде тона”17. Такође, међу
Добровићевим белешкама, постоји и цртица о „сликарству
пределних простора”18, у истој свесци у којој и претходни
одломак – Вртови, развитак вртова. Интересантно је да је
рукопис у овој свесци прецртан, до дела који се бави ерози
јом. Први следећи непрецртан текст у рукопису је управо
забелешка о пејзажном сликарству, које „утиче духовно на
човечанство, али оно делује и на уметност вртова. [...] Ки
нески вртови на пример у наступању узастопних привидних
сцена и пределних простора доследан су наставак кинеског
сликарства предела трансцедираног [...] у стварну предста
ву. У уметничким делима доспева интелигенција до саврше
не самоспознаје”19, у којој се разматра: однос, концепција
и сликарско схватање природе, које, како пише Добровић –
увек непогрешиво одаје културу из које потиче.

Слика 2 Једна од алеја у Версају, разгледница; извор: Архив
Српске академије наука и уметности, Заоставштина Николе
Добровића, сигнатура: 14878-33.

Да би се успоставила релација између Добровићевих и са
времених теоријских поставки о пејзажу и природи, овде је
важно приказати увиде географа, оријенталисте и филозофа
Огистена Берка (Augustin Berque), у књизи Thinking Through
17 Добровић, Н. (н. д.) Вртови, развитак вртова, рукопис, Архив САНУ,
Заоставштина Николе Добровића, сигнатура: 14878-12.
18 Исто.
19 Исто.
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Landscape (Размишљање кроз пејзаж)20, први пут објављене
на француском, 2008. године. Берк у овом делу указује на
апсурд у савременом свету, који се огледа у чињеници да,
иако у различитим областима постоји веома велики интерес
за бављење пејзажем, као и за теоријска проуч
 авања пејза
жа, с друге стране, видна је све већа девастација тог истог
пејзажа. Ову појаву Берк објашњава тиме да: што више раз
мишљамо о пределу ‒ све више га уништавамо. У истра
живању основних питања о девастацији животне средине
и пејзажа у западној цивилизацији данас, Берк подсећа на
културе које су своје окружење стварале следећи „разми
шљање кроз пејзаж” или „пејзажно размишљање” (фр., la
pensée paysagère; енгл., landscape thinking)21, односно спро
вођењем пракси уређења земљишта насталих у вековним
искуствима постизања склада с околином, карактеристич
них за традиционална предмодерна друштва, у европском и
светском контексту. Берк назначава појам „људског миљеа”
(фр., le milieu humain)22, који не види само као територију
трајно насељену људима, у оквиру целокупне биосфере, већ
и као резултат узајамног деловања техничких и симболич
ких система (једног друштва) и животне средине ‒ њиховог
заједничког отиска на шири екосистем. Узрок савремених
еколошких проблема, како разумемо Беркове увиде, јесте
раскид релација између човека и његовог „околног света”;
то је расцеп који нарушава целовитост „људског миљеа”, а
који је дуализам модерне парадигме поставио као разлику
између „природе” и „културе”23.
За илустрацију новог, модерног става према природи који
доноси ренесансна епоха, веома много 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, најпре апстрактне, о могућностима обликовања
вртова, тј. вештачких исечака природе. [...] Слику природе
човек ренесансе опојмљује ликовно изделаном представом
врта, оног њеног вештачки створеног исечка који постаје
виши израз његових потреба и друштвености.”24 Слично
20 Berque, A. (2013) Thinking Through Landscape, Oxon: Routledge, pp.
53-63. Наслов оригинала: Berque, A. (2008) La pensée paysagère, Paris:
Archibooks Bookstorming.
21 Исто, стр. 1-13, напомена 1, стр. 69.
22 Исто, стр. 53-63.
23 Ћоровић, Д. (2015) Београд као европски град у деветнаестом веку:
трансформација урбаног пејзажа, докторска дисертација, Архитектон
ски факултет, Универзитет у Београду, Београд, стр. 36.
24 Dobrović, N. (1962) Vrtovi Italije – Obnova vrtne umetnosti, Zbornik Arhi
tektonskog fakulteta, sveska 6, Beograd: Arhitektonski fakultet Univerziteta
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као Добровић, однос према пејзажу који је донело модерно
доба, Огистен Берк види као израз субјективистичког ин
дивидуализма који сада у представама пејзажа надомешта
психолошку и физичку одвојеност човека западне цивили
зације од природе, од његове околине, чему припада и ства
рање тродимензионалних вртних аранжмана, као и дводи
мензионалних репрезентација пејзажа25. Илустрације овог
рада (слике 2-4) су разгледнице с приказима вртова Андре
Ле Нотра (André Le Nôtre) у комплексу Дворца Версај (Pa
lais de Versailles)26, које су овде представљене јер рефлектују
и Добровићев избор погледа на вештачке исечке природе,
на француске правилне вртове настале у једном историј
ском и културном периоду као што је барок. Данас је, ка
ко пише Берк27, важно питање могућности превазилажења
одвојености човека и пејзажа и дистанце између теорије о
пејзажу и размишљања кроз пејзаж, односно између чове
ковог менталног света, човековог учинка у трансформацији
предела, и самог пејзажа. Увид у Добровићеве белешке омо
гућава сагледавање његовог односа према природи, његовог
размишљања кроз пејзаж, његовог теоретског промишљања
односа човека и окружења. Посматрајући целокупно Добро
вићево дело, видимо да је код овог аутора однос између те
орије архитектуре и урбанизма, планерске и пројектантске
праксе, и истраживања историје архитектуре и трансформа
ције простора кроз време, као што сазнајемо и проучавањем
рукописних белешки у Архиву САНУ ‒ на трагу могућег
превазилажења расцепа у савременој западној цивилизаци
ји између „природе” и „културе”, али и исто тако дуговечне
супротности између схватања пејзажа као активности уре
ђења и преобликовања земљишта по нарочитим правилима,
и схватања пејзажа као представе, слике, приказа предела28.

Универзална урбанистика и
потенцијално просторно планирање
Петнаест година после настанка рукописа и белешки у све
сци Уметност лепог баштованства, а пола века пре него
што је Берк објавио књигу La pensée paysagère, Добровић
је написао, као што је већ речено, Основе потенцијалног

u Beogradu, str. 5.
25 Berque, A. нав. дело, стр. 53-63.
26 Разгледнице Версаја се налазе у Заоставштини Николе Добровића у
Архиву САНУ под сигнатуром 14878-33, и има их укупно 11.
27 Berque, A. нав. дело, стр. 53-63.
28 Stilgoe, J. R. (1980) Landschaft and Linear ity: Two Archetipes of Landscape,
Environmental Review, IV, 1, Oxford: Oxford University Press, pp. 2-17.
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просторног планирања29, 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
образлаже мисаоне подлоге просторног стваралаштва, које
назива „ратом у миру”, који се заснива на „сазнањима и те
ковинама науке и открићима на пољу уметности”30, и то на
„дубоким слојевима обе наведене људске делатности”31. У
овом раду, Добровић објашњава свој концепт потенцијал
ног просторног планирања, који је органски, јер извире из
„материјалног бића природе и из живог бића друштвене за
једнице”32. Такође, у овој студији он предлаже концепт про
сторног планирања које ће бити синтеза науке и уметности,
и које ће бити засновано на „солидној мисаоној подлози и
тачно утврђеним појмовима”33, међу којима је, као први по
јам „интуиција”, а затим су ту наведени и: „идеја”, „мате
рија”, „силе”, „објекти”, „енергије”, „простор”, „просторне
енергије”, и друго. Добровић већ у то време увиђа да је „ме
ђусобни однос природе и човека поремећен до тачке кри
тичности”34; у доба кризе, овај аутор предвиђа појаву Homo
spatiosus-a, односно „човека простора”, човека који неће би
ти одвојен од простора у којем живи и делује. „Просторни
поредак је”, пише Добровић, „слика и прилика социјализо
ваног друштвеног поретка”35. Да је перспектива из које До
бровић посматра целокупни проблем планирања простора,
у ствари – пејзаж, односно критички потенцијал његове ду
алне суштине, види се из дела овог излагања у којем наводи
да ће потенцијално просторно планирање бити: „пластично
вајање простора у свим могућим размерама”, настављају
ћи: „Архитектура се преноси на саму природу. Она је пре
вазишла саму себе. Вајање простора се одвија уз ефикасну
заштиту природних лепота и људског стварања.”36

29 Добровић, Н. Урбанистичка граматика (Основи потенцијалног плани
рања, 1957).
30 Исто, стр. 21.
31 Исто.
32 Исто, стр. 50.
33 Исто, стр. 79.
34 Исто, стр. 80.
35 Исто.
36 Исто, стр. 82.
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Слика 3 Панорама Версаја, разгледница, Editions d’Art “LYS”;
извор: Архив Српске академије наука и уметности, Заоставштина
Николе Добровића, сигнатура: 14878-33.

Израз „градски пејзаж” (нем., Stadtlandschaft) у термино
логији географске науке појављује се двадесетих година
прошлог века у Немачкој, где означава међусобни утицај и
повезаност пејзажа и града37. Као део немачке теорије ур
баног планирања, али и географских проучавања пејзажа,
односно културног пејзажа, Stadtlandschaft, постаје састав
ни део теоријских концепата с потпуно различитим поли
тичким конотацијама, од конзервативних до прогресивних,
који управо преко дефинисања односа према географским
и културним одликама предела, мање или више експлицит
но, изражавају и своје визије друштвеног устројства38. Ни
кола Добровић међу првима код нас, још 1954. године, пре
излагања у Аранђеловцу, разматра концепт градског пејза
жа39, објашњавајући, његову вишедимензионалну природу
као: „нову врсту просторности грађевних тијела и њихове
пластике, шупље пластике између њих, архитектуре тере
на, зеленила и видика у једну органску смишљену компо
зициону цијелину”40. Могуће је да се на основу ове дефи
ниције стекне утисак да Добровић пејзаж схвата искључиво
као пројектантски и обликовни алат и модел, међутим, он
јасно ставља у корелацију постигнути квалитет простора са
37 Ћоровић, Д. нав. дело, стр. 42-46.
38 Исто, стр. 42-46.
39 За Добровићево схватање градског пејзажа и однос овог појма са та
дашњим европским тенденцијама у архитектури и урбанизму, видети:
Благојевић, Љ. (2007) Нови Београд: оспорени модернизам, Београд:
Завод за уџбенике / Архитектонски факултет Универзитета / Завод за
заштиту споменика, стр. 104-118.
40 Dobrović, N. (1954) Što je gradski pejsaž; Njegova uloga i prednost u suvre
menom urbanizmu, Čovjek i prostor, I, 20, Zagreb: Arhitekt, zadruga Društva
arhitekata Hrvatske, str. 1, 3, цитат 1.
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успостављеним друштвеним вредностима. Он пише у том
истом чланку да простор: „схваћен и доживљен као орган
ски склоп градских пејсажа, може бити одраз друштвених
стремљења и духовности сувременог доба”41. У одломку,
који нарочито истичемо у његовом чувеном чланку, сасвим
се јасно види колико је Добровићев аспект схватања град
ског пејзажа, и пејзажа уопште, био савремен: „Простор
израђен у свом интегралном протезању је збир највеће мо
гуће просторне енергије, која се може у њега уклопити. И
просторна енергија је, као свака стваралачка снага, уствари
статички вид оних духовних вриједности, које се улажу у
рјешавање постављеног задатка. Та се скривена просторна
енергија ослобађа као моћан естетски доживљај и задово
љавајућа функционална ствар, што је уосталом и природно
при проматрању градског пејсажа”42. Добровић у наведеном
чланку указује на различите аспекте размишљања о пејзажу
и проучавања трансформације изграђене средине одређеног
друштва, у контексту изражавања техника културних прак
си које су му својствене, као и у посматрању пејзажа као
значајног критичког чиниоца „у формирању културе”43.

Слика 4 Оранжерија у Версају, разгледница, Editions d’Art “LYS”;
извор: Архив Српске академије наука и уметности, Заоставштина
Николе Добровића, сигнатура: 14878-33.

Закључак
Кристоф Жиро (Christophe Girot), професор, архитек
та и пејзажни архитекта, пише да је истраживање про
шлости пејзажа изузетно важна фаза у процесу његове

41 Исто, стр. 3
42 Исто.
43 Исто.
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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
време теорија заостаје за праксом, јер се управо у пракси, а
не у теорији, постављају нова питања, а појављују се и ино
вативни и критички приступи теми обнове предела, у којима
се све више појављују тежње да се дотадашња делатност,
која се углавном бавила ублажавањем еколошке девастације
простора, као последице урбанизације, прошири новим ни
воима, који подразумевају шири ракурс сагледавања посто
јећих проблема и односа „природа” / „култура”. Жиро даље
развија питања у релацији с овом темом, наводећи увиде
Огистена Берка о амбивалентности схватања појма пејзаж,
који је условљен постајањем парадигматског модернистич
ког расцепа, у којем и саму „природу” посматрамо као обје
кат, раздвајајући је у два непомирљива модалитета: један ко
ји перцепирамо, односно пејзаж (фр., le paysage) и други из
којег стичемо научне чињенице, који Берк назива истином
(фр., la vérité)45. У контексту могућности регенерације пре
дела, али сигурно и превазилажења хијатуса између „при
роде” и „културе”, Кристоф Жиро закључује: „обнављање
пејзажа почеће тек онда када будемо спремни да наша чу
ла помиримо с нашом науком”46, односно, како у наставку
пише – када буду прихваћена оба начина размишљања која
постоје у нашој култури.
Савремени теоретичари пејзажне архитектуре истичу да је
сврха ове делатности да буде посвећена стварању и одржа
њу корисне, здраве и привлачне изграђене и природне сре
дине, али и да, истовремено, буде посвећена очувању и по
бољшању њихових иманентних „културних, еколошких и
искуствених квалитета”47. Овај рад посвећен је томе да се
осветли и прикаже допринос који је у свом времену Никола
Добровић, архитекта, урбанист, професор, али и теор етичар
и историчар пејзажа, учинио за остварење, може се рећи,
истог циља, али и могућности превазилажења фрагментар
ности савременог људског миљеа. Истовремено, овај кратак
44 Girot, Ch. Four Trace Concepts in Landscape Architecture, in: Recovering
Landscape, Essays in Landscape Architecture, edited by Corner, Ј. (1999),
New York Princeton Architectural Press, pp. 59-67.
45 Кристоф Жиро наводи увиде из поглавља Огистена Берка: Berque, A. A
l’origine du paysage, in: Les carnets du paysage, ed. Mourier, P. F. (1998),
Arles: Actes Sud, pp. 137-138. Cf.: Girot, Ch. нав. дело, стр. 67.
46 Girot, Ch. нав. дело, стр. 66, превод с енглеског: Д. Ћоровић.
47 Murphy, M. D. (2016) Landscape Architecture Theory: An Ecological
Approche, Washington: Island Press, p. 5, превод с енглеског: Д. Ћоровић.
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извод из различитих, можда и латералних, резултата До
бровићевих размишљања о пејзажу и кроз пејзаж, у сагласју
са савременим тежњама у овој области и процесом понов
ног успостављања и схватања целовитости значења предела
– указује на могућност успостављања нових праваца истра
живања, односно на стварање могућности за постављање
нових питања.
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NATURE, LANDSCAPE, GARDEN: 
CONTEMPLATIVE INFLUENCES ON THE WORK OF
NIKOLA DOBROVIĆ
Abstract
In the 1950s, Nikola Dobrović wrote about the concept of urban
landscape, drawing explicit connections between the quality of space
and the achieved social values. In explaining the polyvalent nature of
urban landscape as “a new type of spaciousness of buildings and their
plasticity, the hollow plasticity of the in-between spaces, architecture
of the ground, greenery and the vistas in one organically designed
composition whole”, Dobrović was among the first to study such
issues in these parts of the world. This paper questions the outcomes
of the theoretical postulates of his “spatial creativity” arising from his
comprehensive understanding of the world as a whole: from nature to
garden to landscape, i.e. translated into urban reality: from urban space
to urban greenery to urban landscape. This article contains an extract
from the informal notes of Nikola Dobrović, written in his notebooks,
from the author’s legacy in the Archives of the Serbian Academy of
Sciences and Arts in Belgrade, as well as part of the visual material,
that is, photographs and visual representations of the Versailles Palace
Gardens, also found in Dobrović’s Fund in the same Archives. These
sources are to be considered throughout the process of understanding
the origins of the architect’s spatial concepts.
Key words: Nikola Doborović, nature, (urban) landscape, universal
urbanism
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СТВАРАЊЕ И РУШЕЊЕ
ВОЈНОГ ИДЕНТИТЕТА НА
ПРИМЕРУ ЗГРАДЕ
ДОБРОВИЋЕВОГ
ГЕНЕРАЛШТАБА
Сажетак: Кроз рад сe истражујe и анализира како сe стварао вој
ни идeнтитeт нових држава (СФРЈ, СРЈ, СЦГ и РС) на примeру
рeпрeзeнтативних војних објeката – Гeнeралштаба (ДСЗПНО).
Са растакањeм државe и стварањeм нових државних зајeдница
долази до губитка оног идeнтитeта који јe Гeнeралштаб као вој
ни објeкат до тада прeдстављао. До коначног раскида односа са
војним идeнтитeтом долази за врeмe бомбардовања 1999. годинe
када јe у два наврата, током априла и маја, срушeн мањи дeо
објeкта па јe самим тим и постао нeупотрeбљив за своју основну
’’војну’’ примeну, али јe мањи дeо остао у употрeби и као такав,
могли би рећи, остао да прeдставља крњу зајeдницу СРЈ/СЦГ. Да
нас када Србија покушава да изгради нови војни идeнтитeт згра
да Гeнeралштаба која прeдставља везу са некадашњим држа
вама јe постала политички нeупотрeбљива и зато јој јe власт
намeнила нову још неодређену нову судбину.
Кључне речи: Генералштаб, Никола Добровић, култура сећања,
војска, идентитет, анализа дискурса, идеологија
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Понeкад грозничаво тражимо идeнтитeт јeр нe жeлимо да при
знамо да га вeћ посeдујeмо. Наимe, ако то признамо, на нeки начин
ћeмо почeти да га губимо.
Карлос Фуентес, Terra Nostra

Увод
Посматрајући како данас изглeдају војне зграде и спо
меници који славе војне победе из Другог светског рата
на југословeнском простору   морамо сe запитати да ли су
они заиста промeнили своју првобитну намeну, иако држа
ву свакако јесу. Осим тога што јe вeћина војних објекта  у
солидном  стању и користи се и даље у војне сврхе, свакe
годинe на дан борбe против фашизма, али и поводом дру
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, ако не и најзначајнији, објекат који је обједињавао
обе намене, идеолошке и употребне, а то јe зграда Држав
ног сeкрeтаријата за пословe народнe одбранe (ДСЗПНО),
познатија само као Гeнeралштаб.
Изградња штаба нове војске поклопила се са изградњом по
слератног новог националног идентитета у Југославији  који
је своју легитимност црпео из Народно ослободилачке бор
бе. Питање војног идентитета је свакако осетљиво питање
а за Југославију у том тренутку је посебно деликатно јер
долази до отопљавања односа са СССР. Наука се слаже у
томе да је сукоб са ИБ-ом, између осталог, снажно утицао и
на поље архитектуре где је и дошло до извесног окретања ка
западном модернизму.1
У јесен 1953. југословенска војска позвала је девет југосло
венских архитеката да учествују на нејавном конкурсу за
нову зграду Врховне команде.2 Један од њих био је и Никола
Добровић3, већ познат у левичарским круговима европске
1 Kulić, V. (2009) East? West? Or Both? Foreign perceptions of architecture in
Socialist Yugoslavia’, The Journal of Architecture, No 14: 1, Florida Atlantic
University, p. 131.
2 Ковачевић, Б. (2001) Архитектура зграде Генералштаба – монографска
студија дела Николе Добровића, Београд: Новинско информативни цен
тар „Војска’’, стр. 40.
3 Никола Добровић рођен је у Печују 12. фебруар а 1897. године где за
вршава основно и средње образовање. Започете студије архитектуре у
Будимпешти рат прекида 1915. године да би се 1919. поново уписао на
Одељењу за архитектуру Техничке високе школе у Прагу где дипломира
1923. године. Биографи су његову личну историју поделили на: прашки,
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интелектуалне авангарде за свој модернистички рад. У до
кументацији Завода за заштиту споменика културе града Бе
ограда наведено је да је зграда Генералштаба изграђивана у
периоду 1956-1965. године.4 У току рада на здању Добровић
је наишао на озбиљне потешкоће у раду са војском, што је у
једном тренутку и довело до његовог могућег одустајања од
рада на пројекту, али је након састанка са државним секре
таром за народну одбрану Иваном Гошњаком у мају 1957.
Добровић  ипак, за тренутак,  успешно одбранио своје идеје.
До дефинитвног раскола са војском ће ипак доћи и према
речима његове супруге након завршетка објекта Добровић
никада није крочио у њега. Из бројне литературе и студија
посвећене згради Генералштаба јасно је да су главне Добро
вићеве идеје реализоване, остаје само да се види да ли ћемо
им се и у овом веку вратити.  
Кроз овај рад бавићемо се повезивањем више тематских
области а чији ће садржај градити контекст дискусије у
овом раду. Пре свега истражићемо политичку призму која
је градила сећање на Генералштаб, од иницијалног на Дру
ги светски рат, преко ратова деведесетих са чијим исходом
и актуелним друштвеним дилемама је судбина   зграде не
раскидиво повезана. Даље, истражићемо на који начин су
идеолошке  разлике довеле до тога да кањон реке Сутјеске
и битка која се ту десила постане инспирација за стварање
војног идентитета преко политичког изговора за стварање
новог култа Немањића.
Овим радом бисмо желели да отворимо дебату о томе ко и
које институције би требале да промишљају будућу судби
ну Генралштаба односно зашто је важно да његова судбина
буде у вези са војним идентитетом  и њиме као својим исто
ријским центром, јер се управо кроз њега преламају катего
рије стварања и рушења идентитета једног простора (држа
ве) које аналогно Добровићевом пројектантском концепту,
покрећу простор политичке свести и савести овога друштва.

дубровачки и београдски период. У Београду је највише запамћен по
монументалној згради Генераштаба и као професор Архитектонског
факултета. Преминуо је у Београду 11. јануар а 1967. године. За више
о његовом раду погледати: Vukotić Lazar, M. (2002) Beogradsko razdo
blje arhitekte Nikole Dobrovića, 1945–1967, Beograd: Plato; Милинковић,
М. Р. (2007) Критичка пракса архитекта Николе Добровића: Дубро
вачки период, 1934–1943, магистарска теза, Архитектонски факултет
Универзитета у Београду.
4 Матејић, М. (2012) Прилог проучавању зграде Генералштаба архитек
те Николе Добровића: концепт и искуство простора, часопис Наслеђе,
бр. 13, Београд: Завод за заштиту споменика културе града Београда,
стр. 168.
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Генералштаби као „универзални војници’’
историје
Стварањeм државe Срба, Хрвата и Словeнаца нeстала јe срп
ска, а настала југословeнска краљевска војска. Априлским
сломом 1941. годинe збрисана јe Краљeвина СХС и то јe на
кон рата  означило дуг период нове социјалистичке државе
која ће у славу своје војске подићи – зграду Државног секре
таријата за послове народне одбране (ДСЗПНО), или једно
ставно Генералштаб, каo репрезентативни војни објекат. Са
започињањeм сукоба на простору Југославијe дошло јe до
формирања новe државe, Савeзнe Рeпубликe Југославијe, а
самим тим и до прeкомпоновања оружаних снага односно
до напуштања објекта од стране руководстава бивших југо
словенских република. Напуштањем Генералштаба, зграда
је не само остала делимично без своје војне функције и при
падајућег персонала већ је очигледно била и оптерећена и
наслеђем претходне државе јер се комплетан генералштаб
војске Савезне Републике Југославије није уселио ту иако
је било и више него довољно места. Могло би се рећи да је
растакањем државе зграда остала само у делимичној функ
цији односно да је то функционисање одредило сва   њена
будућа симболичка значења.
Током бомбардовања 1999. године доћи ће до урушавања
дела зграде већ напуштених зграда Генералштаба.  Када јe
2003. створeна Државна зајeдница Србија и Црна Гора до
шло јe само до прeимeновања постојeћeг стања. Тeк након
рeфeрeндума који јe 2006. годинe одржала Црна Гора, а који
јe донeо нeзависност обeма чланицама државнe зајeдницe,
настала јe Рeпублика Србија са, по први пут у својој исто
рији, рeпубликанском војском и новим модерним војним
идентитетом. Утолико је неспорна тврдња да је данашња
Војска Србије наследница свих кључних друштвених и
професионалних обележја својих претходница.
Српска и југословенска војска су неретко излазиле на по
зорницу историје, па чак и пожуривале догађаје, а све под
стакнуте својим политичким елитама. Управо због тога се
историја југословенског простора не може ни разумети ако
се не сагледа спрега политичких елита и воних руководстава
држава. Професор Ђорђе Станковић је изнео закључак да су
војне елите биле у стању и да пресецају мирне токове исто
рије, урушавају демократске институције, омеђују раздобља
али да су оне пре свега незабилазан фактор за разумевање
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ставарања и разарања југословенских држава.5 Могло би
се рећи да је војска у постсоцијалистичком периоду имала
могућност да се у националним, углавном хомогеним сре
динама, одрекне социјализма а да не угрози државу али
се то није десило. Професор Хаџић сматра да је због тога
је позиција војске у вишенационалним друштвима далеко
сложенија, односно десило се то да су се готово одједан
пут распале и војске и државе.6 Зато је спремност војске на
активно учествовање у политичким догађајима готово увек
била подржано од стране војног врха, а потпомогнута по
литичким елитама, и због тога је нужно разарала сваку до
тада постојећу државу а самим тим и њену војску, односно
увек је доводила до стварања нове државе и до њеног новог
војног идентитета.
Услед бурних политичких догађаја у последњих век и по,
комплекс зграда Генералштаба војски Краљевине Србије,
Краљевине Југославије, Социјалистичке Југославије и на
крају Републике Србије, а који се сви налазе у непосред
ниом кружењу, добија невероватан број тумачења. Нека од
њих су скривена попут Старог Генерлштаба који се налази
унутар војног комплекса док су друга видљива стручној јав
ности који их неретако тумачи и критикује, а трећа су ви
дљива сваком пролазнику који прође улицом Кнеза Милоша
Великог. Тако смештене у центру Београда, преко пута згра
де Владе, одувек су одавале утисак „универзалног војника’’
актуелне државе.

Нови војни идентитет за нову државу
Стварањe нових концeпата националног идeнтититeта сe
дeшава са стварањeм сваке новe државe. Зграде Гeнeралш
таба су одувeк различито тумачилe архитeктe и историчари
а у последње време је предмет интересовања, пре свега, 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 су други, односно ми историчари, увeк у њој глeдали
5 Stanković, Đ. (1994) Vojno-politički centar moći na jugoslovenskom prosto
ru u 20. veku, Filozofija i društvo VI, Beograd,  http://www.komunikacija.
org.rs/komunikacija/casopisi/fid/VI/d15/show_html?stdlang=ser_lat (посе
ћено 18.06.2018.)
6 Hadžić, M. (2001) Sudbina partijske vojske, Beograd: Samizdat, str. 162.
7 Kovač, V., Lukić, I. and Parežanin, V. Analysis of Discursive Constintuentes
of Theoretical Assumptions and Critical Practice on Architectual Work of the
Army Headquarters Building Designed by Architect Nikola Dobrovic, in In
stalacije & Arhitektura (2013), Beograd: Faculty of Architecture, p. 272.
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ону симболику којом јe власт жeлeла да прeдстави сво
ју побeду у Другом светском рату.8 За нову генерацију Бе
ограђана зграда не представља кањон реке Сутјеске где се
одиграла славна битка, ускоро неће бити ни део сећања на
бомбардовање 1999. али ће можда постати нови топоним у
складу са новом тржишном политиком. Вероватно је и за са
мог Добровића зграда имала другачије значење, узимајући у
обзир индиције да је веза са Битком на Сутјесци била своје
врсан уступак војсци са циљем боље сарадње.9  
Међутим, за сваку актуелну власт после 1999. године згра
де Генералштаба представљају симбол НАТО бомбардова
ња на тадашњу Југославију. Влада Војислава Коштунице је
2005. године зграду ставила на листу заштићених спомени
ка културе10 да би почетком ове ове деценије била покренута
прича о продаји комплекса и његовом претварњу у луксузни
хотел.11 Штампа у Србији је такође извештавала и о потен
цијалним реконструкцијама зграда12 али и изградњи музеја
династији Немањић на том месту.13
Сва ова „могућа’’ решења  која су изникла у протеклих не
колико деценија представљају откривање новог идентитета  
који покушава да успостави српска држава. Док је у пери
оду од четири деценије Хладног рата њен идентитет био
дефинисан као социјалистички и југословенски у протекле
три деценије као да је доживео неко лутање. Некадашња
југословенска војска је себе тада високо позиционирала у
друштву, представљајући себе истовремено и као битан ме
ђународни фактор, иако дотле савремена српска војска се
бе не доживљава себе на такав начин. Па ипак, државe и
војскe којe су сe смeњивалe и наслeђивалe на овом простору
8 Devenport, B. A heritage of resistance – the changing mean ing of Belgra
de’s Generalštab, in: War and cultural heritage biographies of a place, eds.
Sorensen, M. L. S. and Viejo-rose D. (2015), p. 12
9 Kulić, V. (2010) Arhitektura i politika čitanja: Slučaj Generalštaba u Beo
gradu, prevela Borka Đurić, Republika, 476–477, http://www.republika.co.
rs/476–477/21.html. (приступљено 18.06.2018.)
10 http://beogradskonasledje.rs/kulturna-dobra/gradske-opstine/nepokretnakulturna-dobra-na-teritoriji-opstine-savski-venac-2 (посећено 18. 06. 2018)
11 Аноним, (12. 02. 2013) Шеици граде луксузни хотел на месту рушевина
Генералштаба?, Блиц https://www.blic.rs/vesti/ekonomija/seic i-grade-lu
skuzni-hotel-na-mestu-rusevina-generalstaba/s8v1kcw (посећено 18. 06.
2018)
12 Аноним, (02. 03. 2017) https://www.blic.rs/vesti/beograd/tri- varijante-za
-zgradu-generalstaba-ali-na-kraju-ipak-mora-da-se-rusi/xwdlx3q (посећено
18. 06. 2018)
13 Драговић, Р. (27. 12. 2016) http://www.novosti.rs/vesti/naslovna/drustvo/
aktuelno.290.html:641906-umesto-srusenog-generalstaba-Nemanjicimamuzej-naspram-zgrade-Vlade (посећено 18. 06. 2018)
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при томe су увeк очeкивалe од својих војника оно основно,
одбрану државних интереса.
Како јe југословeнска и српска историја пуна симболикe и
парадокса, тако су државe нeстајалe и настајалe у ратовима
и у тим ратним вихорима стваралe „новог – унивeрзалног’’
војника. Управо због тога је нормативни модeл војника
дирeктно  повeзан са историјским наслeђeм и политичким
околностима.14  Са демократским променама је дошло и до
професионализације војске, редовно служење војног рока
су заменили редовно запослени војници и војникиње. Жене
све више  чине део активног састава војске па се тако и нала
зе на билбордима који промовишу служење војног рока. Је
дан такав билборд се управо нашао на згради Генералштаба
управо са циљем да представи нов војни идентитет актуел
не државе. Насупрот свим досадашњим војницима српске и
југословенске војске који су увек били оличени у лику му
шкарца, нов војни идентитет који српска држава има је оли
чен и у лику жене и то ни ма мање ни више него преко целе
Зграде Б Добровићевог Генералштаба.

Слика 1. Генералштаб са билбордом који представља војникињу

У склопу реформи војске и војног школства женама је омо
гућено од 2007. године да редовно студирају Војну академи
ју. Укључивање жена у редовни војни систем представља не
само први корак ка отварању могућности да и жене стичу
војна знања и вештине већ и предуслов за општу демокра
тизацију друштва јер на тај начин сви грађани и грађанке
могу равноправно учествовати у успоставњању поверења у
сектор безбедности Републике Србије.15
14 Ejdus, F. State building and images of the democratic soldier of Serbia u De
mocratic Civil-Military Relations in Europe: an Interdisciplinary Approach,
edited by Sabine Mannitz, London Rotlege, 2012, p. 228.   
15 Zbornik radova sa međunarodne konferencije „Žene u vojsci’’, OEBS
Beograd 2007, str. 13.
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Приметно је да је последњих неколико година јавност аку
телизовала питање учешћа жена у војсци и то углавном кроз
лик нешколоване Милунке Савић која је широм Србије до
била бисте, улице и бројне публикације. Насупрот њој су
бројне партизанке које су исто тако биле једнаке учеснице
рата а оне су, изузев у радовима појединих историчарки,
занемарене. И на крају имамо дискурс о жени – војники
њи која је у 21. веку млада, лепа и образована и као таква
представља оно најбоље из народа а која би управо таква
требало да служи колетивној безбедности. Није случајно то
што на најрепрезентатвинијем војном објекту стоји лик же
не – војникиње јер је то оно што би требало да понуди једна
модерна војска 21. века односно то је  нови војни идентитет
који је Србија почела да гради а који би требало да се за
снива пре свега на професионализацији војног кадра али и
на родној равноправности. Због тога је немогуће замислити
југословенску историју без њене војске односно град Бео
град без оних догађаја који су пресудно утицали на његов
изглед. Управо смо кроз пример једне зграде хтели да по
кажемо кроз која су друштвено-политичка уређења прошле
државе на том малом простору, од теоријских значена преко
историјских тумачења па све до модерних билборда.
Условно речено, Генералштаб је и даље у својој основној
намени, делимично се користи у војне сврхе и служи за
предстваљање професионалне војске актуелне државе. Сто
га можемо рећи да је за историју овога града и некадашњих
држава права срећа што је објекат још увек у власништву
војске јер су услед процеса транзиције у пероду 2000-их
многобројни објекти променили своју намену. И морамо до
дати да докле се год идентитет ове зграде буде везивао за
војни идентитет дотле ће и сама зграда постојати.
У последњих неколико година повела се полемика о бу
дућој судбини Добровићевог Генералштаба. Било је више
идеја о томе шта би се могло направити на том месту, али
ниједна иницијатива која је потекла од власти нажалост ни
је ишла у циљу његове реконструкције. Па ипак, ми бисмо
на овом месту поменули да је било иницијатива од стране
експерата и обичних грађана које су имале за циљ очување
Добровићевог Генералштаба у његовом изворном облику.16

16 http://rex.b92.net/sr/ovogm es ec a/trib in eD eb at e/story/5010/Gen er al
ni+%C5%A1tab+javnog+pam%C4%87enja.html; https://www.peticije24.
com/forum/46911/start/100 ; (приступљено 1. јула 2018.)
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Закључак
Оно што сe збило остајe као чињeница заувeк, али сe мeња
тумачeњe.17 Две велике зграде на углу улица Кнеза Мило
ша Великог и Немањине пројектоване од стране Добровића
чине историјско-културно-политички ансамбл који је прво
битно био назван Државни секретаријат за народну одбра
ну па касније више пута преименован, али су га Београђа
ни увек звали „Добровићев Генералштаб”. Зграде се с тога
могу читати, са своје историјске стране, као споменик, сли
чан оним којима су грађени у славу партизанских победа,
са политичке јој можемо учитати циљ стварања новог дру
штвеног поретка док јој са културног аспекта можемо дати
непроцењиву вредност. За социјалистичку југословенску
војску зграда је представљала битку у којој су се уједиње
ни југословенски народи борили против фашизма, док је за
војску Савезне Републике Југославије представљала НАТО
бомбардовање 1999. године. У периоду демократских про
мена почетком 2000-их  када долази до потпуне професио
нализције војске, власт је дефинитивно преузела управља
ње зградом и питање идентитета се из сфере војске пренело
на културу. Захваљујући акту Владе Војислава Коштунице
зграда је данас заштићено културно добро и то је вероват
но и разлог зашто је свако даље рушење или преименовање
Генералштаба у неку другу сврху отежано.
Са данашње тачке гледишта, зграда Генераштаба је једна
ко фасцинантна као и у време свог настанка. Прeдмeт јe
интeрeсовања чак и сада када нијe у својој оригиналној вој
ној намeни, јeр и као таква прeдставља политику коју јe та
дашња Влада водила, и довeла јe у стањe у којeм сe налази
данас а сигурно ће јој одредити и будућу судбину. И због
тога зграда Гeнeралштаба нијe само зграда Врховнe војнe
командe  некадашњих држава, већ је и симбол партизанскe
побeдe у Другом свeтском рату, али и спомeник саврeмeнe
архитeктурe града Бeограда чак и када се не види од паноа
који је већим делом прекрива.
Улога спомeника јeсте да слави успомeну на догађај који
сe дeсио у прошлости  са циљeм да створи политичку или  
културну повeзаност са садашњошћу а зграда некадашњег
Генералштаба је управо то. Проблeм који ту можe настати
јe да постављањeм новог спомeника односно остављањeм/
наслeђивањeм спомeника из нeког прeтходног врeмeна дођe
до стварања нeпријатeљског окружeња за исти што се у не
ку руку и десило или очекујемо да се деси у овом веку. На
17 Kuljić, T. (2005) Kultura sećanja, Beograd: Plato, str. 7.
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основу свега наведеног, јасно је да су комплексност аутор
ских позиција са једне стране и политике са друге једнако
снажно интегрисани у архитектонски дизајн зграде штаба
Војске. Због тога смо овим радом желели да дамо допринос
очувању и реконструкцији ове вредне грађевине, која није
само ремек-дело модерне архитектуре Југославије и Срби
је, већ и ретки пример архитектонског објекта тог периода
који је сачуван у својој оригиналној намени, а на којем су
историје протеклих држава и садашњих идеологија снажно
синтетизоване. Могли бисмо видети  зграду Генералштаба
и као покушај аутентичног тумачења основних принципа
стварања једног од најважнијих примера архитектуре 20.
века у Србији, као и прелазак на вишедеценијску пробле
матизације њене сврхе, пре свега њеног будућег постојања,
где би саме зграде могле представљати симболику губитака
и добитака у историјском концепту новог војног идентитета
српске државе.
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CREATING AND DESTROYING MILITARY IDENTITY
ON THE EXAMPLE OF THE ARMY HEADQUARTERS
DESIGNED BY DOBROVIĆ
Abstract
This article examines and analyzes how the military identities of the
new states (SFRY, FRY, SCG and RS) were created on the example of a
representative military facility – the Army Headquarters building. The
dissolution of the state and the creation of new states also destroyed
the identity of the Army Headquarters as a federal military facility.
The last damage to the military identity of the Headquarters occurred
during the 1999 NATO bombing, when on two occasions, in the course
of April and May, a small part of the building was demolished and
therefore became unusable for its basic “military” use. However, a
part remained in use and, as such, survived as a represent of the FRY/
SCG community. Today, when Serbia is trying to build a new military
identity, the authorities are trying to give the Army Headquarters
building, which once represented connections with previous states and
is now politically useless, a new role yet to be defined.
Key words: Army Headquarters, Nikola Dobrović, memory studies,
army, identity, discourse analysis, ideologies
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КОРУМПИРАНА ТРАГЕДИЈА,
ОТУЂЕНА УТОПИЈА
АНАЛИЗА ФИЛМА ГОЛИ У СЕДЛУ
Сажетак: Рад испитује дијалектику девијације, не само у смислу
њене позитивне улоге у моралним конфликтима који карактеришу
сваки друштвени развој, већ и као неконформистичку појаву која
пре или касније постаје комодификована. На примеру филма „Голи
у седлу” размотрени су индивидуалистички и социјални аспекти
контракултуре, са фокусом на репресивно и десублиматорно прак
тиковање слободе, правде и једнакости. Рад поставља питање да
ли је контракултура, упркос првобитном слављењу отпадништва
и социјалних експеримената, на крају завршила у кохабитацији
са системом, тако што је постала маска саме друштвене доми
нације. Посматрајући идеолошке контрадикције „Голих у седлу”,
испитана је естетска и асоцијална природа контракултурног
идентитета, која је уместо у алтернативним и солидаристичким
колективима кулминирала у патолошкој аутентичности и атоми
стичком друштву. У другом делу размотрена је и могућност напу
штања капиталистичког друштва, која је у филму насилно спре
чена, док је у стварности контракултура интегрисана у систем,
а њени радикални елементи одбачени или релативизовани. Као
закључак се намеће занемаривање класног конфликта од стране
постмодернистичке, културалне левице, која се неретко концен
трисала на проширење мањинских права на уштрб неолибералног
обезвређивања социјалних права. Филм најављује другачију врсту
идеолошке хегемоније, где се унутар подређене класе, различите
фракције сукобљавају, остављајући сам центар моћи недирнутим.
Тиме девијација добија специфичну капиталистичку функцију.
Кључне речи: девијантност, критичка теорија, хегемонија,
„Голи у седлу”, контракултура, дијалектика просветитељства
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Увод
Скорашњи догађај у америчком граду Шарлотсвил, где су
се сукобили левичарски активисти и противници уклања
ња статуе јужњачког војсковође Роберта Лија, указао је на
известан парадокс. Пре готово пола века, у време снима
ња филма Голи у седлу (Easy Rider), у којем двојица хипика
страдају у нападу јужњачких силеџија, корпоративни ме
дији нису стали на страну контракултуре. Данас је сасвим
обрнуто. Баштиници Конфедерације на различитим екрани
ма су окарактерисани као расисти и бели националисти, без
неке могућности да образложе сопствене ставове. То јест,
маничеанска подела се поновила, овај пут у замењеним уло
гама. Филм Голи у седлу слови за суштинског представни
ка контракултуре, где су се суочиле прогресивне и назадне
снаге у Америци. Педесет година касније можда би требало
размотрити овај проблем из другог угла. Наиме, није кон
троверзни председник Доналд Трамп једини који је настојао
да морал смести у цркву. И покојни српски премијер Зоран
Ђинђић је чак у својим последњим интелектуалним стре
мљењима одабрао да преведе и напише предговор за књигу
која се „уживљава у страну која је дефинитивно изгубила”1,
ону апсолутистичке државе која суспендује све конфликтне
садржаје, самим тим и моралне изворе сукоба.
Надам се да се и у нашем заокрету може наћи таква доза
провокације. Шта ако је заиста слављење Голих у седлу од
почетка била грешка? Губитник, јужњачка нетолерантна
бела популација, више не може да поврати своје позиције.
Нема никакве сумње да у друштву идеје сегрегације и ро
бовласништва више никада не могу бити отворено спрово
ђене. Међутим, као што и Ђинђић поручује, можда данас то
ипак може да се ослободи наслага идеологије? Ако не улази
мо у расправу с наивном претпоставком да су неки људи зли
а неки не, можда можемо пронаћи у свакоме врлине подјед
нако као и мане. У том смислу, контракултура је славила раз
личитости које су данас сасвим устоличене. Друга страна
броји своје последње дане, а данашња агресивна реакција
више то потврђује него што обећава рестаурацију. У ствари,
ми заиста не знамо шта су борбом за споменик демонстран
ти у ствари поручивали. Можда нам перспектива губитника
може дати нека објашњења зашто се налазимо у данашњој
ситуац
 ији, у којој чак и дубоко уздрмани неолиберализам
и даље опстаје, а као највећи проблем се истичу јужњачке
статуе људи из прошлих времена.
1 Đinđić, Z. Kritika utopijskog uma, u: Kritika i kriza, Kozelek, R. (1997),
Beograd: Plato, str. 8.
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Дакле, оно што ће бити предмет наше критике јесте побед
ничка страна, она чија је будућност неспорна, која је заиста
у праву у вези основних премиса о једнакости и слободи
свих људи, али која није безгрешна. То јест, за разлику од
уобичајеног виђења девијације, коју неки разумеју као дис
хармонију коју треба елиминисати, а други као изговор да
владајуће снаге интервенишу у области које су етикетира
ли као екстремистичке, овде ће се девијација разумети као
репресивна употреба слободе и као селективна једнакост.
Готово је клише рећи да су Голи у седлу завршили трагич
но, док је догађај у Шарлотсвилу пре фарса. С друге стране,
као битну карактеристику индустрије културе Хоркхајмер и
Адорно су истицали срозавање морала на ниво детета, рути
низацију, такорећи корупцију трагедије, којој се „без соци
јалне психологије ваде зуби”2. Стога је расветљавање идејне
целовитости контракултуре неопходно да би заиста „иде
олошко-критички дешифровали социјални садржај умет
ничког дела”3. Оно што масовна култура крије по Франкур
фтовцима јесу свете везе ума и злочина, као и буржоас ког
друштва и моћи.
У овом раду запитаћемо се да ли постоје и другачији начин
скривања друштвене доминације, имајући у виду контра
дикторности које красе све идеолошке формације. Голи у се
длу својеврсна је одисеја двојице хипика мотоциклиста, који
на свом путу наилазе на мноштво различитих особа и зајед
ница, мање или више експерименталних комуна или конзер
вативних средина. Они су у потрази за америчким идеалом
слободе, које многи нетолеранти житељи те земље гуше под
изговором уклањања девијантног понашања. Мотоциклисти
су покушали да отелове тадашњу критичку теорију и њено
настојање да се дистанцира од постојећег. На први поглед,
они одбијају једнодимензионално друштво и пропагирају
нове вредности. Ипак, идеолошке противречности, сагле
дане из данашње перспективе, која укључује и даљи развој
саме критичке теорије, можда ће показати нешто супротно
од првобитних намера контракултуре.
У првом делу, размотрићемо да ли су, уместо развоја лич
ности, која је насилно заустављена у филму, експерименти
са идентитетом упрегнути у капиталистички систем који
данас слави аутентичност и приморава је да се готово па
толошки репродукује. Такође ће бити указано да је сама
естетска концепција личности довела до развоја прилично
2 Horkheim
 er, M. i Adorno, T. (1989) Dijalektika prosvjetiteljstva, Sarajevo:
Veselin Masleša, str. 157.
3 Honneth, A. (1991) The Critique of Power, Cambridge: MIT Press, str. 31.
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асоцијалних, нарцисоидних животних форми, које погодују
спречавању било каквог колективистичког отпора постоје
ћем поретку. У другом делу, испитаћемо могућност другачи
јег друштва, ван корпоративног домашаја. Ова антикапита
листичка страна контракултуре у филму је такође спречена
конзервативном реакцијом. Но, опет нам савремено стање
показује да је контракултура ипак интегрисана у систем, а
њени радикални елементи ублажени или потпуно дистор
зирани. То нас доводи до закључка о својеврсној комодифи
кацији отпадништва, које је некад било носилац утопијског
потенцијала.

Индивидуално ослобођење
Контракултура самим именом сугерише раскид са претход
ним поретком. Проблематизација друштвених пракси на
нивоу васпитања, образовања и јавног опхођења засигурно
је у фокусу свих реформиста. Штавише, „преобраћање на
револуцију... (било је) елемент технологије сопства”.4 Реч
је о својеврсној утопијској визији, која се првенствено те
мељила на ослобађању жеље, односно „либидиналној тран
сфигурацији”5 као неопходном предуслову револта против
система шездесетих година прошлог века. Критичка соци
јална теорија је, дакле, обрнула сценослед ствари. Делу
је као да се није прво успостављала друштвена структура,
којој су се потом прилагођавали субјекти, но би појединци
еволуцијом своје свести доприносили друштвеној промени.
Улога уметности у томе била је „методичка алијенација од
цјелокупне домене бизниса и индустрије” кроз изопштене
ликове проститутки, криминалаца, ђавола и луда.6 Отпадни
штво књижевног или филмског карактера, уколико би се пу
блика са тим идентификовала, омогућавало је људима хума
нији психолошки развој, искуство које превазилази лично,
универзализује и проширује видике.7
Уобичајена интерпретација Голих у седлу управо је да су хи
пици у томе спречени насилно. Филмски ликови страдају
од стране јужњачких реднека. Ретко се примећује сама дис
торзија методичке алијенације. Сам Маркузе инсистира на
томе да су изопштени ликови деветнаестовековне књижев
ности преображени у „битнике и гангстере” и тиме добили

4 Fuko, M. (2003) Hermeneutika subjekta, Novi Sad: Svetovi, str. 268.
5 Jameson, F. (1981) The Political Unconscious, New York: Cornell University
Press, p. 58.
6 Marcuse, H. (1989) Čovjek jedne dimenzije, Sarajevo: Veselin Masleša,
str. 69.
7 Habermas, J. (1969) Javno mnjenje, Beograd: Prosveta, str. 66.
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супротну функцију – да афирмишу постојеће, а начин живо
та сведу на појединачну ћудљивост.8 Иако је готово усамљен
у критици битника, Маркузе указује на потребу дијалектич
ке перспективе. Чак и Делез и Гатари, који за Голе у седлу
сматрају да су сачували контракултурни дух, указују да се
револуционарност мора размотрити бар у два аспекта, из
перспективе класних интереса и либидних инвестирања.
Нека особа или група може бити револуционарна с једног
а фашистичка и полицијска са другог становишта.9 Омлади
на може и да „помеша Ничеа и Маркса”10, антидемократски
дух и љубав према сиромашнима, ексклузивно надчовештво
и критику цивилизације која је у сржи индивидуалистичка,
али то производи само контрадикције. Но, да ли се наведено
може применити на Голе у седлу?
Ако посматрамо историју као низ противречности између
колективне воље и индивидуалних захтева, онда су управо
тензије оно што обезбеђује развој друштва, а само кретање
је немогуће замислити без бројних моралних девијација.11
Парадоксално, напад на нормалност, оличен у нашем слу
чају у контракултури, неопходан је да би се постојеће не са
мо уздрмало него и отворило за будуће. Девијација служи
да прикаже идеал, да већ сада антиципира заједницу која
ће испунити незадовољене жеље. Двојица хипи бајкера на
филму отеловљавају како неконформистичке, оштећене ег
зистенције, тако и визију будућег друштва. Понавља се ста
ра формула албатроса спремног за маестралан лет, али са
свим неприлагођеног за живот на земљи. Штавише, хипи
бајкери шверцују и конзумирају дрогу, живе неукорењени
у било каквој заједници, ослобођени обавеза, а несвакида
шњу појаву само заокружује дужина њихове косе. Они на
моторима путују у супротном правцу него у вестерну, са
запада на исток, „на путу даље од нормалности”12. Можда
Херберт Маркузе најбоље описује овај друштвени раскид:
„они су научили да се не идентифицирају с лажним очеви
ма, који су саградили, толерисали и заборавили Аушвице
и Вијетнаме хисторије, мучилишта свих свјетовних и цр
квених инквизиција и преслушавања, гета и монументалне
8 Marcuse, H. (1989), нав. дело, стр. 69.
9 Delez, Ž. i Gatari, F. (1990) Anti-Edip: kapitalizam i shizofrenija, Sremski
Karlovci: Izdavačka knjižarnica Zorana Stojanovića, str. 285.
10 Plesner, H. (2004) Granice zajednice: kritika društvenog radikalizma, Novi
Sad: Izdavačka knjižarnica Zorana Stojanovića, str. 33.
11 Honet, A. (2009) Borba za priznanje, Beograd: Albatros plus, str. 112.
12 Ryan, M. and Kellner, D. (1988) Camera Politica: The Politics and Ideology
of Contemporary Hollywood film, Indian apolis: Indian a University Press,
p. 25.
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храмове корпорација”.13 Они ломе ланац који везује ове по
губне процесе, а наспрам инструменталног ума, који про
жима друштво, истичу моћ маште и чулне осећајности, пре
обликујући стварност.
„Кадрови бајкера наспрам пустиње, планина, неба и сунца
транскодирају идеологију шездесетих, слободу, индивиду
ализам, хармонију са природом, еманципацију путем тех
нологије”.14 Ове речи Дагласа Келнера већ у себи садрже
контрадикцију од које надаље пати читав филм. Наиме, чак
и ако хармонија с природом и технологизована еманципа
ција стоје помирени, како то изгледа у случају слободе и
индивидуализма, које реченица перципира као различите?
Келнеровом опису недостаје везивно ткиво наведених пој
мова: конзумација наркотика. Наравно, коришћење лаких
дрога донекле ужива и подршку академских кругова, јер је
замишљају као начин издвајања из свакодневнице, дистан
цирања од стварности. Својеврсна „екстаза дрогирањем”
доприноси растварању ега, ослобађању од притиска дру
штва. То јесте краткотрајно, вештачко и приватно ослобође
ње, чак и тренутак искривљене перцепције, који је Маркузе
сматрао нужним у процесу свеукупног ослобођења.15 Гото
во платонистички, марихуан
 а нас извлачи из пећине пред
чисте идеје, пред непостојећи али пожељан свет ка којем
можемо стремити онда када се вратимо уобичајеном сивом
реалитету.
Ово можда изгледа као „знање будала и деце”16 или „дрско
практицирање перверзног бесмисла”17, али циља на отвара
ње видика хемијским путем, као да опојне супстанце раз
вијају критичку свест. Уживаоци ће водити „наварене” раз
говоре, на граници теорија завере, о другим световима које
владари од нас крију, јер тамо, на неким далеким планета
ма, живе људи који су потпуни господари сопствене судби
не. С друге стране, наши „антикварни системи” за филм
ске ликове су светови затворени за могућност другачијег
искуства, које доноси уживање наркотика. Рашчарани људи
морају поново да пронађу смисао својих живота, можда и
с оне стране разума. Наспрам егзистенцијалистичке муч
нине, опојне супстанце добијају еманципаторску функцију.
Критички мислиоци као да су прижељкивали обнављање
13 Marcuse, H. (1972) Kraj utopije / Esej o oslobođenju, Zagreb: Stvarnost,
стр. 152.
14 Kellner, D. (2003) Media Culture, New York: Routledge, p. 105.
15 Marcuse, H. (1972), нав. дело, стр. 161.
16 Markuze, H. (1979) Kontrarevolucija i revolt, Beograd: Grafos, str. 55.
17 Roszak, T. (1978) Kontrakultura, Zagreb: Naprijed, str. 49.
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одређене „народне религије” која би превазишла нељудски
свет интереса. „Монотеизам се ума и срца треба повезати с
политеизмом маште и створити једну митологију у служби
идеја”.18 Краткотрајно наркотичко отварање указало би на
субјективни рај који на духовном нивоу антиципира соци
јалну трансформацију. Артифицијелно, фармацеутско осло
бођење филмских јунака, својом научнофантастичном иде
јом о својеврсном комунизму на Венери готово да призива
друштвену реформу.
Овако либералан приступ у погледу улоге опојних супстан
ци засигурно може добити више примедби, али филм суге
рише само једну, при чему није сигурно да ли то сматрају
иманентном грешком или нечим што је споља наметнуто.
Филм не приказује само позитивне ефекте дрогирања. У
једном тренутку, ликови узимају ЛСД на гробљу, након чега
следи психоделична сцена жаргонски названа „лош трип”.
Уместо лепих, продуховљених осећаја, учесници доживља
вају страх и тугу, присећање на тешке животне тренутке.
Главни лик се сусреће с мајком, која га је напустила када
је био десетогодишњак. Он седи у крилу кипа Богородице,
имплицирајући своју Христа вредну патњу, проживљава
едиповске болне визије, и кроз плач и бес исказује уједно
љубав и презир према вољеној особи. Уместо да „радикално
откупљује од проклетства идентитета”19 и води ка нечему
дионизијском, ми видимо коначан неуспех контракултуре,
њено замрзавање у стању самоскривљене непунолетности.
Лош трип није био сасвим неочекиван. Жил Делез слави су
манутост, и под њом не подразумева само срећне тренутке.
Осцилирање суманутости између екстрема је очекивано ка
да се циља на прекорачење граница. Мета може и да се про
маши, али ће садашње друштвo бити тиме у целини сагледа
но. „Затвара се неуротични ћорсокак – тата-мама едипали
зације, Америка... перверзија егзотичних територијалности,
а затим дрога, алкохол – или још горе, неки фашистички
сан”.20 Делез би тешко овде видео револуционарно либидно
инвестирање, али би можда помислио да је разоткривање
препрека развоју друштва ипак неопходно. И Маркузе сма
тра да би уклањањем индоктринирајућих средстава човек
био „гурнут у трауматску празнину, гдје би имао шансу
да се чуди и да мисли... Лишен својих лажних отаца, во
ђа, пријатеља и представника – он би поново морао учити
своју абецеду... Без сумње би таква ситуац
 ија била несносна
18 Habermas, J. (1988) Filozofski diskurs moderne, Zagreb: Globus, str. 35.
19 Исто, стр. 92.
20 Delez, Ž. & Gatari, F.  нав. дело, стр. 108.
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мора”.21 У филму се њихов духовни напредак прекида, буду
ћи да страдају у нападу Јужњака, те се насиљем реднека не
како гура у страну питање да ли је наркотичка еманципација
заиста успела у својој намери.
То јест, да ли се може критиковати и утопија људи с Венере,
која је плод опијене маште? Да подсетимо, праведно дру
штво равноправних људи тако је замишљено да свака осо
ба може самостално бринути о себи. У ствари, ова утопи
ја је толико радикално везана за идеју личне аутономије да
је идеја људи као друштвених животиња сасвим излишна.
Штавише, у једном тренутку у филму један од ликова екс
плицитно тврди да никада у животу није пожелео да буде
неко други. С једне стране, то се може тумачити као са
свим разумљиво индивидуалистичко држање. Међутим, ова
врста слободе је негативно одређена и уопште не одговара
егалитаристичким социјалним теор ијама. Речју, чак и да ово
има везе са одређеном идеолошком левицом, то је левица
спречена да развије било какву солидарност међу људима
сем елементарне, сведене на либертаријанско слављење пу
ке идиосинкратичности.22 Ослобођење жеље је апсолутизо
вано, не захтева чак ни предуслов да буде разложно, те води
ка концепцији ирационалних, саможивих субјеката.
Индивидуализам у филму је „мушки и нарцисоидан”, чак
регресиван.23 Аксел Хонет је критиковао аналогне формула
ције Франкфуртске школе, које такође донекле игноришу да
је особа увек са другима, увек у друштву, и да њена личност
зависи од признања других, и обрнуто. Уместо обострано
сти, једне интерсубјективистичке концепције личности,
критичка теорија је пропагирала известан „естетски концепт
ега и идентитета”.24 Нова левица је, настојећи да се дистан
цира од комунитаристичких теорија, инсистирала да људи
могу бити „доиста универзални само као радикално сингу
ларни, у међупросторима комуналних идентитета”.25 Беже
ћи од идеје заједнице, коју су видели као сувише етнички и
конзервативно одређену, за левицу је друштво постало пуки
скуп индивидуа, невезаних традицијом и дужностима, осло
бођених уједно од ауторитета и саме друштвености. Сасвим
је занемарен „кооперативни процес интерпретације”26 дате
21 Marcuse, H. (1989), нав. дело, стр. 226.
22 Honneth, A. (2014) Freedom’s right, Cambridge: Polity, p. 23.
23 Ryan, M. & Kellner, D. нав. дело, стр. 23.
24 Honneth, A. (1991), нав. дело, стр. 45.  
25 Žižek, S. (2009) Paralaksa, Zagreb: Izdanja Antibarbarus, str. 18.
26 Habermas, J. (1987) The theory of Communicative Action, Volume 2: Life
world and System: a critique of functionalist reason, Boston: Beac on Press,
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културе, прост дијалог око особина свог света, тако да свако
поколење балансира између културних предаја и констант
не ревизије, обезбеђујући стабилан развој своје културе и
друштва.27
Оно што Хонет својом критиком поручује може се приме
нити и на Голе у седлу. Ако нашу слободу рефлексивно не
примењујемо у свакодневном животу, онда је то толико екс
центрична слобода да неминовно дегенерише ка нарцисоид
ној алијенацији, где су други људи обичне ствари којима се
служимо, као мотор хипика у филму. Сасвим супротно, ако
не препознајемо себе у другима, и реципрочно се односимо
према људима, ми нисмо суштински слободни.28 За контра
културу љубав је била кључна реч. Али љубав је „жеља да
буду жељени, да један другог препознају у партнеру”.29 Ако
не осете да су вољени, у породици и еротској љубави, он
да је лош трип једини исход. Све док особа не схвата себе
као „виталну, желећу субјективност, која од другог жели да
буде исти такав”30, она неће вредновати реципрочност нити
солидарност и узајамно признавање других особа као циљ
друштвеног развоја. Радикални, наивни и инфантилни ин
дивидуализам хипи бајкера у ствари је већ најавио корупци
ју контракултуре и патологизацију аутентичности, сводећи
је на продуктивну силу унутар капитализма.31
Данас кад знамо да су индивидуални животни експеримен
ти постали не девијација но правило, чак и основ за леги
тимацију система, када је поигравање са личним жељама
дубоко уплетено у репродукцију капитала, више него икад
можемо да тврдимо да је стремљење ка самореализацији, ка
развоју наше личности, у ствари далеко од заузданог. Буду
ћи да се од људи данас у различитим сферама индустрије
културе, поготово оне дигиталне, инсистира да саму сврху
своје индивидуалности предају тржишту, њихова слобода
има репресиван облик, они су принуђени на лични развој,
без предаха, чак и по цену менталних проблема, које ће ре
шити фармација, или бар одгодити потпуни психолошки
пад.32 Уместо децентрирања егоизма, филмски ликови су
га устоличили возећи се на моторима који засигурно нису
вид колективистичког превоза, будући да данас знамо да је
p. 120.
27 Habermas, J. (1988) Filozofski diskurs moderne, Zagreb: Globus, str. 292.
28 Honneth, A. (2014), нав. дело, стр.  45.
29 Honet, A. (2009), нав. дело, стр. 52.
30 Исто, стр. 53.
31 Honneth, A. (2012) The I in We, Cambridge: Polity, str. 162.
32 Исто, стр. 166.
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систематски спречавана изградња инфраструктуре која би
подупирала јавни саобраћај.33 Иако су мотори и аутомобили
апарати који уједно увећавају осећај слободе и уводе зави
сност човека од технике34, капитализам је уклонио свест о
другој ставци исто као што је индивидуализму одузео ин
терсубјективистички аспект. Нови модели аутомобила су
и пре пола века у рекламама нуђени људима „који не иду
угаженим стазама него праве своје сопствене” и који „кр
ше правила”35, а да је остало упитно да ли су хипи бајкери
уопште загазили ван асфалтног пута.

Анкорпија
Видели смо да је могуће наћи замерке индивидуалистичким
идејама Голих у седлу. Могу се приметити нарцисоидни еле
менти на психолошком нивоу, који онда воде ка аутистичном
развоју у социјалном домену. У том смислу сасвим другачи
је се може схватити и идеја „великог одбијања” коју је про
пагирао Маркузе, будући да „лично повлачење менталне и
физичке енергије од друштвено захтијеваних активности”36
не мора да уздрма капиталистички систем и омогући жи
вот изван домашаја великих корпорација – анкорпију. Шта
више, будући да Ђинђић примећује феномен „од традиције
разрешене субјективности”37 још пре два века, изгледа да су
комунитаристи у праву када сугеришу да и рушење стату
са кво може, парадоксално, бити део традиције. За разли
ку од Маркузеа, који битнике сматра већ поствареним, Жил
Делез путовање хипи бајкера види као утопијско. То јест,
путовање кроз америчка пространства јесте данас изгубило
потенцијал, одвојило се од „активне и афективне структуре
која је подупирала и усмеравала путовање”, али у Голима у
седлу прогресивна структура није, „упркос свему”38, још из
губљена. Деценијама касније, наша перспектива мора ука
зати да је симбиоза контракултуре, тржишта и технологије
доста нашкодила филму. Можда ипак можемо бар назначити
корумпиране темеље данашњих проблема.

33 Harrington, M. (1979) Suton kapitalizma, Zagreb: Globus, str. 219.
34 Gadamer, H. G. (1996) Pohvala teoriji: filozofski eseji, Podgorica: Oktoih,
str. 154.
35 Frank, T. (2003) Osvajanje kula, Novi Sad: Svetovi, str. 167-229.
36 Marcuse, H. (1989), нав. дело, стр. 224.
37 Đinđić, Z. (1982) Subjektivnost i nasilje: nastanak sistema u filozofiji nemač
kog idealizma, Beograd: Istraživačko-izdavački centar SSO Srbije, str. 7.
38 Deleuze, G. (1986) Cinema 1, London: The Athlone Press, p. 208.
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Појам анкорпије развио је Роберт Нозик у делу Анархија,
држава, утопија39, либертаријанском одговору на Теори
ју правде Џона Ролса. За наше потребе ваља нагласити да
је Ролс покушао да артикулише захтеве за прерасподелом
добара, док је Нозик сматрао државу благостања неиску
пљивом, будући да угрожава неприкосновеност индивидуе.
Нозик у ту сврху налази да су људи наивним преношењем
својих права на друге људе допринели стварању бројних мо
нопола. Друштво релативно једнаких власника раслојавало
се до мере где неколицина одређује судбину многих, захва
љујући својој друштвено-економској моћи. С друге стране,
држава може да се појави као контратежа, да гарантује со
цијална права својих грађана и ограничи моћ корпорација.
Међутим, Нозик сматра да је то реакција кратког домета, јер
само увећава могућност „манипулације државе од стране
особа које теже за моћи... Јачање државе и ширење распона
њезиних функција како би се спречило да је искористи нека
скупина становништва чини је још вреднијом наградом и
привлачнијим циљем за корупцију”.40
Нозик као решење предлаже „демоктесис”, радикалну де
регулацију у којој би се на имагинарном сајму распродале
деонице тако да би свако поседовао део права свакога, а са
мим тим нико суштински не би био поседован. Овај либер
таријански идеал очигледно није облик социјалног живота
који је заживео. Ипак, Нозикова теор ија нуди реалистично
објашњење. Анкорпија омогућава својеврсно ишчлањење
из заједнице за коју индивидуа сматра да не задовољава ње
на очекивања. Анкорпија је излаз из статуса кво, а омлади
на је перципирана као њен субјекат, којем је, речима Ернста
Блоха, „вазда на памети мијена времена... као друштво које
је бременито новим друштвом”41, које преиспитује устаље
ност социјалних односа и покушава живети другачије. На
равно, присутни су и противници таквог разбијања друштва
на издвојене светове. Хана Арент је упозоравала на постоја
ње аутономног дечијег света, које само собом управља, без
икаквих смерница од стране одраслих, што је за Арентову
представљало крах здравог разума.42 Фридрих фон Хајек
био је још негативнији, сматрајући контракултурну анкор
пију групом „неприпитомљених дивљака”43 који фингирају
39 Nozick, R. (2003) Anarhija, država i utopija, Zagreb: Naklada i Jesenski
Turk.
40 Исто, стр. 354.
41 Bloch, E. (1981) Princip nada, Zagreb: Naprijed, str. 135.
42 Arendt, H. (1961) The crisis in education, in: Between past and future: six
exercises in political thought, New York: The Viking Press, p. 181.
43 Hajek, F. (2002) Pravo, zakonodavstvo i sloboda, Podgorica: CID, str. 409.
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отуђеност, који су продукт попустљивог васпитања које је
више веровало у природне инстинкте но у културну предају.
То јест, критичари су били свесни да ишчлањење доно
си велику опасност: „уколико се слободно напуштање
Корпорације допусти, нико у њој не би ни остао”.44 Поста
вља се питање да ли то уопште треба дозволити? У филму
видимо људе који су основали сопствену комуну, али то им
је допуштено само на неплодној, пешчаној земљи. Они мо
жда више нису ни у чијем власништву, али су се моћници
потрудили да им отежају опстанак. Заиста је упитно шта би
се десило када би се допустили социјални експерименти на
читавој територији, када би држава представљала тек оквир
за мноштво утопија, које би се међусобно такмичиле која је
боља.45 Браниоци постојећег стања настојаће да минимали
зују социјалну креативност и стварање алтернатива. Нозик
се с правом пита: „може ли деоничарско друштво допусти
ти неком другом друштву да изникне усред њега? Може ли
толерирати опасности изолираних појединаца недеоничара;
укратко, анкорпију?”46 Критички теоретичари чак ни не кри
ју последице. Жил Делез пропагира бекство наспрам било
каквог компромисног, реформистичког става. Уместо дугог
марша кроз институције, Делез као и Маркузе призива од
бијање: „револуционар зна да је бежање револуционарно...
под условом да повуку све за собом или да наведу на бек
ство део система”.47
С друге стране, Нозик својом идејом државе као мета-уто
пије, односно оквира за разне експерименталне заједнице,
сматра да ће спречити насиље између утопија. Будући да ал
тернативе могу слободно да се развијају под надзором ми
нималне државе, различите заједнице ће узимати најбоље
једне од других и временом кристализовати своју форму. Ло
шу заједницу људи ће просто напустити и потражити другу.
Нозикова теорија даје фин контекст за савремену политичку
филозофију, где се идеја доброг живота поново промишља.
Ту је комунитаристичка страна, која истиче историјску уко
рењеност својих заједница, извесне „матрице” унутар којих
ће појединци да замишљају сопствену егзистенцију48, дочим
либералније групације већ вековима наспрам прошлости
44 Cekić, N. (2007) Država između anarhije i utopije: etičke pretpostavke
Nozikove teorije države, Beograd: JP Službeni Glasnik, str. 181.
45 Jameson, F. (2005) Archeologies of the future, London: Verso, p. 217.
46 Nozick, R. нав. дело, стр. 376.
47 Delez, Ž. & Gatari, F. нав. дело, стр. 226.
48 Taylor, C. (2004) Modern social imaginaries, Durham: Duke University
Press, p. 44.
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призивају радикалнију промену, наглашавају будућа очеки
вања, градећи чисту утопију, с минимумом искуственог са
држаја.49
Али у стварности слободан развој алтернатива никад није
био могућ. Чак и Нозик разочаравајуће закључује сврху ме
та-утопије: „зна се да у свакој држави постоје појединци –
неконформисти, али ми не морамо доћи у додир ни с њи
ма нити с њиховим неконформизмом”.50 Као и на нивоу ин
дивидуалног ослобођења, искуство се ограничава на лично
или на прошлост своје заједнице, не на интеркултурално и
интерсубјективно. Ролс, првобитна Нозикова мета, експли
цитно критикује секташко затварање заједница, и поставља
услов да ниједна отпадништво не сме да прогласи за кри
вично дело, штавише, да јасно стави до знања да такав пре
кршај не постоји, и да је отпадништво својеврсно људско
право.51 Поврх овог аутистичног проблема стоји и онај глав
ни, да корпорација као предузеће које пружа услуге може
забранити клијентима да откажу сарадњу – из безбедносних
разлога. Ако неко тврдоглаво настави у анкорпијском смеру,
држава може да интервенише и репресијом спречи расипа
ње популације на мноштво дезорганизованих јединица. Ово
је порука завршетка филма: неће бити дозвољено напушта
ње друштва. Реднеци који убијају бајкере не допуштају по
стојање нечег другачијег у свом комшилуку.
Овим смо само густо описали владајуће тумачење Голих у
седлу. Отеловљену девијацију у виду хипи бајкера, носила
ца идеја контракултуре и анкорпије, уклонили су сачмаром
Јужњаци, несвесни сарадници корпорација. Али чудно да
нас изгледа када корпоративни медији нападају те исте Ју
жњаке и њихове статуе у Шарлотсвилу, у име наследника
контракултуре и ролсовског либерализма. Изгледа да су се
роле обрнуле. Да ли филм нуди неко објашњење? Рајан и
Келнер су се запитали да ли су хипи бајкери икада уопште
довели у питање амерички капитализам? Не само да су се
лако богатили шверцом дроге него су слављењем отворених
граница и путева својим моторима благословили и отво
рена тржишта.52 Такође, Семјуел Хантингтон налази да је
„корпоративна Америка” рано увидела да јој је у интересу
да избегне лош публицитет, те је у страху од евентуалних

49 Koselleck, R. (2002) The practice of conceptual history, Stanford: Stanford
University Press, p. 129.
50 Nozick, R. нав. дело, стр. 416.
51 Rols, Dž. (1998) Politički liberalizam, Beograd: Filip Višnjić, str. 239.
52 Ryan, M. & Kellner, D. нав. дело, стр. 25
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тужби подржала субнационалне идентитете.53 То јест, мо
жда је филм успео у својој намери да нормализује хипи бај
кере и спречи реакцију реднека? Штавише, данашње стање
сугерише да је чак и анкорпија комодификована и искори
шћена за реконструкцију самог капитализма. Као што и Хо
нет примећује, а Маркузе постулира идејом о репресивној
десублимацији, капитализам може да испуни нечије жеље,
али у осиромашеном облику.
То може да отуђи и утопију. Фредрик Џејмсон примећује да
она извире из народне бајке, плебејска је визија аграрног
циклуса „рађања, копулације и смрти”, један сан о култи
вацији, заједници и солидарности обичне раје.54 Међутим,
оно што индустрија културе успева јесте да дисторзира овај
циклус, да банализује раст, размножавање, па и умирање,
да отме пуку њихову бајку и преуреди је како би постала
безопасна. Рекло би се да је то паралелно Хонетовој кри
тици ране критичке теорије, која је капитализам свела на
инструменални ум, а потом томе супротставила естетску
димензију, ослобођену социјалног контекста.55 Иако Хоне
това критика можда није сасвим оправдана, она ипак пога
ђа контракултуру Голих у седлу. Повратак природи наспрам
великог града, против дегенерације и снобизма, против на
водно исцрпљене цивилизације, делује данас готово наив
но. Речима Хелмута Плеснера, „сама шума није довољна”,
неопходне су и идеје.56 Парадоксално, контракултура се тако
радикално дистанцирала од онога што је перципирала као
снаге прошлости или отуђености, да је сарадњу са корпора
цијама препознала као мање зло од стране која је, како је већ
речено, неспорно изгубила.
Као и у Шарлотсвилу, у Голима у седлу сукобили су се ка
питалистички губитници, доживљавајући једни друге као
фундаменталне непријатеље, као да немају апсолутно ни
шта заједничко. Десило се оно што Ричард Рорти зове „упо
шљавање”57 популације мањинским идентитетима и томе
следственим нетрпељивостима, док се капитал слободно
креће, константно умањујући животни стандард свих тих
„посебних” мањина. Јер само ако скренемо поглед са поли
тичке економије нећемо видети кохабитацију супротставље
них снага. Чак ни за Хонета не можемо са сигурношћу рећи
53 Hantington, S. (2008) Američki identitet, Podgorica: CID, str. 158.
54 Jameson, F. (2005), нав. дело, стр. 85.
55 Honneth, A. (1991), нав. дело.
56 Plesner, H. нав. дело, стр. 33
57 Rorty, R. (1998) Achieving our country, Cambridge: Harvard University
Press, p. 88
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да ли се позив на „радикално проширење односа солидарно
сти”58 односио на солидарност с јужњачким губитницима и
њиховим статуам
 а а наспрам владајуће класе. Ми живимо у
сасвим другачијем времену, где су по свему судећи Јужњаци
перципирани као већа опасност од неолиберала. Готово да
се понавља стара бољка просветитељства: „критика се пре
ко противкритике заоштрила до суперкритике. На крају је
оглупела до хипокризије”.59
Контракултура као да више не може да препозна стварне од
имагинарних противника, а питање је да ли је то икада и
знала. Хоркхајмер и Адорно указали су у својој Дијалекти
ци просветитељства да друштво базирано на интересу не
може да опстане, да му је потребна културно-емоционална
подршка, као и да је након слабљења моћи религије дру
штво потражило ослонац у својеврсном „култу осећаја”, у
патетичним сентименталностима и филмским љубавници
ма а против слободног мишљења.60 То наводи на закључак
да контракултура није тек комодификована, већ је легитими
сала капитализам. То можда није очигледно на нивоу идео
логије осећаја, али је јасније када се сагледа да Хоркхајмер
и Адорно именују страхове као „трагове насилног напретка
у људском развоју”61. То јест, оно што је систем желео да
уклони претварао је у огаван објекат, нешто ужасно и од
вратно, а оно што је изложено руглу ваља дешифровати као
траг на линији цивилизацијског процеса. Тај траг, зна се, не
долази више од хипи бајкера, они су бескомпромисни кри
тичари садашњости чија је футуристичка визија победила.
Али управо то је крај њиховог отпадништва.

Закључна разматрања
Критичка теорија друштва од почетка има посебан однос
према девијантним особама и групама. Припадници Франк
фуртске школе проблематизовали су индустрију масовне
културе, која намеће једноличност и послушну нормалност
својој публици, сматрајући да критичка свест зауставља свој
развој у додиру са шундом који је преплавио домен попу
ларног. Наспрам тога, Франкфуртовци су истицали књижев
ност чак и из феудалног доба, са донекле ишчашеним, поме
реним ликовима чак и из криминалног миљеа, који су омо
гућавали отварање такозване друге димензије, изван тржи
шног калкулативног система. Такође су хвалили циркуске
58 Хонет (2009), нав. дело, стр. 241
59	 Kozelek, R. (1997) Kritika i kriza, Beograd: Plato, str. 169.
60	 Horkheim
 er, M. & Adorno, T. нав. дело, стр. 99.
61	 Исто, стр. 157.
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акробате, не јер су доносили нека нова значења колико то
што су одбијали конформизам и готово славили бесмисао
свог спектакла на жици. Увек је Франкфуртовцима била на
уму нека дисоцијација од постојећег, дистанцирање од сва
кодневног како би се могло критиковати садашње доба и ан
тиципирати неко ново и боље друштво.
Постструктуралисти су ишли и даље, и директно се осла
њали на сведочанства познатих психијатријских пацијената,
попут судије Данијела Шребера, из чијих су списа Мишел
Фуко, Жил Делез или Фридрих Китлер извлачили своје ин
спиративне теорије. Парадоксално, из уста „лудака” излази
ла је истина савременог доба, само су је требали пажљиво
слушати и она би им се указала у текстовима друштвених
отпадника. Жил Делез је прижељкивао да капитализму су
протстави схизофренију, не као менталну болест колико
принцип који би угрозио централизовани систем, као ризом
наспрам крутог дрвета. Делез слави лишајеве и траве, ни
кад стабла са кореном, који га подсећају на хијерархију. С
друге стране, Мишел Фуко је дискурс сексуалности нашао
у романима Маркиза де Сада, којег су Хоркхајмер и Адорно
сматрали тамним књижевником који не крије везе буржоа
ског друштва и моћи, као и ума и злочина. Критичка теори
ја је заиста цветала на овом несвакидашњем методолошком
принципу.
Наравно, није за њих свака девијација била позитивна, нити
обрнуто, све што је перципирано као нормално није неми
новно имало ауторитарне основе. Дијалектика према којој
живот достојан човека треба тражити у изопштеним књи
жевним ликовима попут проститутки или џепароша сва
како није подразумевала да неконформиста пређе границу
закона. С друге стране, дијалектика је у бескомпромисној
просвећености видела срљање у отуђујућу рационалност
која ће чак и људе третирати као ствари. То јест, за критич
ку теор ију сасвим је могуће да пут поплочан чистим разу
мом заврши у потпуном безумљу. Холокауст је можда био
пре болест рационалности него предавање мистици и ата
визму тисућлетног Рајха. Дијалектички метод је стога врло
осетљив према бинарним опозицијама које разликују (не)
нормалност, (и)рационалност или црно и бело.
Зато је било могуће да се Адорно и Бењамин дијалектич
ки запитају да ли је аутономна уметност, тај највреднији
принцип, послужила за естетизацију фашистичке политике
и пораз левице исто колико и за достизање духовних врхо
ва човечанства. Маркузе је могао исто тако да проблемати
зује да ли су данашњи битници тек осиромашена верзија
отпадништва, које само на ефикаснији начин репродукује
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идеолошку хегемонију јер тек фингира искрени отпор по
стојећем. Или да трагедија, оно што је у антици уводило
нерешиву моралну дилему, сада бива корумпирана бајкови
тим, упрошћеним наративима где је једна страна неспорни
негативац и расправа је унапред решена. Да бисмо истински
употребили ову мисао Франкфуртске школе, морали смо да
се позабавимо управо такозваном зликовачком страном и
покушамо да схватимо њену перспективу. Зато смо одмах
девијацију дефинисали не тек као отпадништво од нормал
ности већ и као репресивну употребу изборене слободе.
Главно питање које нас је водило у анализи филма Голи у
седлу гласило је: да ли су наше трагедије и утопије данас на
неки начин постварене?
Прва девијација била је популарна либидинална трансфи
гурација, потпомогнута опојним супстанцама. У ствари,
експерименти са индивидуалношћу првенствено су се оди
гравали у сфери сексуалности и забрањених порока, који су
полако довели до напуштања конформистичке и пуритан
ске дисциплине. Нема спора да је ово била нека врста со
цијалног прогреса, који се обликовао у процесу својеврсног
моралног конфликта. То јест, лично експериментисање није
имало тек конзумеристички или кохабитирајући призвук,
већ је циљало на другачије разумевање људских права и сло
бода. Но, филм Голи у седлу сукоб су приказали као погубан
за било кога ко је желео било шта да промени. Штавише,
покушаји ослобођења неславно су завршавали. Уместо иде
ала какви су се могли наћи у халуцинаторним триповима,
ликови су пре наилазили на фашистичке ноћне море, на ре
едипализацију и трауму, изазвану изнутра колико и споља,
спречавајући искуство другачијег и бољег света.
Такође, ликови су мање растварали сувише индивидуали
стичке концепције а више потврђивали тако негативно од
ређену слободу. Неспремност да се замисли позиција другог
и разуме други, водила је пре идеолошкој десници него ега
литаризму и солидарности међу људима. Развој индивидуа,
уместо здраве друштвености, свела се на нарцисоидну иди
осинкратичност. Супротно интерсубјективистичком разу
мевању идентитета, који зависи од наших друштвених ин
теракција и потврде других особа, контракултура је славила
естетски концепт его идентитета. Показало се на кључном
појму контракултуре да Голи у седлу падају на тесту. Ако
је љубав реципрочно препознавање себе у другима, жеља
и бивање жељеним, односно ако је вољена особа незаоби
лазна за развој наше личности, онда је наша тежња ка ау
тентичности изолована од социјалне сфере и интегрисана
у капиталистичку продукцију. Индивидуализам је постао
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средство у производном сектору, где се до данас патолошки
развија под патронатом принципа економског раста.
Коначно, и анкорпија је изгубила своја утопијска својства.
Ако је контракултура стремила да изникне као хуманија за
једница унутар капиталистичког друштва, Голи у седлу су
сугерисали да такво напуштање Корпорације неће бити
дозвољено чак и силом. Међутим, стварност је демантовала
уметност. Корпоративна Америка је подржала неконформи
сте и њихова анкорпијска стремљења, и до данас подржа
ва постмодернистичку, културалну левицу, која више и не
разматра проблематичне токове новца и неолибералне ре
форме, под условом да економска транзиција гарантује про
ширење различитих мањинских на уштрб социјалних пра
ва, иако би истински друштвени развој подразумевао да обе
врсте права стоје и падају заједно. Секташење је у том слу
чају неминовно, јер испуњавање само културалних захтева а
не и привредних може да води само ка репресивним облици
ма слободе, слављењу идентитета паралелно са опадањем
животног стандарда.
Данас, дакле, морамо да поставимо питање да ли је контра
култура заиста угрозила капитализам или га пре реконструи
сала, освежила са неспорно прогресивним идејама једнако
сти и различитости, које су нажалост на један осиромашен
начин остварене, лишене суштинске солидарности и прав
де на нивоу друштва као целине. Зато данас присуствујемо
борби друштвених група које у ствари имају исти класни
интерес али припадају различим временима или вредности
ма, и спремни су да увек жртвују прво зарад другога, а не да
своја времена или вредности међусобно препознају и уваже.
И до сада се знало да левица више нема револуционарног
субјекта, али ређе се истиче запањујући обрт. Голи у седлу
су најавили какав ће облик задобити савршена идеолошка
хегемонија, где културне ровове не копају различите класе,
већ се једна класа, она подређена, прекарна и пролетаризо
вана, бори унутар себе, док онај истински антагониста гледа
са врха.
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CORRUPTED TRAGEDY, ALIENATED UTOPIA
ANALYSIS OF THE FILM EASY RIDER

Abstract
This paper examines certain dialectic of deviance, not just in the
sense of its positive role in the moral conflicts that characterize
social progress, but also as nonconformist phenomena that sooner or
later becomes commodified. The film Easy Rider can be used as a
theoretical tool in order to analyze the individualistic and social aspects
of counterculture, with a focus on repressive, de-sublimated practices
that invert the meaning of freedom, justice and equality. The paper
questions whether the counterculture, in spite of the initial celebration
of apostasy and social experiments, eventually ended up being
integrated within the system by becoming a mask of social domination
itself. Ideological contradictions of Easy Rider show the aesthetic and
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
possibility of abandoning capitalist society. The search for ancorpy was
violently suppressed in the film, but in reality the counterculture’s most
radical elements were discarded or watered down, in order to sell it as
a market product. The paper concludes that the postmodernist cultural
Left has neglected the class conflict and focused on the extension of
minority rights while the neoliberal deterioration of social rights was
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
power center untouched. Popular culture has lost its utopian dimension,
while deviation has acquired a specific capitalist function.
Key words: deviance, critical theory, hegemony, media culture,
ideology, Easy Rider, counterculture
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АРХИВИРАЊЕ СЕЋАЊА У 
ФИЛМОВИМА ПОЧЕТАК И
МЕМЕНТО
Сажетак: Циљ истраживања је утврђивање утицаја (личног) ар
хива сећања на идентитет јунака филмова „Мементо” („Memen
to”) и „Почетак” („Inception”). Наведени популарни холивудски
филмови редитеља Кристофера Нолана (Christopher Nolan) нуде
различите примере парадигме семиотизације архивираног сећања.
Код главног јунака филма „Мементо” доминира инсистирање на
мнемотехникама које конструишу лични архив потиснуте трауме
а која се везује за освету, док код јунака у филму „Почетак” осе
ћање кривице је чувар и генератор сећања. Овај рад ће показати
да, у контексту „филмова мозгалица” по Томасу Елсесеру (Thomas
Elsaesser), дисфункционална и ирационална семиотизација архиви
раног сећања као и одустајање од опроштаја ремети психолошку
и индивидуалну стабилност ових ликова и утиче на идентитет.
Кључне речи: мементо, почетак, Нолан, архивирање, памћење,
сећање, идентитет

Увод1
Сећање је акт семиотизације.2

Иако је готово аксиоматска тврдња да сећања чине човеков
идентитет, у свакодневном животу често смо сведоци да нас
сопствена сећања изневере, преваре или осујете: на пример,
1 Аутор рада је стипендиста Министарства просвете, науке и техноло
шког развоја за докторске академске студије 2017. године.
2 Asman, J. (2011) Kultura pamćenja, Beograd: Prosveta, str. 35
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тешко нам је да се сетимо имена особе, или где смо оста
вили кључеве, или се, пак, суочавамо са критиком пријате
ља јер смо неки заједнички догађај кроз сећање комплетно
изменили или преобратили3. Ако сећање, дакле, лежи на
нестабилној основи, да ли је и човеков идентитет повезан
са сећањем подједнако подложан потресима и лишен ста
билности? Алаида Асман подсећа да је човеков идентитет у
модерном смислу, кроз призму сећања, дефинисао филозоф
Џон Лок: „Лок је створио модерни појам личног идентитета
и у целости га заснива на човековој способности самосве
сти и моћи сећања4; Лични идентитет настаје тако што јед
на личност препознаје себе као сопство у процесу промене
времена5”. Морис Албваш, један од пионира теорије сећања
XX века, допунио је и проширио Локову теорију. За овог
теоретичара, изоловани човек не би могао да створи било
какво сећање6, јер оно зависи искључиво од интеракције са
другим људима7. Двадесети век је такође и доба процвата
културе сећања, коју Џеј Винтер назива „експлозија памће
ња”: „Карактер експлозије памћења није детерминисан, није
одређен. Постоји много извора тако да је тешко издвојити
маргинални од круцијалног. И дубоко, али и плитко везују
се за нашу савремену опсесију сећањима8”. Алаида Асман
експлозији памћења приписује самопосматрање: „У пост
трауматском веку у којем се данас налазимо, пракса сећања
и теорија сећања тесно су испреплетене. Ми такорећи по
сматрамо себе док се сећамо9; властита биографска сећања
су неопходна, јер су она грађа од које су изграђени искуства,
односи, а пре свега слика властитог идентитета10”. Обрађи
вање теме сећања заступљено је у многим уметностима па и
у филму, посебно у филмовима новог миленијума: „Сећање
прожима филмске наративе, заплете и методе нарације, од
3 Видети: Schacter, D. and Chiao, J. and Mitchell, J. The seven sins of me
mory, in: Annals New York academy of sciences, volume 1001 (2003)
рp. 226-239.
4 Asman, A. (2011) Duga senka prošlosti: kultura sećanja i politika povesti,
Beograd: Biblioteka XX vek, стр. 189.
5 Исто, стр. 175.
6 На тему важне разлике између „памћења” и „сећања”, Тодор Куљић
пише: „Треба раздвајати памћење, складиштење садржаја прошлости,
од сећања, тј. актуел изовања сачуваних садржаја. Сећање је захват у
прошло увек из нове садашњице”, у: Куљић, Т. (2006) Култура сећања,
Београд: Чигоја штампа, стр. 8.
7 Његову теорију социјалног памћења ће цитирана ауторка преузети ради
надоградње и развијања појма културалног памћења.
8 Winter, J. (2006) Remembering war: The great war between memory and
history in the twentieh century, London: Yale University Press, p. 19.
9 Asman, A. нав. дело, стр. 13.
10 Исто, стр. 2-23.
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прилагођавања флешбекова потребама сведене и кохерент
не линеарне нарације у биоскопском филму, до постављања
у први план тематике сећања и преокрета везаних за само
сећање, као у новијим америчким филмовима попут Вечни
сјај беспрекорног ума (Eternal sunshine of the spotless mind,
Michel Gondry – Мишел Гондри, 2004), Мементо (Memento,
Christopher Nolan – Кристофер Нолан, 2001) и Борнова
трилогија (...)11”.

Сећање у Нолановим mindgame филмовима
„Мементо” (2000) и „Почетак” („Inception”, 2010) су филмо
ви режисера Кристофера Нолана. Сценарио филма „Мемен
то” урађен је по мотивима приповетке Кристоферовог брата
Џонатана, док је сценариста филма „Почетак” сам редитељ.
Оба филма су парадигматични примери феномена оно
га што Елсесер (Thomas Elsaesser) назива mindgame филм:
филм-мозгалица12. Класичан заплет додатно је закомпли
кован чином нарације: Елсесер користи термин запетљан.
Публика се забавља склапајући слагалицу фрагментарног
приповедавања, откључавајући мистерију конструкције на
ратива, чиме се уобичајени однос гледалац-платно доводи
у кризу и мења. Гледалац је постављен на дистанцу у одно
су на причу, готово стављен у повлашћену позицију ауто
ра који деконструише филмску причу, тражећи одговоре на
бројна питања13.

11 Radstone, S. Cinema and memory, in: Memory: histories, theories, debates,
eds. Radstone, S. and Schwarz, B. (2010), New York: Fordham University
press, p. 329.
12 „У данашњој култури коју обликују нови медији, искуства постају не
упоредиво двосмислена и фрагментарна; последично, приче које по
кушавају да представе та искуства постају неразумљиве и комплексне
(…), представљају радикално нова искуства и идентитете, кодирана као
узнемирујућа и трауматична; филм-мозгалицу чине некласични јунаци
који чине некласичне радње и догађаје;   (…) настањени су јунацима
који су шизофрени, губе сећање, који су непоуздани наратори, или који
су мртви; (…) комплексност филмова мозгалица базира се на два ни
воа: наративу и нарацији. Они доводе у први план комплексно причање
(storytelling) једноставне или сложене приче (наратива)”, у: Buckland, W.
Introduction: puzzle plots, in: Puzzle films: complex storytelling in contempo
rary cinema, ed. Buckland, W. (2009), Oxford: Wiley Blackwell, p. 1-6.
13 „Филмови-мозгалице могу бити виђени као индикатори кризе у одно
су гледалац-филм, у смислу да традиционална суспензија неверице или
класична позиција гледаоца ваојера, сведока, посматрача и филмских
режима или техника (...) више нису прикладне и довољно изазовне”, у
Elsaesser, T. The mind-game film, in: Puzzle films: complex storytelling in
contemporary cinema, ed. Buckland, W. (2009), Oxford: Wiley Blackwell,
p. 16.
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Главни јунак „Мемента” је Леонард Шелби који пати од ан
тероградне амнезије14. Сећа се само трауматског убиства и
силовања сопствене жене од стране непознатих провалника,
чему је присуствовао онеспособљен након што је ударен у
главу. Од тог тренутка нема могућност да ствара нова сећа
ња: заборавља имена, где је кренуо, шта је непосредно пре
тога радио, где се налазио. То га ставља у животно есктрем
но напорну, а драматуршки интересантну позицију јунака
који услед велике препреке – тренутног заборављања сва
кодневних догађаја, сопствених радњи и мисли – трага за
почионицем злочина, који га је лишио породице и љубави.
По сопственом телу истетовирао је знакове поред пута, тек
стуалне симболе, која сећању дају смисао, семиотизујући
га, подсећајући Леонарда на циљ живота – тражење убице.
Освета жене, као Леонардова основна животна мотиваци
ја, има, дакле, низ иконичких помагала: средње име убице,
професију, регистарски број таблица. А ту су и неколико до
словно писаних правила: „никада се не јављај на телефон”,
„не препусти се својим слабостима”, итд. Браћа Нолан су
приповедање ове једноставне  приче додатно драматуршки
онеобичили. Сегменти приче, уместо унапред, теку ретро
градно. Поређани су инверзно, па причу пратимо од краја
ка почетку. Други елемент који компликује нарацију је до
датни паралелни сегмент радње, у ком пратимо Леонарда у
хотелској соби како непознатој особи преко телефона прича
животну причу Семија Џенкиса, Леонардовог двојника, код
кога су се такође развили симптоми антероградне амнезије.
О функцијама овог сегмента биће речи касније. Паралелним
током две приче, од којих се једна одвија уназад, Нолан је
своју публику поставио у изузетно дестабилизовану, врто
главу психолошку позицију, управо ону у којој се налази и
главни јунак. Оваква драматуршка конструкција фрагменти
раног дешавања уједно тестира и памћење гледалаца.
Вилијам Браун (William Brown), у есеју о филму „Почетак”,
закључује да је сиже, тј. прича филма крајње једноставна,
а да је оно што га чини компликованим сам акт нарације15.
Прича је следећа: у блиској будућности, у којој је развијена
14 „Немогућност регистровања или учења нове информације, уз немогућ
ност упамћивања нових информација, после критичног догађаја, од мо
мента почетка неке болести или трауме и за неко време након тога, која
нестаје након неколико недеља”, у: Jašović Gašić, M. i Lečić Toševski, D.
(2014) Psihijatrija: udbženik za studente medicine, Beograd: Univerzitet u
Beogradu, Medicinski fakultet, стр. 57.
15 Ови аргументи ће Брауну помоћи приликом вршења упоредне анализе
Нолановог и на први поглед крајње статичног и камерног филма Абаса
Kијаростамија „Пет посвећених Озуу” („Five dedicated to Ozu”, 2003,
Abbas Kiar ostami), да би доказао комплексност потоњег.
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нова технологија која омогућава улазак у туђе снове, главни
јунак (Дом Коб) жели да се врати у Америку својој деци, а
то не може јер је грешком оптужен за убиство своје жене.
Он је развио способност да улази у туђе снове, што му омо
гућава да лако преузима њихове идеје и користи их. Богати
индустријалац Саито има могућност да га ослободи опту
жби, али заузврат тражи да Дом спроведе inception, усађи
вање идеје, тј. да непознатом човеку, Саитовом пословном
ривалу Фишеру, усади у мозак одређену идеју. На том путу,
испречиће му се дуга сенка прошлости, Домова жена Мол,
коју, с обзиром да се ради о његовој пројекцији особе, дефи
нише његова кривица.
Релевантност ова два филма у контексту семиотизације се
ћања кроз призму личног идентитета јунака филмова-мозга
лица јесте у томе што они показују како идентитет формира
ју облици сећања – или, боље речено, оно што они чине од
памћења, кроз процес ауто-семиотизације.
Када се представља, Леонард каже: „Ја сам Леонард Шел
би, живим у Сан Франциску и желим да пронађем убицу
своје жене.” Памћење је Леонардов mitomoteur16, поновно
и поновно сећање на жену, овог пута обликовано осветом, а
Дому Кобу памћење је и опсесија и непријатељ. У обе при
че постоји свесно одустајање од заборава и опраштања, ка
ко неком другом тако и себи, а то води (ауто)деструкцији
и дестабилизацији идентитета. Док Леонард није у стању
да одустане од трагања за убицом17, на сличан начин, Дом
Коб не може да препусти забораву жену која је настрадала
његовом грешком, а коју је много волео и која му се враћа у
виду суђаје.

16 Овај француски термин Алаида Асман користи искључиво у контексту
колективног идентитета. Ипак, амерички филмови познати су по једно
димензионалним ликовима, назначеним у неколико црта или одређеним
неким догађајем (нпр. траума). У том смислу, назвао бих такав догађај
„митом-покретачем” јунака америчког комерцијалног филма.
17 Управо се у томе и назире атрактивна порука филма „Мементо”: Лео
нард је вероватно убио много особа са средњим именом Џон и прези
меном које почиње на „Џ” – али се тога не сећа! Какав је смисао освете
уопште, а тек какав је ако се не сећамо да смо је извршили? „Дакле,
Леонард никада не доживљава преокрет или откровење – или, ако то и
доживи, врло брзо заборавља, а записивање води више ка конфузији не
го ка јасноћи, као што његово убиство Тедија показује, пошто и ми сами
почињемо да сумњамо да је управо он тај”, у: Buckland, W. op. cit., p. 6
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Филм „Мементо”
Сећања су интерпретација, али не и снимак.
из филма „Мементо”

„У кога имати поверења? У Тедија (…), Натали (…) или нај
боље ни у кога па чак ни у себе?” Овако почиње опис филма
на полеђини оригиналног двд издања. Реченица уводи тему
крхкости и лабилности сећања18. Иако „Мементо” у осно
ви говори о антероградној амнезији и покушају јунака да
се избори са истом како би могао да функционише у раз
личитим ситуац
 ијама, филм се такође фокусира на свесној
вољи за искривљењем значења сећања. Евоцирање сећања
императивом „Сети се!” јесте присилан повратак траумат
ским сликама, што представља први стадијум пред њихово
семиотизовање.
Леонард Шелби доживео је трауматично искуство19. Он је
сведок екстремног насиља почињеног над њему интимно
блиском особом, али код њега не налазимо ни трага дисо
цијације психе. Напротив – Леонард инсистира на сећању,
не само на своју жену већ и на трауму. У једној сцени из
филма, Натали моли Леонарда да јој прича о својој супрузи.
„Зашто”, он пита. Натали одговара: „Јер волиш да је се се
ћаш.” Након изузетно живог присећања на супругу, Леонард
18 „Памћење није апарат за егзактно регистровање и конзервирање као фо
тоапарат. Непрестано преобликовање и прилагођавање сећања пре се
може упоредити са праксом ретуширања, која из фотографија успева да
избрише проблематичне и случајне елементе, а да оно што се налази у
фокусу улепша, појача, увећа и увелича. (…) Уз то, сећања су отворе
на за тумачења. Пошто наше памћење не складишти кохерентне токове,
него нам ставља на располагање само минијатурне исечке и фрагмен
те из којих сами морамо да направимо одређену слику, ретроспективно
приповедање може се у току једне животне повести мењати, а да при
том не морамо ми сами кривотворити сећања”, у: Asman, A. нав. дело,
стр. 170-171
19 Иако Алаида Асман говори о трауми у контексту колективног памћења,
овај опис се извесно може приписати и догађају из прошлости главног
јунака филма „Мементо”: „Психичка траума настаје услед доживљеног
искуства екстремног насиља које је угрозило живот и дубоко ранило ду
шу (…) Под силином таквих искустава разбија се штит којим се човек
иначе брани од опажајне иритације, а њихов неуобичајен и по идентитет
опасан карактер онемогућава психи да их обради. (…) Како би се тај
догађај могао преживети, активира се психички механизам одбране који
психијатри називају дисоцијација. То је несвесна стратегија одбацива
ња, захваљујући којој угрожавајући доживљај остаје далеко од свести
погођене личности. Догађај се, додуше, региструје, али се истовремено
руше мостови ка свести. Свест капсулира доживљај који се не да ни
сећању ни забораву, што значи да се он премешта у стање латенције у
којем може дуго остати испод површине и неупадљив, док се поново не
огласи језиком симптома”, у: Asman, A. нав. дело, стр. 114.
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закључује да је једини смисао живота за њега тражење уби
це и освета.
У сцени са проститутком, Леонард приређује мини-јубилеј
сећања бруталног убиства супруге. Након што је простори
ју сценографски поставио тако да подсећа на изглед собе
непосредно пред женину смрт, позвао је проститутку, која
личи на покојну супругу и објаснио јој да од ње жели да са
чека да он заспи и да затим нагло залупи врата. На исти на
чин га је много година раније и убица пробудио, непосредно
пред убиство жене. Након буђења, Леонард, због свог про
блема, не памти да је уопште позвао проститутку, па га же
нини предмети постављени по соби изузетно подсећају на
ноћ трауматичног искуства. Доживљај/сећање постаје ин
тензивно, а једина сврха јесте одржавање сећања „врућим”
и живим путем флешбекова: „Когнитивни психолози су не
давно флешбекове описали као окретање од најразвијенијег
вида кодирања памћења, језичког, ка одређеној ранијој ико
ничкој форми. Таква неприлагођена иконичка сећања мање
су склона пропадању и промени. Она остају фиксирана за
разлику од литералних снимака прошлих перцепција20”. У
другој сцени, затичемо Леонарда како те исте предмете уни
штава и пали: као да, не знајући шта да ради са тешким се
ћањем, жели истовремено и да га одржи и да га уништи.
Немогућност стварања нових сећања њега одводи у слепу
улицу на чијем се крају налази зид проживљене трауме ко
ја остаје једина видљива и присутна слика у његовом мен
талном животу. Преобликовање сећања у жељу за осветом,
ипак, недвосмислено је присутно током целог наратива и
постаје језгро Леонардовог идентитета.
Тетоваже на Леонардовом телу могу се посматрати као се
миотизована мапа сећања. На његовим грудима стоји нај
већи натпис: „Џон Џ. силовао је и убио моју жену”. Мапу
сећања преко тетоважа срећемо и у „Хазарском речнику”,
роману Милорада Павића, где је на телу једног мушкараца
истетовирано колективно памћење целе нације. И Павић и
Нолан се поигравају са нестабилношћу сећања и идентите
та, први са колективног, а други с индивидуалног станови
шта: обојица говоре о нестабилности. На Леонардовом телу
сећања су дословно семиотизована тј. преведена у изјаве.
Јан Асман подсећа да писменост „(…) доноси ризике за
борава, нестанка и застарелости, који су усменом предању
страни и који представљају пре прекид него континуитет21”.
20 Hirsch, J. (2003) Afterimage: film, trauma and the Holocaust, Philadelphia:
Temple University press, p. 91
21 Asman, J. нав. дело, стр. 104.
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Текстови се могу прерађивати, док се „ритуална кохерен
ција заснива на понављању, тј. варијација је искључена, а
текстуална кохеренција допушта варијацију, чак је и омо
гућава22”. Међутим, Леонардово преживљавање оличено је
у готово ритуалном понављању одређених радњи, иако се у
великој мери ослања и на текстуалне симболе.
На крају, два супротстављена наратива спајају се и форми
рају целину. Леонард убија невиног човека за кога сматра
да је убица његове жене, али убрзо постаје свестан грешке:
„Да ли могу да заборавим оно што сам урадио? Да ли смем
да лажем себе да бих био срећан?” Затим се појављује Те
ди, а у офу чујемо Леонардов глас: „У твом случају Теди,
да, то ћу урадити. (…) Свима нама су потребна огледала да
нас повремено подсете ко смо.” Леонард арбитрарно бира
нову мету, везујући намерно Тедијев број таблице за нову
чињеницу о идентитету жениног убице. На тај начин, Теди
је за Леонарда семиотизован као убица. Тамо где се филм
прекида, он парадоксално почиње, остављајући гледаоца у
изненађењу23 и недвосмисленој асоцијацији да Теди није ни
прва ни последња жртва Леонардове манипулације сопстве
ним сећањима. Теди, намерно постављен као антагониста,
јер се користи Леонардовом дисфункцијом да би се решио
сопствених непријатеља, у ствари је потенцијални помагач,
јер Леонарда саветује: „Нека сећања је најбоље заборави
ти.” Али Леонард не само да не жели да заборави, већ неће
да престане да семиотизује сопствена сећања: „Прошлости
се сећамо само онолико колико је потребно и само онолико
колико је испуњена смислом и значењем, дакле, само колико
је семиотизована24”.

22 Исто, стр. 99-100.
23 „Мементо је тежак и изазован јер нисмо у могућности да конструишемо
кохерентну фабулу за време приказивања (…) Он истиче фундаментал
ну улогу гледаочеве активности у процесу гледања, јер његова необична
композиција омета неке базичне функције сећања. Зато што филм иде
уназад, гледалац је приморан да укомпонује сцене у прави ред: али за
иста је тешко пратити ток догађаја, а истовремено сећати се оних који
су већ виђени (…) Можемо да гледамо филмове јер поседујемо капаци
тет осећања времена а сећање је, као карактеристика свести, директно
уплетено. (…) Необична композиција Мемента циља да стави гледаоце
у исто стање у коме је и главни јунак, да би заједно са њим поделили ње
гову антероградну амнезију, немогућност креирања нових сећања”, у:
Ghislotti, S. Narrative comprehension made dif
fi cult: film form and mnemo
nic devices in “Memento”, in: Puzzle films: complex storytelling in contem
porary cinema, ed. Buckland, W. (2009), Oxford: Wiley Blackwell, p. 88-90.
24 Asman, J. нав. дело, стр. 309.

288

СТРАХИЊА САВИЋ

Филм „Почетак”
Закључала је нешто у себи… Истину коју је једном познавала, али
онда одлучила да заборави.
Из филма „Почетак”

Компликована структура наратива „Почетка” базира се на
1) сећању-покретачу радње, које јунаци морају усадити у
ум особе коју не познају, а које истовремено мора деловати
ауто-референтно, субјективно и оригинално; 2) сећању-не
пријатељу, које се у виду опасне приказе бивше жене, Мол,
некадашњег предмета љубави, враћа у оличењу суђаје и
прети да уништи јунакову будућност.
Уводна секвенца филма, коју брижљиво анализирају многи
аутори у књизи Hollywood puzzle films, може се посматрати
као својеврстан mise en abyme, тј. мапа вођења комплетног
филма25. Идеју, коју Кобов тим одлази да усади, у ствари је
сећање, које ће идентификовати Фишера, Саитовог ривала.
(Ново) сећање донеће (нови) идентитет. Кобова препрека је
сећање отелотворено у виду film-noir femme fatale антаго
нисткиње, жене коју је некад волео и која га је волела, а пре
ма којој осећа кривицу. Реалан проблем, нереална претња –
јер не постоји у реалном свету, већ само као Кобово сећа
ње. На постеру „Почетка” је из тог разлога наглашено in the
mind – у уму: наратив и злочин дешавају се у нечијем уму, а
не у реалности. Али, иако замишљени и нереални у смислу
онтологије опиљивог, феноменолошког света, за јунака су
претње и те како реалне.
Кобова сећања – архивирана сећања – прете да угрозе ком
плетну операцију. Коб недвосмислено упозорава Аријадну,
архитекту снова, да никада не конструише просторе снова
по сећањима, јер је то „најбољи начин да се изгуби траг шта
је реалност а шта је сан”. Међутим, сам Коб ноћи проводи
сањајући сопствена сећања, која су заточена на спратови
ма зграде и повезана лифтом памћења: „Коб користи лифт
као мнемоничко средство, крећући се вертикално кроз се
ћања, свако мапирано на различитом спрату. Истовремено,
покушава да закључа трауматско сећање на Молину смрт
25 „Термин упућује на специфичан тип само-референтности, скретања па
жње на самог себе. Када се примени на уводне секвенце /филмова/, он
приказује читаву палету значења са којима холивудски почеци припре
мају терен за остатак филма и обично представљају комплетан филм у
малом”, у: Elsaesser, T. and Buckland, W. (2002) London: Bloomsbury aca
demic, p. 47; “Место на коме се уметнути текст налази у фабули – mise
en abyme или текст огледало – одређује његову функцију за читаоца”, у:
Bal, M. (2000) Naratologija, Beograd: Narodna knjiga Alfa, str. 44
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у подруму. Наравно, не успева. Излазећи из његове најду
бље подсвести, Мол одбија да буде закључана: њено прису
ство цури кроз Фишерове снове. (…) Сећање и простор се
надопуњују26”.
Аријадна каже: „Коб има озбиљних проблема које покуша
ва да закопа доле”. Ове слике сећања затворене у сновима
подсећају на lieux de souvenir која често спомиње Алаида
Асман: „(…) та места сећања можемо назвати lieu x de sou
venir, како бисмо њихово приватно и субјективно својство
разликовали од колективних и културних места сећања ко
ја Пјер Нора (Pierre Nora) назива lieux de memoire. Места
и ствари најважнији су окидачи сети ме памћења27”. Коб је
екстремно вулнерабилан на сети-мепамћење. Сломљена ча
ша на другом нивоу сна подсетиће га на сломљену чашу из
прошлости у соби Молиног самоубиства, а затим одвести
на слику деце која му недостају. Кобова афективна везаност
за (ре)конструкцију породице потиче из дубоке туге и кри
вице. Као што ће усађено сећање дефинисати Фишера, тако
и сећање на Молину смрт већ обликује Коба. Али, и оно је
изузетно семиотизовано, а одустајање од негативне семи
отизације сећања је суштина психолошке промене главног
јунака у овом филму.
Фишер је Кобов двојник на више нивоа. Док мењају срж
Фишерове личности, Коб ће морати да промени и своју; за
тим, Коб има проблем са сећањем на супругу, а Фишер са
сећањем на оца. Разлика је у томе што Коб свесно мора да
утиче на своје сећање (и Фишерово), док је Фишер жртва и
предмет манипулације. Коб је мађионичар, а Фишер публи
ка. Циљ Кобове операције је ресемиотизовање Фишеровог
сећања на очинску фигуру оличено у заједничкој фотогра
фији, коју је Фишер поставио поред очеве самртничке по
стеље, а коју он немарно одбацује. Фишерово памћење се
мења подметањем Фишерове старе играчке, ветрењаче, у
сеф где отац држи тестамент, што ће Фишера упутити да га
је отац (ипак) волео, иако то није умео да искаже. Фишер ће
дакле сећања на оца доживети као промењена, ресемиоти
зована, а то ће променити његов став и поглед на очинску
фигуру. На сличан начин, Кобова кривица се разрешава са
мо у суочавању са дисфункционалним погледом на сећања
и у опроштају („Мораћеш да опростиш себи и да се суо
чиш са њом”): „Сећање, у форми асоцијативних веза, мне
моничког распоређивања и трауматских присећања, такође
26 Cameron, A. and Misek, R. Modular spacetime in the “intelligent” blockbu
ster, in: Hollywood puzzle films, ed. Buckland, W. (2014), Oxford: Routledge,
p. 120.
27 Asman, A. нав. дело, стр. 152
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структурише везе између и унутар наративних модула (…)
Коба опседа слика Молине смрти, која је сигнализована
начином на који му се њена слика враћа у сновима28”.
Затвор сећања (израз који користи лик из филма, Аријадна)
не представља ништа друго до (субјективну) семиотизаци
ју сећања: „Прошлост пре свега настаје, а то је наша теза,
из нашег односа према њој29; само се на значајну прошлост
подсећа, само прошлост на коју се подсећа јесте значајна30”.
Као и Леонард у „Мементу”, Коб се не суочава са сећањима,
него са сопственом интерпретацијом сећања. У „Мементу”
интерпретација наводи на освету, а у „Почетку” (ре)генери
ше кривицу. Чини се да је најлакше бавити се туђим сећа
њима а најтеже сопственим. Коб је у том смислу луди, али
аутентичан уметник сећања. На крају крајева, Кобова жена
и јесте умрла његовом кривицом, као жртва његових првих
експериментисања са усађивањем идеје у нечију главу. Он
је експлоатисао, конструисао њена сећања, а касније ће му
се нека друга сећања враћати и опседати га. Промена коју
мора да доживи је искључиво лична и интимна, Коб мора да
научи да кривицу претвори у опраштање31.

Закључак
Јунаци оба филма се на различите начине супротстављају
забораву, иако делује да би он био најефикасније решење
њихових проблема. Међутим, на путу ка забораву можда
се налази опроштај, као један од видова (ре)семиотизације
28 Cameron, A. and Misek, R. op. cit., p. 118; Ова тема се јасно назире у сле
дећем дијалогу из филма: Аријадна: „Ово нису снови. Ово су сећања.
Покушаваш да је одржиш у животу, не можеш да је пустиш.” Коб: „Не
разумеш. То су сећања која не могу да променим. Због овога ја жалим.”
Аријадна: „Је л’ заиста мислиш да можеш да изградиш затвор од сећања
и да је ту затвориш? Мислиш да ће то њу да задржи?”
29 Asman, J. нав. дело, стр. 29.
30 Исто, стр. 77-78.
31 Оба филма садрже екстреман обрт. Mind-game филмови, а посебно Но
ланови су познати по екстремним обртима – оним који нас шокирају,
изненаде па чак и разочарају. Цео „Почетак” је можда сан, а Леонард је
можда измислио сопствена сећања, па чак и трауму: „Питање или онто
лошка неизвесност остају на крају, као чигра која се врти у Почетку. То
ствара тензију између комплексних филмова и класичног типа наратива,
који је везан за шему почетак-средина-крај и узрочно-последични низ
догађаја”, у Poulaki, M. Puzzled Hollywood and the return of complex films,
in: Hollywood puzzle films, ed. Buckland, W. (2014), Oxford: Routledge, p.
37. Овај на први поглед баналан обрт баца нову, сасвим другачију сенку
на комплетан сиже. Из тог разлога, а и много других, посебно наратив
них, „филмови овог типа траже поновно гледање, у биоскопу или на
малом екрану, као покушај постизања бољег разумевања заплета (…)”,
у: King, G. Unraveling the puzzle of “Inception”, in: Hollywood puzzle films,
ed. Buckland, W. (2014), Oxford: Routledge, p. 63.
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сећања: „Опроштај је производ добровољне одлуке у лицу
практичног живота/ума. (…) Дакле, ми преузимамо одго
ворност да се уздржимо од коришћења одређених разлога,
у случају опроштаја, разлога који би требало да оправдају
непријатељско понашање према особи која нас је повреди
ла32”. На више места у својој књизи „Етика памћења”, Ави
шаи (Margalit Avishai) подсећа како су сећања семиотизова
на у освету или бес погубна по појединца: „Емоције освете
и жеље за осветом отровне су за психу. (…) Оно што треба
да се избрише јесте емоција на сећање која се поново пре
живљава33”. Приче ових филмова нас са једне стране уче да
инсистирање на архивирању сећања и одустајању од забо
рава може одвести у погубне и штетне емоције. Леонард,
након бруталног убиства супруге, бира пут дубоке патње, а
од сопствене физио-психолошке дисфункције гради препре
ку, али и подстицај за осветом, као да се налази у некаквој
животној игри. Он, природно, заборавља сваку своју жртву
па у том смислу чини „дупло убиство” у контексту етике
памћења Маргалит Авишаиа: не само да убија тело, већ
и име, које за њега више никада неће постојати. Сопстве
на мана је истовремено порив, терет али и ауто-опроштај,
оправдање сваког наредног убиства. Коб, са друге стране,
сопствену грешку за смрт жене преобликује у кривичну од
говорност, постајући сам себи судија и џелат. Губећи се у
лавиринту сопственог памћења, он у широком луку прелази
комплексну и дубоку промену, па се коначно суочава прво са
губитком, а онда и са кривицом.
Коришћење изуз етно осмишљених мнемотехничких си
стема са сврхом архивирања сећања ове јунаке чини савре
меним прототипом човека-машине, створених за убијање
(„Мементо”) или за играње са туђим емоцијама („Почетак”).
Системи базирани на архиву сећања су дакле и слабост и
врлина ових јунака. Ти „оштећени умови у стању су да при
кажу изузетне моћи; (…) њихова ограниченост претвара се у
снагу (…); док наизглед губе контролу, они стичу нову врсту
односа са вештачким, рутинираним или аутоматизованим
окружењем (…). Другим речима, ове патологије предста
вљене су гледаоцима као продуктивне34”. Архивирано сећа
ње се код ових јунака претвара у стимулишућу патологију.
Оно тражи адекватну организацију, која омогућава спретно
(пре)узимање и додатно архивирање података по потре
би. У контексту овакве, по јунака, дисфункционалне, а по
32 Avishai, M. (2002) Ethics of memory, London: Harvard university press,
p. 201.
33 Исто, стр. 207-208.
34 Elsaesser, T. op. cit., p. 31.
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окружење, продуктивне патологије, и у позитивном и у нега
тивном смислу, брижљиво архивирање сећања се назире као
метод уклапања у (социјални) свет будућности. Данас, када
заборав подједнако регулише (и)сторије колико и памћење,
архивирано памћење представљено у два mind-game фил
ма Кристофера Нолана, као да предсказује будућност где ће
оно не само дефинисати конкретне личности и односе, већ и
функционисати попут компјутера који ће управљати свешћу
појединаца.
ЛИТЕРАТУРА:
Asman, A. (2011) Duga senka prošlosti: kultura sećanja i politika
povesti, Beograd: Biblioteka XX vek.   
Asman, J. (2011) Kultura pamćenja, Beograd: Prosveta.
Avishai, M. (2002) Ethics of memory, London: Harvard university
press.
Bal, M. (2000) Naratologija, Beograd: Narodna knjiga Alfa.
Brown, W. Complexity and simplicity, in: “Inception” and “Five 
dedicated to Ozu”, in: Hollywood puzzle films, ed. Buckland, W.
(2014), Oxford: Routledge, pp. 125-139.
Buckland, W. Introduction: puzzle plots, in: Puzzle films: complex
storytelling in contemporary cinema, ed. Buckland, W. (2009), 
Oxford: Wiley Blackwell, рp. 1-12.
Cameron, A. and Misek, R. Modular spacetime in the “intelligent”
blockbuster, in: Hollywood puzzle films, ed. Buckland, W. (2014), 
Oxford: Routledge, рp. 109-124.
Elsaesser, T. The mind-game film, in: Puzzle films: complex storytel
ling in contemporary cinema, ed. Buckland, W. (2009), Oxford: 
Wiley Blackwell, рp. 13-41.
Elsaesser, T. and Buckland, W. (2002) Studying contemporary ameri
can film: a guide to movie analysis, London: Bloomsbury academic.
Elsaesser, T. and Hagener, M. (2010) Film theory: an introduction
through the senses, London: Routledge.
Ghislotti, S. Narrative comprehension made dif
fi cult: film form and
mnemonic devices in “Memento”, in: Puzzle films: complex storytel
ling in contemporary cinema, ed. Buckland, W. (2009), Oxford: Wiley
Blackwell, рp. 87-106.
Hirsch, J. (2003) Afterimage: film, trauma and the Holocaust, 
Philadelphia: Temple University press.
Jašović Gašić, M. i Lečić Toševski, D. (2014) Psihijatrija: udbženik
za studente medicine, Beograd: Univerzitet u Beogradu, Medicinski
fakultet.
King, G. Unraveling the puzzle of “Inception”, in: Hollywood puzzle
films, ed. Buckland, W. (2014), Oxford: Routledge, рp. 57-71.

293

СТРАХИЊА САВИЋ
Куљић, Т. (2006) Култура сећања, Београд: Чигоја штампа.
Panek, E. “Show, don’t tell” – considering the utility of diag rams as a
tool for understanding complex narratives, in: Hollywood puzzle films,
ed. Buckland, W. (2014), Oxford: Routledge, рp. 72-88.
Poulaki, M. Puzzled Hollywood and the return of complex films, in:
Hollywood puzzle films, ed. Buckland, W. (2014), Oxford: Routledge,
рp. 35-53.
Radstone, S. Cinema and memory, in: Memory: histories, theories, de
bates, eds. Radstone, S. and Schwarz, B. (2010), New York: Fordham
University press, рp. 325-342.
Russo, P. “Pain is in the mind” – dream narrative in “Inception” and
“Shutter island”, in: Hollywood puzzle films, ed. Buckland, W. (2014),
Oxford: Routledge, рp. 89-108.
Simons, J. Complex narratives, in: Hollywood puzzle films, 
ed. Buckland, W. (2014), Oxford: Routledge, рp. 17-34.
Winter, J. (2006) Remembering war: The great war between memory
and history in the twentieh century, London: Yale University Press.

294

СТРАХИЊА САВИЋ
Strahinja Savić

University of Arts in Belgrade, Faculty of Dramatic Arts, Belgrade

MEMORY ARCHIVING 
IN FILMS MEMENTO (2000) AND INCEPTION (2012)
Abstract
The main aim of this paper is determining how personal memory
archive has influenced the identity of characters in the films Memento
and Inception. The above mentioned films, both directed by Christopher
Nolan, belong to popular Hollywood production dealing with the subject
of memory, offering various examples of semiotisation of archived
memories. The main character of the film Memento deals with a series
of mnemonics that help him create a personal archive of a suppressed
trauma that motivates revenge, while in the movie Inception, the feeling
of guilt is a generator of memory archiving. This paper will show that,
in these so-called mind-game films, as defined by Thomas Elsaesser,
the dysfunctional and irrational semiotisation of archived memories
disturbs the psychological and individual stability of these characters,
thus affecting their identity.
Key words: Memento, Inception, Nolan, archiving, memory, identity
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ва. У истраживању би требало уочити историјски развој града,
као и спољње утицаје на њега. То могу бити и неки већи градови
који се налазе у близини Ваљева, као што је Београд. У писању би
требало истаћи оно што је иманентно и карактеристично за сам
град, и по чему се он разликује од других градова у свом окружењу.
Препознати битне историјске трeнутке у његовом развоју, ин
ституције и људе. На крају би требало изнети и процену његовог
развоја (напредак, назадак или стаганација) и који су то ресурси
које поседује град и његово окружење.
Кључне речи: Идентитет, симболи, споменици, манифестације,
бренд, идеологија, демитологизација

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 града наводећи Б. Стојковића који каже да се:
„идентитет града може да дефинише као самосвест једног
града као социопросторног колективитета, који историј
ски настаје и развија се у зависности који тај град (група)
и појединци који га сачињавају успостављају у односу са
другим градовима.”1 Он такође у свом раду наводи „мрежу
сачињену од 169 србијанских градова” која „садржи следећу
хијерархију: један велики милионски град (приматни град)
1 Вујовић, С. (2014) Социопросторни идентитет Београда у контексту
урбаног и регионалног развоја Србије, Социологија, Београд, стр. 146.
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(Београд), три средња града са мање од 200.000 становника
(Ниш, Нови Сад, Крагујевац), седамдесет и три мања града
са бројем становника између 100.000 и 10.000 становника (у
ову категорију спада и град Ваљево пр. Ж. К.), мноштво гра
дића тј. Вароши између 10.000 и 1000 становника и седам
вароши са мање од 1000 становника, са најмањом Куршу
млијом са 13200 становника.”2 Држећи се дефиниције иден
титета Б. Стојковића, могло би се рећи да је Ваљево свој
идентитет обликовао под утицајем страних освајача, пре
свега Турака а потом и Аустријанаца и Немаца. С обзиром
да у околини Ваљева постоје и називи – Мађарско гробље
као и назив шљиве – маџарка, може се рећ да је постојао
утицај и нашег северног суседа. Од градова на Ваљево нај
већи утицај има Београд, јер велики број Ваљеваца одлази
на студије у престоницу, где касније и остају или одлазе у
иностранство. Поред њега и Нови Сад је у последње време
постао привлачно место за младе Ваљевце. Гледајући по ре
сторанима, види се да је италијанска кухиња ’стигла’ осам
десетих година прошлог века у Ваљево преко Трста3, као и
у већину градова у Србији4. Наиме у Ваљеву као и свуда у
Србији традиционалне кафане, уступају место пицеријама,
тавернама....
Др Ивана Спасић и Вера Бацковић су написале значајну мо
нографију „Градови у потрази за идентитетом”, коју је издао
Филозофски факлултет у Београду 2017. године. У књизи
се наводе резултати истраживања започетог 2013. године,
а добијени након разговора са становицима осам градова
у Србији: Крагујевца, Шапца, Ужица, Лесковца, Новог Па
зара, Сомбора и Зрењанина. Уочили смо да су организато
ри истраживања у одабиру градова у узорку водили рачуна
о територијалној распотрањености узоркованих градова.
За град Ваљево, није било места осим Шапца, као што је
Чачак изостављен због Ужица. Реч је о градовима који су
традиционално у ривалству. Теоријски нуклеус овог истра
живања су категоризације холандског истраживача Петера
Носа, који је „развио идеју урбаних симбола као градивних
2 Исто, стр. 153.
3 Италијанска мода у облачењу младих, осамдесетих година прошлог ве
ка у Ваљево је стигла из Трста. Незаобилазни одевни предмет су биле
чувелене левиске „501”, ла кост мајице,  спит фајер јакне, џинс, патике:
„топ-тен” или „старке”. Ваљевска омладина је лети  ишла на летовање
на Јадранско приморје: Макарску или Ровињ. Зими, преко средњих шко
ла се одлазило у Словенију (Kрвавец). Омладина је слушала рок и диско
музику, преко грамофонских плоча које је куповала у Југотону и Робној
кући Београд.
4 Пушић, Љ. (2016) Зашто кафане никада неће постати каффе, Култура
број 151, Београд: Завод за проучавање културног развитка, стр. 246.
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елемената у идентитету града”. Спасићка и Бацковићева
су ову класификацију у неким својим деловима модифи
ковали и додали накнадно нове категорије, као што је ре
цимо: гастрономски, персонални и знаковни симболизам.
Модификовањем Петер Носових категорија добијене су
категорије које обухватају све што је битно за један град и
његов идентитет. Њиховом применом на конкретан урба
ни простор добија се богата и свеобухватна „разгледница”
једног града. Ми ћемо користити неколико модификованих
категорија и применити их на Ваљево. То су:
1. Mатеријални симболизам (градска архитектура, кон
кретни споменици и зграде међу којима се опет могу раз
ликовати: верски, историјски, културни објекти и архео
лошка налазишта...)
2. Бихеjвиорални симболизам се примарно односи на
обрасце колективног понашања – светковине, вашаре –
које се везују за град и по којима се он препознаје. У се
кундарном значењу, бихеjвиорални симболизам се одно
си на делатност карактеристичну за дати град, која је у
њему традиционално развијена и заступљена и повезана
с његовим идентитетом.
3. Персонални симболизам, аналоган Носовом иконич
ком, дугује се славним личностима које оличавају град и
стварају његову репутацију; то могу бити познати умет
ници (писци, сликари, глумци) спортисти, историјске или
политичке личности.
4. Гастрономски симболизам је потпуна новина коју су
Спасићка и Бацковићка унеле у теоријски део истражива
ња. Оне сматрају да „гастрономски симболизам се одно
си на карактеристичну традиционалну храну и пиће који
играју важну улогу у самоопису града и преко којих се
град у значајној мери самоидентификује.
5. Дискурзивни симболизам се односи на приче о гра
ду и начин самопредстављања; у званичним наступима
али и у уметничким делима, где третман града није под
контролом оних који га воде и који у њему живе.
6. Знаковни симболизам (грб, градска повеља)
7. Емоционални симболизам се односи на осећања која
становници повезују са одређеним елементима. Те емо
ције се, опет, могу мењати кроз време, а и разликовати од
једне до друге групе субјеката.’’
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Старо и ново Ваљево
Река Колубара је умногоме утицала на развој Ваљева одре
дивши његову физиономију и делећи га условно на старо и
ново. Старо Ваљево се простире на десној страни Колуба
ре и у њему доминира стара занатска чаршија Тешњар. Ова
чаршија је настала за време Турака који су у њему имали
занатске радње а живели у насељу Липак. Приликом градње
индивидуалних кућа и стамбених зграда, шездесетих годи
на прошлог века, откривено је старо Турско гробље које све
дочи о њиховом животу на овим просторима. Тек при крају
19 века и појавом групе „Дванаесторице”5, коју су чинили
напредни трговци, свештеници и учитељи тога доба, дошло
се до идеје да Ваљеву недостају установе које би се градиле
са леве стране Колубаре. На челу ове групе налазио се трго
вац Живко Тадић који је био народни посланик и припадник
Либералне странке. Они су најпре урадили нацрт за праве
градске улице, а потом се кренуло са изградњом знаменитих
зграда, које су и данас у функцији. Реч је пре свега о згра
дама Основног и Вишег суда које се налазе у главној улици.
Лево иза њих, гледајући од реке Колубаре је изграђена згра
да општине а са десне стране зграда данашње Гимназије
(по нацрту Треће београдске гимназије). Преко пута зграде
Гимназије урађена је репрезентативна зграда у којој се сада
налази Пореска управа. У непосредној близини је изграђе
на и команда Дринске дивизије у којој је службовао војвода
Живојин Мишић. У главној улици тридесетих година је из
грађен Дом војске, који тренутно није у функцији, али му је
обновљена фасада. Поред ових лепих зграда које доминира
ју, у градском језгру се налази и зграда некадашње Дринске
бановине (у којој се сада налази Висока школа струковних
студија – ВИПОС ). У њеном наставку се налази зграда Мо
дерне галерије. Наиме, пре Другог светског рата Ваљево је
припадало Дринској бановини, са седиштем у Сарајеву. Да
укљученост Ваљева у Дринску бановину није била природ
на, говоре и посећеност позоришним трупама које су госто
вале у Ваљеву. Наиме, Ваљевци су далеко више посећивали
5 И Дванесторицу, осим кафеџије чинили су: Јеврем и Павле Гавриловић,
Аксентије Срећковић, Алекса Стојишић, Живко Тадић, Марко Јеремић,
Стеван Бутина, Вук Ђелаш, Гаја Живановић, прота Живојин Марковић,
Радован Лазић и Милош Настић. Сто је постојао чак све до 1889. године  
када је Живко Тадић престао радити, када је надживео горе све поме
нуте. Представницима Стола био је задатак да се Ваљево распостре на
леву страну, да што пре добије  цркву, зграду за  основну школу, зграду
за судницу, да сагради општинске кошеве за исхрану сиротиње, да по
градовима расече нове улице, да се подигну трговина и занатство, да
се допусти грађанима што јаче учешће у општини, школи и еснафима,
цеховима. (истакао Ж. K.);  Павловић, Љ. (1990) О Ваљеву и Шапцу, Ва
љево: Радио Ваљево, стр. 52.
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позоришне представе глумачких ансабала које су долазиле
из Бограда, док су позоришне трупе из Сарајева, биле сла
бије посећене. У то време између Првог и Другог светског
рата, позоришне представе су се одржавале по хотелима и
многобројним кафанама.6 Ваљево је свој Дом културе до
било после Другог светског рата, па је зграда изграђена у
соцреалистичком стилу, као и зграда Дома омладине која
се налази поред ње, која је у употреби. Нешто модернија је
стаклена зграда Дома пензионера, која је изграђена осам
десетих година. У самом центру града се налази зграда Оп
штине која доминира својом висином. Поред Општине се
налази модерни Градски трг, на коме се дешавају политичка
окупљања али и музички концерти, дечје манифест ације,
протести грађана и сл. Урбани простор Ваљева је препозна
тљив и по парковима. Парк „Виде Јоцић” на Јадру у којем се
налазе бисте и споменици комунистичких хероја из Другог
светског рата (ЖивануЂурђевићу, Миши Дудићу, Драгојлу
Дудићу...). У самом центру града се налази парк са десне
стране Колубаре у којем су постављене скулптуре из холанд
ског града Ситарда, са којим је Ваљево било збратимљено7.
Скулптуре из Ситарда се налазе и у парку у центру града
преко пута апотеке “101”, али и испред Стоматолошке слу
жбе (тзв. Зубног). На широј перифирији града налазе се пар
кови на Пећини са спортским теренима за младе (фудбалски
травнат  терен са трибинама и терени за тенис, за игру на
бетону и шљаци), али и шетачким стазама за старе. Паркна
Петом пуку којег је својевремено посетио и Јосип Броз Тито.
У социјалистичком периоду главни симболи града су били
споменик Стјепану Филиповићу и металски комплекс, у ко
јем је доминирала фабрика „Крушик” која је имала преко
десет хиљада запослених радника.8 У постсоцијалистичком
6 Kултурни живот Ваљева до 1945. године одвијао се у кафанама и хотел
ским салама где су се одржавале представе гостујућих позоришта која
су у Ваљево долазила из Београда, Сарајева, Пожареваца, Шапца, Би
тоља (1929)... Највише гостовања у Ваљеву је имало Позоришно удру
жење глумаца из Београда, којим је руководио Душан Николић, видети:
Ранковић, З. (2002) Ваљевски крај у 20. веку, Београд: Чигоја штампа.
Милан Совиљ са беог радског Института за новију историју Србије, на
води спискове кафана и хотела, имена њихових власника као и категори
зацију. У Ваљеву је септембра месеца 1936. године било 62 угоститељ
ске радње, које су биле разврстане у три категорије...
7 Поред холандског Ситарда Ваљево је у СФР Југославији било збрати
мљено са градовима из осталих република, као што су Kопар, Задар,
Прилеп, Јасенице, Плоче. Између   ових градова постојала је   култур
на сарадња и економска сарадња. Ђаци средњих школа су се узајамно
посећивали. Тако је рецимо доста ваљевске деце, осамдесетих година,  
летовало на острву Шкољићу у близини Задра (Хрватска).
8 Ваљево је у другој половини прошлог века имало развијену привреду.
У металском комплексу поред Kрушика, ту су биле следеће фабрике:
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периоду споменик Борцима револуције (Стјепану Филипо
вићу) губи на значају а предност добија кула Ненадовића,
која се налази на супротном делу града, на путу за Шабац.
Иначе, кула је подигнута за време Првог српског устанка, за
потребе српске војске као војни магацин. Након слома Пр
вог устанка Турци су Кулу претворили у робијашницу, у ко
јој су људи били везани у окове прикачене на ланце. Након
2000 – те Кула је обновљена и конзервирана и она се данас
налази под окриљем Градског музеја. Као стална поставка
Музеја је и познати Муселимов конак, за кога се претпо
ставља да је некада био џамија. У његовом подруму се на
лазе фигуре Алексе Ненадовића и Илије Бирчанина којима
су Турци посекли главе, након неуспелог Првог устанка. У
једном тренутку у стручним круговима била је расправа око
места сече кнезова. По једној теорији она се десила на мосту
(тадашњој ћуприји) на Колубари, а по другој претпоставци
локација где се десило погубљење се налази стотинак мета
ра ниже низ Колубару. Иначе бисте кнезова Илије Бирчани
на и Алексе Ненадовића се налазе испред зграде Музеја, у
којој се налази стална поставка у којој доминирају садржаји
везани за Први светски рат – Кабинет војводе Живојина Ми
шића, наоружање и портрет Надежде Петровић, сликарке.
У ваљевском Архиву је направљена стална поставка која се
односи на ваљевску Болницу, која се налазни на месту сада
шњег Архива и старе зграде Вељевске болнице. Поред Музе
ја и Архива у Ваљеву постоји и Завод за заштиту споменика
културе, пре свега старе чаршије Тешњар. Чини се да изме
ђу ове три институције културе које се односе на прошлост
Ваљева нема довољно сарадње нити заједничких пројеката,
па ни стручних публикација. На протеклим овогодишњим
32 Тешњарским вечерима представљен је  двоброј часописа
Гласник (51-52) којег издаје Међуопштински историјски
архив Ваљево.

Дупло Ваљево
У Ваљеву постоји булевар Николај Велимировића, који је
у народу познатији као „Дупле траке”. Иначе у Ваљеву је
све дупло. Тако у граду на Колубари постоје две веће реке:
Фабрика вијака Градац, Ферум, Металорад, Елинд (производио је чу
вене Елиндове пећи). У преради воћа и производњи сокова ту је би
ла Србијанка (Златне капи). Ваљево је имало и   фабрику коже Милан
Kитановић, текстилну фабрику Узор, фабрику намештаја Стефан Фи
липовић (тзв. СТЕФИЛ), пекару са два велика силоса 15. септембар,  
грађевинско предузеће Јабланицу. Заниљиво је да наведене фабрике са
приватизацијом нису наставиле са производњом. Једино је једну при
ватизацију преживела Ваљевска пивара, која је сада пред   другом не
извесном приватизацијом.
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Колубара и Градац (трећа речица има лепо име Љубостиња
и зна да надође у време великих киша). Две пијаце; једна
стара „Женска” и Нова која се налази у новом тржном цен
тру. Два фудбалска терена; на „Пећини” поред реке Колу
баре на њеном почетном току, и старији фудбалски терен
„Крушик”. Ту су и два биоскопа : Дом културе ( који је не
давно адаптиран) и „ Централ” (који је запуштен), две цркве,
стару цркву и нови Храм, два гробља; Старо гробље9 и Ново
гробље; два хотела: „Гранд” и „Нарцис”, две традиционалне
посластичарнице – „Код Мефија” и „Пеливан”, и две модер
не: „Атина” и „Рим”; две фонтане – старија у облику зми
је као заштитног знака апотекара и новија, у главној улици
преко пута чувене апотеке „101”. Два ромска насеља: Баир и
Грабовица. Два мушка фризера: Код „Пајсера” (у Тешњару)
и код „Слађане Мађар’’ (код Вишег суда). Ваљевци такође
имају и два пута за Београд; један који води преко Лајковца
и излази на Ибарску магистралу и други пут за престоницу
иде преко Уба и Обреновца. У вези с тим у Ваљеву постоје
и два путничка превозника, беог радска „Ласта” и „Еуропу
бус”. Сем излаза за Београда из Ваљева воде путеви за Ло
зницу, (на запад према реци Дрини), Шабац ( на север и пут
према Новом Саду) и Ужице (на југу постоје два пута преко
Дивчибара и пруга Београд – Бар). Ова двојност показује да
у Ваљеву постоји смисао за конкуренцију која може да буде
позитивна, јер говори о постојању такмичарског духа и уна
пређења услуга, рецимо у путничком саобраћају. Треба рећи
да је у међувремену такси служба у Ваљеву постала врло
професионална са релативно пристојним ценама услуга. То
ме су допринели велики број такси удружења, али и јефтина
радна снага у виду возача, који су некада радили у познатим
ваљевским предузећима.

Шта Ваљево нема
Оно што ствара фрустрације код већег броја становника
Ваљева је недостатак неких урбаних садржаја који би жи
вот у њему чинили квалитетнијим. Дакле, Ваљеву недо
стаје комотна и модерна хала спортова у којој би се играле
утакмице кошаркаша, рукометаша, одбојкашица. Све су то
екипе које су се такмичиле или такмиче у Првим државним

9 Испод тзв. Старог гробља крај Ужичког пута, израђена је зграда Ста
рачког дома која би требало да се налази под ингеренцијом ваљевског
центра за социјални рад „Колубара”. Зграда је урађена на простору зва
ни Мајдан, и има две етаже. Велики простор је затворен и застакљен певе-це столаријом, али се  завршетак овог дома не приводи крају и ако је
влада Јапана обезбедила велику донацију за њега као и држава Србија!?
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лигама.10 Такође Ваљево нема своје професионално позори
ште, упркос ресурсима које постоје, пре свега у квалитет
ним младим глумцима. Од урбаних садржаја у граду на Ко
лубари недостаје бициклистичка стаза, која би ишла поред
наведене реке. Ваљевцима недостаје и затворен базен који
би се налазио у граду. Ваљево не користи довољно своју ре
лативно малу удаљеност, сто километара од Београда. Ту су
и објективни разлози јер је изградња коридора која води од
Београда преко Уба и Лајковца, заобишла Ваљево 30 кило
метара. У неким приградским насељима која се налазе на
лепим местима не постоји канализација, као и недостатак
воље актуелних власти да се она уради. Становници при
градског насеља Попара су се помирили са чињеницом да
канализација неће бити урађена, иако су пројекти урађени.
Ваљевцима такође није јасно шта се дешава и са пругом Бе
оград – Бар, као и путничким возом који би релативно бр
зо и јефтиније превозио путнике из Ваљева за Београд и
обрнуто. Ваздушна бања Дивчибаре, која се налази у близи
ни Ваљева на планини Маљен представља најближу плани
ну Београду и Новом Саду, није довољно искоришћена нити
се у њу улаже. И на Дивчибарима недостаје каналализација.

Од вашара до манифестација
У бихеjвиoралном симболизму који се односи на обрасце
колетктивног понашања – светковине, фестивале, вашаре –
Ваљево је у том погледу богато са манифестицијама. На пр
вом месту су Тешњарске вечери које имају најдужу традици
ју и одржавају са сваког августа већ тридесет и више година.
Оне су прво биле везане за чаршију Тешњар, па су се вре
меном преместиле на леву страну Колубаре. Са изграђеним
платоом поред реке Колубаре, почели су да се одржавају му
зички концерти а саме вечери су добили обрисе карневала
10 Прву лопту у Ваљево је донео 1909. ученик трећег разреда Гиманзи
је Јеврем Митровић који је дошао из Београда. У години 1911. када
је у Београду основан БСK – Београдски спортски клуб, у Ваљеву је
основан Фудбалски клуб „Српки мач”; Трипковић, З. (1995) Ваљевски
спорт (1870–1990), Ваљево: Агенција за маркетинг и промоцију Ваљева
„Конак”, стр. 20-26; Kошаркаши ваљевског „Металца” су дуго година
играли у Првој лиги у некадашњој СФРЈ са тимовима попут: „Цибоне”,
„Југопластике”, „Црвене звезде”, „Партизана”, „Олимпије”, „Босне”,
„Индустромонтаже”. Kвалитетан тим су имали и ваљевски боксери, ко
ји су се под истим именом „Металац” такмичили у квалитетној првој
лиги. Занимљиво је да су Ваљевци дуго година имали фудбалски клуб
„Металац” који се касније назвао „ Будућност”. Успешне су биле женска
и мушка рукометна екипа „Металца”, док су се одбојкашице, релативно
скоро такмичили у првој лиги под називом „Србијанка”. Иако немају за
творен базен, Ваљевци, одскора, имају прволигашку екипу у ватерполу  
и одбојци (жене).
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у којем учествују сви грађани. У октобру месецу се у Дому
културе11, одржавају традиционални Џез фестивал на који
ма учествују најпознатији џез музичари како из земље тако
и из иностранства. Организатор ове манифестације је дуго
година био наш познати саксофониста Јова Маљоковић. У
Ваљеву се сваког лета одржавају и традиционални сусрети
Абрашевића, који окупљају фолклорне ансамбле из читаве
Србије. У оквиру гастрономског симболизма, у Ваљеву је
заступљена Чваркијада која се одржава почетком октобра,
у време Михољског лета. Чваркијада има превасходно ко
мерцијалну компоненту за разлику од Дана гљива која се
одржава на Дивчибарама и у својој основи имају дружење
љубитеља природе и гљива.
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 и модификацијом некадашњих вашара,12 који се више
не одржавају на обали реке Колубаре. Тако се дугогодишњи
веома посећен Илиндански вашар, (почетак јула) верменом
трансформисао у Тешњарске вечери, (август) док се Ми
ољдански вашар, трансформисао у Чваркијаду (октобар).
Вашари у свом изворном облику су се задржали у окол
ним селима, као што је вашар у Лелићу који се одржава на
11 Ваљево је са интеграцијом Дома културе и Дома омладине добио
Kултурни центар. Године 2017. је адаптирана велика сала у Дому кул
туре, где су се дешавале пројекције култних филмова, позоришних
представа, фестивала и фолклорних сусрета. Са Тешњарским вечери
ма многи културни садржаји су се дешавали напољу. Ваљево има ле
по осмишљене књижевне вечери које се одвијају под ведрим небом у
дворишту Градске библиотеке. У дворишту су промоције својих књига
и романа имали многи српски писци попут Драгослава Михаиловића и
Видосава Стефановића. На помолу је реализација  добре идеје, по ко
јој би Градска библиотека била премештена у леп простор Дома војске,
који је годинама празан и пропада...
12 Најпознатији догађај за време Илинданског вашара, је свакако био чуве
ни Зид смрти. Наиме по унутрашњем  ободу  великих  бурета  два воза
ча, обично син и отац, су возили моторе али и аутомобиле, обично фиће.
При врху бурета са унутрашње стране су се налазили обележена линија
коју они током вожње нису смели да пређу. Посетиоци су се привлачили
звучном рекламом казиваном на микрофон,  једна од њих је да  ће возити  
мали Миша која нема осамнаест година. Ови традиционални ваљевски
вашари се нису укинули  никаквом административном уредбом, већ јед
ним урбанистичким захватом. Наиме на простору где су се одржавали
вашари, на калдрми која се налазла са десне стране Kолубаре, осамдесе
тих година простор је најпре засут земљом, на којој је постављен парк,
са пешачким стазама и клупама…Садашња манифестација Чваркијада
се одржава на кеју реке Kолубаре.
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Преображење 19. августа; вашар у Јовањи (у којем се поја
вљују голишаве девојке које играју на шипкама и купају у
базенима ) и вашар на Дебелом брду – Паш(и)на раван, који
је познат по добром печењу, како јагњећем тако и прасећем.
У оквиру гастрономског симболизма, могло би се рећи да
печење спада у идентитет града, јер Ваљевци једино пра
сеће печење признају за праву храну, док јегњеће третирају
као „салату”. За госте са стране печењара у селу Причевићу
код Вула има најдужу традицију и за госте са стране пред
ставља и даље праву кулинарску атракцију која је прерасла
у манифестацију.

Познати ваљевци и паланачки дух
Применом персоналног симболизма долазимо до „славних
личности које оличавају град и стварају му репутацију: то
могу бити познати уметници (писци, сликари), историјске
политичке личности и савремени политичари.”13 У новијој
историји Ваљева репутацији града Ваљева, свако на свој на
чин, допринела су два академика; покојни сликар Љуба По
повић и песник Матија Бећковић. Трећи академик из Ваље
ва је Александар Лома. Занимљиво је да прва двојица, По
повић и Бећковић, нису рођени Ваљевци, већ су се у једном
периоду свог живота доселили у њега. Матија Бећковић је
похађао ваљевску гимназију. Његов сусрет са Вером Павла
дољском се управо десио у Ваљеву. Љуба се у Ваљеву пре
студија издржавао тако што је цртао паное за ваљевске био
скопе којим су се најављивале пројекције филмова. Покојни
Љуба се за живота одужио свом граду Модерном галеријом
у којој се налази стална поставка његових слика. Међутим
за сам град не може се рећи да је био наклоњен према Љуби.
На сахрани овог великог сликара није било више од стоти
нак људи и ако је био леп дан. Надаље Ваљевци нису усли
шили Љубину жељу да буде сахрањен у порти ваљевске ста
ре цркве. Компромисно решење, где је сахрањен, у Магдале
нином шанцу на брду Боричевцу, показало се неадекватним.
Наиме, са сређивањем околине Љубиног гроба и најавом да
ће ту бити ваљевска Алеја великана, побунили су се мешта
ни тог дела града. Они су највише негодовали зато што се у
близини гроба налази нова осмогодишња школа, сматрајући
да гробљу није место поред дечије граје. Случај Љубе Попо
вића и читава ујдурма која се направила око његовог гроба
говори да Ваљевци не воле људе који су из њега отишли и
постали успешни. Напуштање града они доживљавају као
својеврсну издају онога који је отишао. Истовремено олако
13 Спасић, И. и Бацковић, В. (2017) Градови у потрази за идентитетом,
Београд: Филозофски факлултет Универзитета у Београду, стр. 29.
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прихватају људе који долазе са стране, дајући им шансу. И
то је, чини се, опште место. У Ваљеву доминира паланачки
дух којег је проучавао наш познати филозоф Радомир Кон
статиновић у својој књизи „Дух паланке’’. Многи људи који
познају Ваљево тврде да нигде нема тако лепе околине и ло
ше средине, као што је ваљевска. Наравно да ова оцена може
бити субјективна, али њу доноси већина просвећених људи
у Ваљеву, „качећи” је често на друштвену мрежу Фејсбук.
Као продукт паланачког духа јавља се извесни локал па
триотизам, који у себи садржи дозу ускогрудости и презир
према Београду.

Глишићева награда и професор Романовић
У Ваљеву је рођен и познати српски приповедач Мило
ван Глишић. Њему је подигнут леп, бели споменик на пу
ту према Дивчибарама. Ипак, Ваљевци су показали своју
недоследност у установљеној књижевној награди под ње
говим именом, која је први и последњи пут, седамдесетих
година прошлог века додељена књижевнику Мирку Кова
чу. Овом познатом писцу награда је најпре уручена па му
је касније одузета. Крајем 80-их наград је поново враћена.
У најконтроверзније личности града Ваљева14, с почетка 20.
века, спада Косара Антић позната Милака Сликарка и  про
фесор ваљевске Гимназије Живко Романовић. Њега на по
четку века видимо као агилног интелектуалца који је допри
нео оснивању ваљевске библиотеке. Као професор Гиманзи
је водио је ученике на екскурзије на Јадранско море (Опaти
ју). Писао је драме којe су изводили његови ђаци. Остао је
упамћен по сређивању пешачких стаза и серпентина у шуми
Видрак око којих су постављена два позната излетишта, Ма
ли и Велики павиљон, који је и данас познато излетиште Ва
љеваца. Оно што се ставља на душу професору Романовићу,
је његова одлука да се за веме Првог светског рата прихва
ти незахвалне улоге директора ваљевске Гимназије. Он је
остао обележен као сарадник аустроугарских власти.
После ослобођења живео је још две године заборављен од
Ваљеваца. Репутацији града Ваљева је допринела поет е
са Десанка Максимовић којој је подигнут споменик и трг,
наспрам споменика познатог војсковође из Првог светског
14 У колективном  памћењу старијих Ваљеваца остала је и Kосара Антић,
познатија као Милка Сликарка, која је имала своју фотографску радњу
преко пута Основног суда. Због свог монархистичког опредељења она је
након Другог светског рата упућена на издржавање затвора у Пожаре
вцу. Занимљиво је да су се у излогу њене радње 1942 год. нашле слике са
вешања Стјепана Филиповића, које је урадила њена радница. Видевши
да се народ окупља испред излога Немци су одузели слике и негативе.
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рата Живојина Мишића који је у Ваљеву службовао и бивао
пензионисан. Поједини политичари су искористили познан
ство са поет есом да би направили своје политичке каријере.
Милоје Мића Орловић, рођени Ваљевац, остао је познат као
чувено ТВ лице, који је водио ТВ дневник а касније и по
знате квизове. У радио новинарству је била позната Драга
Јонаш. Занимљиво је да је отац Драге Јонаш за време Дру
гог светског рата био добошар, што је једна врста медијског
претече радијског спикера. Ваљевци су склони да истичу да
се у њиховом граду најчистије говори у Србији.
Ваљево је дало и познате музичаре, као што је Мики Јевре
мовић позанти „шлагер’’ певач. Сада је то Жељко Јоксимо
вић, Позната поп група из Ваљева су „Неверне бебе” које
славе своје двадесетпетогодишње постојање ван Ваљева.
Глумачку ваљевску плејаду успешно предводи Воја Брајо
вић, познати као „Тихи”. Поред њега ту су и млађи али већ
доказани глумци Ненад Јездић, Нела Михаиловић и Јасмина
Аврамовић. Редитељи Душан Спасојевић и Здравко Шотра
(похађао Гимназију). Од спортиста Ваљево су прославили
репрезентативни кошаркаш Милош Теодосић, који трену
тно игра кошарку у америчкој НБА лиги, док је у фудбалу
познат Матија Настасић, који игра у иностранству (Енгле
ска) и за репрезентацију Србије. Овај фудбалер је донирао
адаптацију дечијег нервног одељења Ваљевске болнице.
Историјски најпозантија личност Ваљева је прота Матеја
Ненадовић коме је изграђен један од најлепших споменика
на потезу између два Суда. Један од његових праунука Ма
теја Алексе Ненадовић је познат као власник прве хидро
централе на реци Градац, захваљујући којој је Ваљево после
Београда, било други град по електрификацији.15

15 Ипак, основни импулс урбанизацији вароши а касније и индустријали
зацији је дала хидроцентрала на реци Градац: „20 април /30 мај, заврше
на је почетна фаза електрификације Ваљева. Прве електричне светиљке
у овој вароши, и прве у Србији ван Београда засијале су 9. маја по новом
календару. На основу појачања у централи, изведених у међувремену,
Ваљево је осветљавало 320 сијалица и четири лучне лампе. У јесен 1901
године Матеја Ненадовић је продао свој део хидроцентрале ортаку Ј. Р.
Пилеју.”; Ранковић, З. (2002) Ваљевски крај у 20. веку, Београд: Чигоја
штампа, стр. 15. Иначе пре Пиваре парне машине за своју производњу
су набавили најпре Стругара код железничке станице 1902 г. а турбо
– парни млин у Ваљеву са парном машином снаге 130 кс.  је подигнут  
1904 г. у власништву  Петра Петковића. У млину је радило 49 радника.
Такође: „14 септембра 1908. године пуштена је у саобраћај пруга Ваље
во – Обреновац – Забрежје. Поподневном дочеку првог воза на ваљев
ској железничкој станици, (поред великог броја грађанства пр. Ж. K.)
присуствовали су и сви ученици и наставници Гимназије. Пруга је зна
чајно олакшала и убрзала путовање од Ваљева до Београда.”; Ранковић,
З. (2002) Ваљевски крај у 20. веку, Београд: Чигоја штампа, стр. 31.
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Ваљевски политичари
Ваљево је познато и по комунисти Драгојлу Дудићу, најпи
сменијем сељаку Србије и монархисти Николи Калабићу, ко
ји је као геометар веома професионално радио катастарске
премере. Према „модерном” политичару Душану Михаи
ловићу, Ваљевци граде амбивалентан однос. Једни сматра
ју да је он за време председниковања општином (у другој
половини осамдесетих) увелико допринео стварању модер
нијег Ваљева, са адаптацијом хотела Гранд и са изградњом
белог (каменог) моста преко Колубаре, док други веле да
је упропаст ио ваљевску привреду и материјално обезбедио
своје људе. У једном тренутку са увођењем вишестраначја у
нашу земљу, један „модеран” политичар Александар Стева
новић, познатији као Аца Четник, на себе је скренуо пажњу
рушењем споменика Стјепану Филиповићу. На срећу он ни
је срушио споменик на брду Видрак већ његову бисту која
се налази поред Дома културе, на месту где је био погубљен.
Он је касније био секретар Српске радикалне странке др Во
јислава Шешеља. У групу „модерних” политичара би могао
да се нађе и познати ваљевски иконописац Богољуб Арсе
нијевић Маки, који се после октобарских дешавања повукао
из политике. Његово име се везује за републику Колонија,
која је основана 14. јуна 1992. године. Маки је био први и
последњи преседник републике „Колонија” која је настала
када је дошло до цепања Југославије, а Срби нису схватили
да је и зашто пао Берлински зид. Е пошто нико није знао ко
је Милорад Павловић ми смо решили да променимо име на
сеља и да прогласимо Републику Колонија (Изјаву дао Д. Т.
преко Фејсбука 06. 11. 2017. један од оснивача Републике)
У два села у околини Ваљева, Дивцима и Драчићу се поја
вило „политичко задужбинарство’’, са изградњом модерних
основних школа. Своју задужбину у родном селу Драчићу
је изградио Миломир Минић, бивши секретар СПС-а док су
то исто урадили у свом селу Дивцима браћа Јокићи, Алекса
и Михаило (СНС).

Процес демитологизације
Позивајући се на Д. Радовића, проф. др Сретен Вујовић, ис
тиче да је „званични назив улица, од великог значаја при
константном процесу стварања идентитета. Тако градска
топонимастика, односно одонимастика, постаје својеврст
ни лакмус идеологије и политике друштва у одређеном пе
риоду историје.”16 На конкретном примеру преименовања
16 Вујовић, С. (2014) Социопросторни идентитет Београда у контексту
урбаног и регионалног развоја Србије, Социологија, Београд, стр. 147.
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улица у Ваљеву може се приметити благи тренд раскидања
са идеолошком – комунистичком прошлошћу. Тако да је део
главне улице, који се као и у сваком граду у Србији нази
вао Титовом, преименован (враћен) у Карађорђеву, док је
централни трг уместо Титов постао – Градски. Ваљевци су
очито били „најсуровији” према комунистичком хероју из
Другог светског рата, Жикици Јовановићу – Шпанцу, коме
су одузели име једне улице, која се сада зове – Даниловиће
ва, по трговцу кога се сећају старији Ваљевци. То се десило
и Првој основној школи која се некада звала О. Ш. „Жики
ца Јовановић – Шпанац”, као и војна касарна. Све остале
основне школе, којих у Ваљеву има седам, су задржале своје
старе називе, углавном по именима комунистичких хероја
из Другог св. рата (Миша Дудић, Андра Савчић, Нада Пу
рић, Сестре Илић, Шеста основна школа је добила назив
по књижевнику Миловану Глишићу а седма, најмлађа, по
Николају Велимировићу.
У процесу демитологизације ваљевске средње школе су ме
њале називе. Тако се средња економска школа некада зва
ла „25 мај”, пољопривредна „Боривоје Бора Атанацковић”
док је ваљевска Гиманазија носила назив – „Владимир Илич
Лењин.” Против овог назива, којим се називала Гимназија
у другој половини осамдесетих година, устао је један број
ваљевских интелектуалаца као и матураната Гимназије, ко
ји у знак протеста нису хтели да прослављају матуру (1980.
године). Називе, поред улица и школа у Ваљеву су мења
ле и фабрике. Позната ваљевска фабрика „Крушик” је и
после Другог светског рата све до 1947 године носила назив
„Вистад” (по власнику Станковићу). Крајем осамдесетих у
Ваљеву су нека предузећа променила своје називе, тако је фа
брика намештаја „Стеван Филиповић” постала „Стефил”,17
а ваљевска фабрика кожа „Милан Китановић” се „ослободи
ла” свог назива по комунистичком хероју из Другог светског
рата и постала Ваљевска индустрија коже (ВИК). У Ваљеву
се процес демитологизације, бар када је реч о дистанцира
њу од идеолошке (комунистиче) прошлости, почео одвијати
при крају осамдесетих година. Са уласком у вишестраначје,
почетком деведесетих он је са чином рушења бисте Стје
пану Филиповићу у центру града, на месту где је обешен,
добио карактеристике инцидента а не процеса. Оно што се
можда десило у Ваљеву је полако гурање у заборав ратне
прошлости осамдесетих година са склањањем топова који
17 Овај тренд сажимања имена и презимена  у називу неке фабрике, очи
то да је захватио целу Србију, у периоду средином осамдесетих година
прошлог века,  тако да је фабрика намештаја у Врању „ Симо Погача
ревић”, постала „Симпо”.
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су се налазили испред зграде Гимназије. Да Ваљево није за
обишао ни последњи грађански рат који се дешавао на про
сторима бивше Југославије говори споменик „резервисти
ма”, који су погинули у Хрватској с почетка 90-их година.
У последње време у Ваљеву се појавио покрет који на себе,
својом доследношћу и истрајношћу, скреће пажњу. Он је
против изградње вештачке бране „Стубо Ровни”, која не са
мо да није завршена већ је и напуњена водом. Овај протест
је настао са рационалним објашњењем када је требало да
се потопи манастир Грачаница. Међутим, чудно је да је он
настављен и после потапања манастира као и одлуке Скуп
штине града да се крене са акумулацијом вештачког језе
ра. Оно што организатори овог не масовног али временски
трајног протеста наговештавују је катаклизмични догађај
који ће настати са пуцањем бедема бране што ће довести до
потапања целокупног града. Поред невидљивих политич
ких инетереса који се крију иза организатора који протесту
дају религиозни карактер (калуђер и црквена иконографи
ја) постоји нешто што је, по нама, много дубље, а односи
се на некакав инат да се тамо некоме не даје вода. Вода из
вештачке бране је намењена за беог радске општине попут
Лазаревца и околна насеља која кубуре са водом.

Ваљевски Роми
У Ваљеву постоје два ромска насеља; Баир у самом граду и
у селу Грабовица. Треће насеље, Росуље се стопило у при
градско насеље Седалри, мада у њему и даље има ромских
кућа. Оно што је карактеристично за становнике Баира да
су почеком прошлог века колективно прекрштени из Исла
ма у Православље. Кумови су били виђени Ваљевци. Они
су се потом настанили на брду изнад манастира Ћелије, да
би се временом спустили у град, и на периферији почели
да граде кућерке. Касније је то постало сређено насеље са
лепим кућама и становницима који се, углавном, баве музи
ком. Упркос редовном похађању, углавном основне школе,
они не настављају даље школовање. Окренути су себи и сла
бо су укључени у живот града, ако се изузму ноћне свирке
по кафанама и кафићима, што им је посао. И они имају у
центру насеља свој кафић у којем се окупљају. Умеју да се
веселе и да уживају у животу. Један број њих се одселио за
Беч. У селу Грабовица, далеко више Рома се одселио за Беч
где имају своје породице а у селу велике куће, које ретко по
сећују. Поред свирања један број Рома се бави препродајом
новопазарске робе или робе са војног отпада. Старији Ва
љевци памте певача Драгољуба Петровића, који је свирао на
клавиру у познатим ваљевским кафанама и био једна врста
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симбола старог градског Ваљева, које је полако у изумира
њу. Уместо кафана у Ваљеву ничу италијански ресторани.
На крају пар речи о ваљевским медијима. Дејан В. Поповић
у свом тексту „Огласи и рекламе у Ваљевским међуратним
гласилима 1918–1941.” наводи податак да су у међурат
ном периоду у Ваљеву излазила три листа: „Глас Ваљева”
(од 1928. до 1936. године и од 1940. до 1941. године) „На
ша реч” (1936) и „Ваљевски глас” (1927). Данас у Ваљеву,
упркос покушајима појединаца и неких политичких парти
ја, егзистира  један штампани лист „Напред’’, са дугогоди
шњом традицијом, који је приватизован. Може се рећи да је
тај недељни лист остао бренд града на Kолубари. Он има
улогу хроничара града, упркос чињеници што неки читао
ци замерају што је готово пола листа, попуњено умрлицама.
У шали се у Ваљеву каже да нико није мртав, док се то не
објави у „Напреду’’. Иначе Ваљевци прате трендове у нови
нарству. Тако да је у једном тренутку Ваљево имало неко
лико телевизија, од којих је опстала Телевизија Вујић, и ТВ
Марш и ТВ Ваљево, док се ТВ Кроник угасио. Са гашењем
Радио Ваљева, неки новинари су отворили своје портале.
(Искра, Kолубарске, Спортски портал...). Ваљево имао и
неколико приватних станица, од којих је радио Патак слу
шан од стране урбане популације док су остали намењени
за руралну публику. У Ваљеву свој радио имају и Роми који
се зове „Точак’’.

Закључак
Оно што се може извести као генерални закључак по пита
њу идентитета Ваљева, је да се су се у њему многи садржаји
трансформисали, али нису нестали. Тако познати Илиндан
ски вашар се трансформисао у културно-туристичку мани
фестацију Тешњарске вечери. Сличну судбину је доживео и
Миољдански вашар који након дуже паузе израстао у Чвар
кијаду. Сличну субину су доживели и споменици. Тако је
споменик Стјепану Филиповићу, који је био симбол града
за време социјализма, уступио место Кули Ненадовића која
је изграђена с почетка 19 века. Између споменика и мана
стира постоји територијална повезаност. Тако да би верни
ци стигли аутобусима до манастира Ћелије и Лелић, морају
проћи и видети споменик Стјепану Филиповићу. Метамор
фозу су доживеле и традиционалне градске кафане, којих у
Ваљеву има све мање. Уместо њих ниче све већи број кафи
ћа и кафеа, у којим се само послужује пиће и италијанска
кухиња. Трансформацијску судбину је доживело и окупља
ње младих. Наиме, ваљевска младеж се све до осамдесетих
година окупљала на градском корзоу, шеталишту у главној
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улици. Са појавом новог Градског трга омладина је прешла
у нови простор, на коме се годинама окупљала. Сада град
ски Трг служи за одржавање политичких скупова, музичких
концерата, дечјих манифестација али и протеста. Ваљевци,
они образованији, углавном жале због недостатка професи
оналног позоришта. Већина Ваљеваца је сложна у жељи за
изградњом Хале спортова која се годинама одлаже. Они хе
донистички жале због недостатка затвореног базена. С об
зиром на то да долази време профита све је мање шансе да
то ураде Градске валсти. Тако приватни базен, може урадити
неки бизнисмен али би његово коришћене било ограничено.
Без сваке сумње главни ваљевски симбол (бренд, маркер)
је споменик Стјепану Филиповићу, који је одавно надишао
дневну политику и добио међународни значај (слика споме
ника се назали у згради Уједињених нација у Њујорку). У
локалним оквирима као симбол је битна Кула Ненадовића.
Од личности од деведесетих година на значају је добио и
покојни жички владика Николај Велимировић, који је уз Ју
стина Поповића најпознатија личност Српске православне
цркве. Локалне манифестиције попут Тешњарских вечери и
Чваркијаде, нису превазишле локалне оквире за разлику од
некадашњих вашара: Илиндански и Михољдански. Симбо
ле града представљају и садашњи и бивши производи алко
холног и безалкохолног пића. Ваљевска пивара и даље има
своје место на тржишту пива у Србији, док је Србијанка, са
својим препознатљивим Златним капима, одавно престала
да постоји. Ваљевски бренд је свакако и туристичко место
Дивчибаре, које се налази на планини Маљен. Оне нису до
вољно искористиле своју близину Београда и Новог Сада,
по питању једнодневног туризма. Помак је направљен са по
стављањем нове жичаре, чије је коришћење ограничено са
природним снегом. Све то говори о тренутном аутизму Ва
љева и његових становника, који се све више затварају, прав
дајући то економском кризом. Међутим, Ваљево не користи
довољно близину Београда, према коме гаји амбивалентан
однос. Ресурси у познатим Ваљевцима, попут Матије Бећко
вића, пок. Љубе Поповића, Десанке Максимовић, познатих
глумаца: Воје Брајовића, Ненада Јездића, Неле Михаилови
ћа, спортиста: Матије Настасића и Милоша Теодосића, нису
у довољној мери искоришћени. Према некима Ваљевци се
нису адекватно одужили. Сагледавајући Ваљево кроз при
зму читавог прошлог века, можемо уочити неколико фаза
у његовом развоју, од варошице до града. У првој фази с
почетком века Ваљево је почело наглу урбанизацију са гра
дњом институција. Развој града је прекинуо Први светски
рат, који је веома тешко погодио Ваљево. У њему је 1915.
године било толико рањеника, да је цео гад постао болница.
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Рањеници су били смештени у зграду садашње Гимназије.
Фаза између Првог и Другог светског рата би се могла на
звати фазом грађанског романтизма. У том периоду Ваљево
је био град кафана, трговина, али и позоришних представа и
спорстких утакмица. Ваљевци су се зими такмичили у спу
штању бобом, који је у то време била популарна спортска
дисциплина у којој су учествовали мушкарци. Ваљево је и
пре Другог светског рата имало јак Комунистички покрет
па и странку, која је у једном тренутку освојила општинску
власт. После Другог светског рата Ваљево је добило нови
импулс урбанизације, захваљујући електрификацији града
и околине али и индустријализацији (отварању фабрика из
металског комплекса). Период од 70-их до 90-их је време
успона радничке класе, па би и та фаза Ваљева могла да се
назове радничком. У то време је дошло до експанзије инди
видуалне станоградње, односно приватних кућа. Оно што
се дешава у последњих пар година, када је околина Ваље
ва у питању, је враћање селу односно производњи малина и
купина. Захваљујући томе заустављена је миграција село –
град и један број младих је остао на селу, где је засновао сво
је породице. У самом граду је приметна градња нових стам
бених зграда, у главним улицама (Пантићева, Вука Караџи
ћа, Поп Лукина, Душанова...) За очекивати је да ће Ваљево
у блиској будућности изгубити свој лични идетитет, везан
за архитектуру и старе куће које ће нестати. Станоградња је
већ изменила изглед неких улица попут улице Вука Караџи
ћа. Сем тога Ваљево има перспективу и у школству, јер је и
сада атрактиван за омладину из околних градова (Аранђе
ловац и др.) који се школују у средњим школама. Свој рено
ме и стручан наставни кадар је изградила и Виша пословна
школа струковних студија, која има дугу традицију. Поред
ње се налазе и филијале приватних факултета (Сингидунум,
Браћа Карић, бивши Мегатренд). У међувремну је санирана
пруга Ваљево – Београд.... У идентитету града Ваљева и да
ље доминирају комунистички садржаји, попут споменика,
назива установа, насеља, улица. На том пољу у будућности
се очекује равнотежа. Поред комунистичких хероја Ваљев
ци су дали на значају јунацима из Првог српског устанка,
и борбе против Турака, као што су Илија Бирчанин, Алек
са Ненадовић, Матеја Ненадовић, Алекса Ненадовић. За
постављени историјски простор од ослобађања од Турака
до периода социјализма се полако попуњава познатим лич
ностима као што су Николај Велимировић и Јустин Попо
вић. Тај процес „попуњавања историјских рупа”, бар што
се тиче Ваљева иде спорије. Требаће времена да се све то
уравнотежи и да свако добије место које, заслужује.
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ДОДАТАК:
Општина Ваљево – Број становника Према последњој ин
формацији о становништву за општину Ваљево (Колубарска
област, Регион Шумадије и Западне Србије) (2016. година),
број становника износи 87 334, што је 1,24% од укупне попу
лације Србије. Кад би се популација мењала као за послед
њи период од 2011–2016 (-0,67% годишње), број становника
за Ваљево општину у 2018. години би био 86 170 [3].
Табела 1 Број становника за Ваљево 1948–2016 [1, 2]
1948: 70 459 1981: 95 449 2016: 87 334
1953: 76 104 1991: 98 226
1961: 81 173 2002: 96 761
1971: 88 267 2011: 90 312
Табела 2 Годишња промена становништва у %:
[1948 1953] +1,55 %/год.
[1953 1961] +0,81 %/год.
[1961 1971] +0,84 %/год.
[1971 1981] +0,79 %/год.
[1981 1991] +0,29 %/год.
[1991 2002] 0,14 %/год.
[2002 2011] 0,76 %/год.
[2011 2016] 0,67 %/год.
___________________________________________________
Становништво, пол и старост за општину Ваљево [2б]
Просечна старост мушкараца за општину Ваљево је 42
година а код жена је 44.3 година.
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Табела 3 Становништво за општину Ваљево према нацио
налној припадности:
Националност                Број становника                  Проценат
      Срби                                86 423                              95,69%
      Роми                                1 413                                 1,56%
      Непознато                       1 256                                 1,39%
     Неопредељени                 565                                    0,63%
     Црногорци                       135                                    0,15%
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Националност                Број становника                  Проценат
  Југословени                          105                                     0,12%
  Остали                                  100                                     0,11%
  Македонци                            80                                      0,09%
  Хрвати                                   72                                      0,08%
  Муслимани                            22                                     0,02%
  Горанци                                  22                                     0,02%
  Мађари                                   21                                     0,02%
  Руси                                        20                                     0,02%
  Словенци                               19                                      0,02%
Регионална припадност         13                                      0,01%
  Немци                                    11                                      0,01%
  Бошњаци                                8                                       0,01%
  Украјинци                              7                                        0,01%
  Албанци                                 6                                        0,01%
  Румуни                                   5                                        0,01%
  Буњевци                                 3                                        0,00%
  Словаци                                 2                                         0,00%
  Русини                                   2                                         0,00%
  Бугари                                    2                                         0,00%
  Власи                                      0                                         0,00%
___________________________________________________
Извори података:
[1] Република Србија, Републички завод за статистику, стат.
гов.рс
[2] Попис становништва, домаћинстава и станова у Репу
блици Србији 2011, Књига 20: Упоредни преглед броја ста
новника 1948 – 2011. пдф, 56 Мб, Приступљено 02.08.2017.
[2б] Попис 2011, Књига 2. Становништво, пол и старост, по
даци по насељима. Београд: Републички завод за статисти
ку. Исбн 978-86-6161-028-8. пдф, 7 Мб.
[3] Сопствена калкулација, рачунато линеарном интерпола
цијом из два најближа податка о становништву

315

ЖЕЉКО КРСТИЋ
ЛИТЕРАТУРА:
Анђелополић, Р. (1997) Урбани развој Ваљева 1945–1965, Ваљево:
Народни музеј Ваљево, стр. 128-195.
Белић, М. (1990) Улога „Крушика” у стварању војне индустрије
Југославије (1944–1955), Гласник бр.25, Ваљево: Међуопштински 
историјски архив.
Вујовић, С. (2014) Социопросторни идентитет Београда у контек
сту урбаног и регионалног развоја Србије, Социологија, Београд.
Влаић, М. (2014) Ваљево кроз векове у слици и речи, Ваљево: 
Завод за заштиту споменика културе.
Драшковић, Р. (2008) Тешњар кроз три века, Ваљево: Завод за 
заштиту споменика културе.
Јоцић, М. (1977) Монографија ваљевске фабрике кожа, крзна и
галантерије „Милан Китановић” 1926–1976; Ваљево: Ваљевска
штампарија „Милић Ракић”.
Митрашиновић, М. (1994) Привреда ваљевског краја у време оку
пације 1916. године, Гласник бр. 28-29, Ваљево: Међуопштински
историјски архив.
Павловић, Љ. (1990) О Ваљеву и Шапцу, Ваљево: Радио Ваљево.
Поповић, Д. (2014) Привредне прилике у Ваљеву 1914, 
Гласник бр. 48, Ваљево: Међуопштински историјски архив.
Поповић, Д. (2011) Огласи и рекламе у ваљевским међуратним
гласилим 1918–1941, Гласник бр. 45; Ваљево: Међуопштински
историјски архив.
Пушић, Љ. (2016) Зашто кафане никада неће постати каффе, 
Култура број 151, Београд: Завод за проучавање културног 
развитка.
Радић, С. (1990) Прилог проучавању привредног развоја бившег
округа Ваљевског 1944–1947, Гласник бр. 25, Ваљево: 
Међуопштински историјски архив.
Ранковић, З. (2000) 140 година Ваљевске пиваре, Ваљево: 
Ваљевска штампарија.
Ранковић, З. (2002) Ваљевски крај у 20. веку, Београд: Чигоја
штампа.
Спасић, И. и Бацковић, В. (2017) Градови у потрази за идентите
том, Београд: Филозофски факлултет Универзитета у Београду.
Трајковић, Д. Љ. (1980) Казивања о старом Ваљеву, Ваљево: 
ГИРО „Милић Ракић”.
Трипковић, З. (1995) Ваљевски спорт (1870–1990), Ваљево: 
Агенција за маркетинг и промоцију Ваљева „Конак”.

316

ЖЕЉКО КРСТИЋ
Željko Lj. Krstić
Sociologist, Valjevo

VALJEVO IN SEARCH OF IDENTITY
Abstract
The aim of this paper is to study the development of the identity of the
City of Valjevo. The research has covered the historical development
of the city as well as external influences on it. Among these are some
of the larger cities located near Valjevo, such as Belgrade. The paper
has emphasized what is immanent and characteristic of the city itself,
as well as the manner in which Valjevo differs from other cities in its
surroundings, recognizing some important historical aspects of its
development, institutions and people. In the end, a forecast of further
development (progress, reversal or stagnation) is made, including a
review of the resources that the city and its surroundings possess.
Key words: identity, symbols, monuments, events, brand, ideology,
demythologisation
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ГРАФИТИ ИЛИ 
УЛИЧНА УМЕТНОСТ
Сажетак: У свакодневном говору користимо изразе као што су
графити и улична уметност а да нисмо сигурни да ли су они сино
ними или представљају различите појмове. Решавајући ту недоу
мицу, биће дате поједине дефиниције, међу којима ће бити указано
на сличности и разлике, где ћемо покушати да на крају дамо једну
која обједињава све оно што представња графите. Освртом на
водеће критичаре у овом пољу указаћемо и на њихова мишљења,
као и на различите врсте графита и начине њихове израде.
Кључне речи: Графити, улична уметност, дефиниција, врсте

Графити, тагови, стикери,
улична уметност, мурали.....
Све су то термини које користимо када говоримо о уметно
сти која нас окружује и која је присутна у нашем свакоднев
ном окружењу. Међутим колико смо заправо сигурни да ли
је нешто графит или мурал, да ли је таг или жврљотина?
Да ли је неопходно дефинисати ове термине? Шта о томе
кажу неки теор етичари који су се бавили овом темом? Раз
матрајући ове опције и већ постојеће дефиниције неких од
термина, покушаћу да дам своје виђење ове појаве.
Уметност са којом се срећемо свакодневно није настала да
би неко оставио своја дела да својим трајањем обележе људ
ску историју или да красе зидове музеја (мада има и таквих
случајева), већ је ту да би неко обележио тренутан догађај,
своју реакцију на исти, или једноставно своје присуство на
одређеној територији града. Одакле заправо све и почиње.
Почећу термином „графита”, на којима се првенствено
заснива рад. О томе када настају графити постоји више
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теорија. Наиме делује да заправо свако ко се бавио овом те
мом има своје мишљење. Из тог разлога размотрићемо више
дефинција термина „графит”.
- Merriam-Webster: Dictionary and Thesaurus:
Pictures or words painted or drawn on a wall, building, etc.1
- Oxford Dictionaries:
Writing or drawings scribbled, scratched, or sprayed illicitly on
a wall or other surface in a public place.2
- Cambridge Dictionaries:
words or drawings, especially humorous, rude, or political, on
walls, doors, etc. in public places.3
Ако сада размотримо ове три дефиниције видећемо да имају
неке сличности и разлике. Наиме све се слажу у томе да су
графити „речи”, „слике” или „цртежи”, који се првенствено
налазе на зиду. Потом сазнајемо да они могу бити нацрта
ни, скицирани, дословно преведено изгребани на зиду или
урађени спрејем, али оно што је битно а што наглашавају
друге две дефиниције јесте да се графити морају налазити
на јавним местима. У дефиницији коју даје Кембриџ наводи
се и тематика графита, наиме како они кажу, графити мора
ју бити смешни или забавни, непристојни или политички,
али ту се сад може поставити питање под какву тематику би
ставили „чисто уметничке графите”.
Преклопимо сада ове три дефиниције у једну:
Графити су речи, слике и цртежи, који могу бити нацрта
ни, скицирани, урађени спрејем, на зиду или некој јавној
површини, истовремно преносећи поруку која може бити
смешна, непристојна или политичка.
Обратимо пажњу сада само на прву реченицу „графити су
речи, слике и цртежи”. Оваквој дефиницији би се први ус
противио један од водећих теоретичара графита Левинсон
Сидар (Lewinsohn Cedar).4 Како су модерни графити наста
ли у другој половини двадесетог века, у почетку су то пре
1 Merriam-Webster: Dictionary and Thesaurus, 1. April 2015, http://www.mer
riam-webster.com/dictionary/graf
fi ti
2 Oxford Dictionaries, 1. April 2015.,  http://www.oxforddictionaries.com/de
finition/english/graf
fi ti
3 Cambridge Dictionaries, 1. April 2015., http://dictionary.cambridge.org/dic
tionary/british/graf
fi ti
4 Сидар Левинсон је кустос, писац и умнетник, који је познат као истра
живач и познавалац уличне уметности и графита. У својој књизи Street
Art The Graf
fiti Revolution заговара тезу да су само тагови графити, од
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свега били тагови односно имена или надимци који су били
исписивани по возовима, потом и другим местима. Ови та
гови касније еволуирају тако што људи који остављају сво
је потписе настоје да буду оригинални и свако покушава да
развије другачији стил како би исказао своју јединственост.
Иако ови графити који су првенствено били сачињени од
слова прерастају у нешто више и компликованије што по
чиње да укључује и цртеже и слике, Левинсон остаје при
томе да су графити само оне представе које имају словни са
држај. Све остало би спадало под домен уличне уметности,
укључујући графите као један део тога.
Размотримо сада уличну уметност, ако кажемо да је улична
уметност сва она уметност која се може наћи на простору
улице, не подразумева ли то онда и фасаде зграда, које су
признате као архитектонска дела, потом споменике, спомен
плоче и све оне друге облике уметности који су намењени
јавном деловању, које обитавају изван институција.
С друге стране постоји друга група теоретичара5 који засту
пају мишљење да се термин као што је „street art” или „ou
tlaw art”6, користи уместо термина „графити”, зато што тај
термин са собом носи негативне конотације као што је ван
дализам. Дакле они су овде синоними.
Оваква теорија је применљивија на тренутно стање, јер и
ако признамо да су графити и улична уметност два појма,
од којих је улична уметност нешто ширег опсега, ипак је све
почело од графита.
Изоставићемо историју графита кроз векове, али се вратимо
на то када су настали модерни графити. Започели су са та
говима и прерасли у нешто више, дакле ако би прихватили
то да су графити само они који имају словне представе, није
ли то на одређени начин саботирање уметности, јер изгледа
као да јој се не одобрава напредовање. Потом ту се може по
ставити и питање шта је са оним делима који имају и слова
и „чисто ликовне представе”. Дакле графити јесу настали
тако што су у почетку били само скуп слова, али су на крају
постали скуп боја, облика и представа.
Појам који је скоро идентичан појму графита јесте мурал,
јер мурал предстаља заправо „слику на зиду”. У складу с тим
носно потписи које остављају уметници. Све остало сврстава у уличну
уметност.
5 Pollock, C. and Battleground, A. (2013) A gallery of the Outlaw: Achiving the
art of Iconoclast, Indian a.
6 „Outlaw art“ би у преводу значило „уметност ван закона”, који користе
C. Pollock и A. Battleground.
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можемо закључити да је графит шири појам од појма мурал,
али да графит истовремено може бити и мурал. Ни један од
ова два појма нема неку посебну одредницу на основу које
би видели разлике међу њима. Наиме обично муралом сма
трамо неку слику која покрива цео зид, али исто то се може
десити и са графитом, који може бити урађен преко целог
зида. Потом оба могу бити рађена и спрејем и четком и бо
јом. Мурал је као и графит слика на зиду, наравно и мурал
може садржати словне представе, јер и слика може имати у
себи слова. То је пракса која је позната академском сликар
ству, које се у више наврата служило линвгистичким једини
цама у својим делима. Треба нагласити, међутим, да имамо
и ситуац
 ију када више графита покрива цео зид, дакле има
мо композицију више уметника, ту се развија дилема да ли
ти графити заједно могу бити мурал. Још треба обратити па
жњу и на то да мурали често не заузимају површину целог
зида, већ су само већих димензија. Дакле, не можемо напра
вити битну разлику између мурала и графита,  јер се њихова
суштина преклапа, рађени истим техникама, захтевају јавну
површину за своје постојање.
Према теорији коју сам навела, графит представља оно што
чине само словне представе, то не искључује његов ликовни
домен, тако да у складу с тим можемо закључити да графити
јесу и речи и слике и цртежи.
Покушајмо сада направити поделу међу „породицом”
графита.
Према техници настанка имамо:
1. Графите урађене уљаном кредом;
2. Графите урађене air brush техником, која се обично
користи на мањим површинама;
3. Графите рађене спрејем, који су нам најпознатији;
4. Стикере, који су заправо штампана представа на па
пиру која се лепи на зид.
Вратимо се опет на то да графит може бити састављен од
речи, слика и цртежа.
Они који представљају слике и цртеже могу бити урађени
спрејем или путем стикера, само адаптирани на зид, нарав
но могу се користити и air brush, као и уљана креда. Ту је
и још једна врста графита, stencil, који подразумевају уна
пред урађену шему на неком тврђем материјалу преко кога
се прска спрејем и на тај начин остаје отисак.
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Илустрација 1 Улица Будимска, општина Стари Град, 
Београд, стенсил-спреј на зиду, април 2015, 
фото Адријана Турајлић

Треба нагласити да су стенсил графити погодни за понавља
ње, односно од једне шеме која се уради може се направити
више графита, тј. може се оставити више отисака на зиду.
На тај начин ако уметник жели да пренесе неку посебну по
руку или представу може то врло брзо да уради на више ме
ста, за само неколико тренутака. Наиме, када се шема при
слони на зид, преко ње се прска спрејем, где остаје отисак.
Начин рада који највише подсећа на графику.
Стенсилима су слични и стикер графити. Уметници раде
представе на папиру које затим лепе на зид, многи од њих,
макар они познатији штампају своје радове у великом броју
примерака и већим форматима папира.

Илустрација 2 Двориште у улици Краљевића Марка, Београд,
стикер на зиду, април 2015, фото Адријана Турајлић

Код графита који се састоје од речи или слова, постоји по
дела на основу стила слова. Како су се ови графити развили
првенствено из тагова било је неопходно развити другачи
ји стил како би се сваки од њих разликовао, тако да данас
имамо више водећих стилова.
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Илустрација 3 Улица Масарикова, Панчево,
спреј на зиду, март 2015, фото Адријана Турајлић

Ту су block letters, где сам назив открива о чему се заправо
ради, односно слова су урађена тако да свако за себе чини
посебан „блок”.

Илустрација 4 Напуштени објекат у улици Светозара Шемића,
Панчево, спреј на зиду, март 2015, фото Адријана Турајлић

„Wild style”7 графити су урађени тако да су сва слова нечитка.
Одлазе толико у апстракцију тако да скоро да представљају
само шару или орнамент.

Илустрација 5 Двориште зграде у улици Вука Караџића, Панчево, 
спреј на зиду, март 2015, фото Адријана Турајлић

7 Дивљи стил
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„Bubble” графити подразумевају да свако слово личи на ба
лон, тј. има такав облик, што се да закључити и из назива
стила. Слова су више округла и заобљена.

Илустрација 6 Напуштени објекат у улици Светозара Шемића,
Панчево, спреј на зиду, март 2015, фото Адријана Турајлић

Интересантно је и да различите државе или региони могу
развити другачију врсту слова која ће бити карактеристич
на само за то подручје . У Бразилу постоји стил који се зо
ве „pixacao”8, а слова писана том техником „pixadores”. Ова
слова скоро да су нечитка, подсећају на слова, односно на
чин писања неких древних цивилизација, тешко да би их
могао протумачити ико од савременика који није упућен у
ову тематику.
Обратимо још пажњу на тагове, односно потписе, од којих
су почели модерни графити, које пишу уметници како би
назначили своје присутво на одређеној територији.

Илустрација 7, фото Адријана Турајлић

У последњих неколико година експанзију доживљавају и
3D графити, који стварају оптичке илузије и покушавају да
заварају вид посматрача.
Уколико се опет вратимо на дефиниције графита, примети
ћемо да по тој дефиницији стикери не припадају графитима,
јер су стикери одштампана дела, која се лепе на зид. То не
руши концепцију, јер су стикери настали првенствено из по
требе самих уметника, одштампана дела која се лепе на зид

8 Посебна врста графити слова која се користи у југоисточном Бразилу, у
Сао Паолу и Рио де Жанеиру, обично на великим висинама.
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једноставно омогућавају уметницима да брже оду са лица
места, због законских оквира ове уметности.

Илустрација 8 Зид изнад Mikser House-а, Карађорђева 46, 
Београд, април 2015, фото Адријана Турајлић

Поред тога постоје и графити урађени на другим повр
шинама, као што су графити на асфалту, на саобраћајним
знацима, на металним ролетнама локала, неке графите чак
можемо наћи и на контејнерима.
Можемо рећи да ниједна дефиниција не одговара свим гра
фитима, наиме потребно је направити неку општу дефини
цију која дозвољава одступања, јер уметност графита непре
стано еволуира и немогуће ју је обухватити. Дакле, потреб
на нам је дефиниција која подразумева само суштину графи
та, она која ће обухватити његове различите врсте, урађене
различитим техникама.
С тим у складу, покушаћу да направим општу дефи
ницију графита, која би омогућавала допуњавања или
проширивања.
Графити су представе на јавним површинама, које могу би
ти ликовне, лингвистичке (или комбинација оба), урађене
различитим техникама (спреј на зиду, стенсил, стикер...),
који обично преносе неку поруку, различите садржине која
варира од политичке, хумористичке, ироничне, до културе и
поп-културе.
Исто као што и уметност бежи свакој дефиницији, тако не
постоји ни „правилна” дефиниција графита, јер су дела која
ствара човекова машта или „дух”, оно што не може бити де
финисано и оно што бежи свакој врсти генерализације. Како
је уметност „прескочила” све академске оквире, тако не мо
жемо ни замислити шта се све може десити са графитима и
до којих граница се они могу развијати.
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GRAFFITI OR STREET ART
Abstract
To describe drawings or paintings on the walls we use different words
like: graffiti, street art, tags, murals... But what do these words really
mean? To explain these terms, primarily graffiti and street art, we
will check different definitions in order to find which one can explain
best what graffiti stand for. We will look at concepts of some critics
of graffiti and street art, just to show their ways of representing these
terms, showing how different they can be and, at the same time, how
right they can all be, because graffiti and street art offer a lot of space
for discussion. Also, in order to understand them, we need to know how
they are made and in which techniques, because this holds the key for
their further comprehension.
Key words: Graffiti, street art, definition, categories
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ВЕОМ А ИНСТРУКТИВАН
ЗБОРНИК НАУЧНИХ РАДОВА
ЗБОРНИК РАДОВА О СЕЛУ: 
УНАПРЕЂЕЊЕ СЕЛА У БРДСКО-
ПЛАНИНСКИМ ПОДРУЧЈИМА СРБИЈЕ, 
БЕОГРАД: САНУ, 2016.
Два основна типа насеља (село и град) развијала су се током
историје углавном тако да је село назадовало, а град напре
довао. Градови су односили превагу над селима у такорећи
свакој области (економској, политичкој, културној, здрав
ственој, заштитној). Савремени резултат тога јесте: градова
је све више и све су већи, а села је све мање и све су мања.
Тај тренд у развоју основних насеља је светски типичан, а за
сваку земљу (народ, државу) специфичан. За српски народ,
његову земљу и државу – малтене апокалиптичан. Ево пока
затеља: У Србији има 986 села у нестајању (са мање од 100
станоен ика), преко 50.000 празних кућа, преко 500.000 хек
тара обрадивих површина које су у парлогу, све мање деце,
а све више старих, изнемоглих људи, преко 200.000 нежења,
због чега нам прети поступно изумирање.1
Бројни и разноврсни друштвени фактори (делатности, ин
ституције, организације, заједнице...) доживљавају, изуча
вају, сагледавају, објашњавају то стање и предлажу начине,
мере и активности за спашавање села у Србији. При том
стичу и користе разне врсте (са)знања. Нема сумње да су
научна сазнања у свему томе најзначајнија (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
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развоја српских села. Најзначајније активности су одржа
вање научних скупова и објављивање зборника радова.
После научног скупа и зборника Перспективе развоја села2,
одржан је научни скуп Унапређивање села у брдско-пла
нинским подручјима Србије у Врњачкој Бањи од 20. до 22.
маја 2015. године. Најзначајнији (дуго)трајно вредан ре
зултат тога је зборник радова. Он садржи: Поздравне речи,
Предговор, Радове и Закључке.
У поздравној речи академика Марка Анђелковића (у име
Академског одбора Човек и животна средина) је истакнуто
да је „широко распрострањено научно знање први и најва
жнији услов природне, економске и сваке друге одрживости
и села и града, и пољопривреде и индустрије, и државе и
културе – свугде у свету, па и у нашој Србији – данас више
него јуче, а сутра више него данас. А кад се ради о селима
у брдско-планинским и пограничним подручјима Србије,
заједничка нам је брига око тога да она не остану без ста
новника и не постану пуста и дивља, без виталних људских
заједница”.3 А у поздравној речи академика Драгана Шко
рића (председника Академског одбора за село): „Циљ нашег
скупа је да се сагледа постојеће стање на селима у брдскопланинским подручјима Србије, формулишу правци даљег
развоја, одреде стратегије деловања и модели опоравка
наших села.”4
Тај циљ је остварен у 17 научних радова (саопштених на
овом скупу) по следећем редоследу:
Милован М. Митровић: Села и становништво у брдско-пла
нинским подручјима Србије; Снежана М. Јанковић, Раде Д.
Јовановић, Вељко Ђ. Ђорђевић, Ана П. Богуновић, Слађан
В. Станковић: Значај и улога caвemoдавcmвa на унапређењу
пољопривредне производње у брдско-планинским пределима
Републике Србије; Зорица Васиљевић, Д. Томић, Ј. Субић,
В. Ковачевић: Финансирање пољопривреде и сеоског развоја
у брдско-планинским подручјима Србије; Ратко Лазаревић:
Значај гајења говеда и оваца у одрживом развоју села у брд
ско-планинским регионима; Кесеровић, М. Николић: Воћар
ство шанса развоја села – предлог мера и модела; Ж. Илин,
Н. Момировић, Б. Адамовић, Соња Илин: Концепт развоја
производње noвpћa и кромпира у брдско-планинским под
ручјима Србије; Милорад Н. Даниловић, Драган П. Гачић,
Мирјана Шијачић-Николић: Шумски ресурси у функцији
2 Који смо приказали у часопису Култура бр. 146, 2015. године.
3 Зборник, стр. XI
4 Исто, стр. XII
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развоја руралних подручја; П. Булат, Д. Илић: Како унанре
дити доступност здравственим услугама становницима
брдско-нланинских подручја Србије?; Радош Бајић: Судби
на Мирчета, Стеван Маишревић, Душанка Стојшин-Ин
ђић: Мењати село или становништво; Душан Ковачевић,
Снежана Ољача, Жељко Долијановић: Перспектива развоја
ратарске производње у брдско-планинском подручју Срби
је; Александра Р. Новаковић, Јасна С. Мастиловић, Жарко
С. Кеврешан, Елизабет П. Јанић-Хајнал, Тања И. Радусин:
Финализација биљних производа ради повећања вредности
производње пољопривредних газдинстава; Предраг М. Ико
нић, Татјана А. Тасић, Александра Р. Новаковић, Јованка Д.
Левић: Финализација производа од меса и млека ради пове
ћања вредности производње пољопривредних газдинстава;
Љ. Тописировић, М. Остојић: Производња аутохтоних сире
ва у брдско-планинским пределима, Нада И. Видић: Сеоски
туризам у брдско-планинским пределима Србије; Мирослав
С. Ивановић: Диверсификација услуга у сеоском туризму
пут ка успешнијем пословању сеоских туристичких дома
ћинстава Западне Србије; Бранислав Гулан: Перспективе
руралних средина у Србији, Закључци.
Наслови радова указују на њихове садржаје. А садржаји су
веома богати научним сазнањима о селима у Србији данас.
Најзначајнија сазнања уткана су у Закључке. Основни су
следећи:
„Одрживи развој брдско-планинских и пограничних се
оских подручја Србије један је од најтежих, али и најур
гентнијих проблема Србије који сасвим сигурно има статус
стратешког питања од прворазредног националног значаја.
Социолошки гледано, cвu крупни структурни и развојни
проблеми српског друштва у целини, у селима су још већи, а
у селима брдско-планинског и пограничног подручја они су
најизраженији и најтежи за практично решавање. Као такви,
oвu проблеми се не могу решавати никаквим мерама неке
издвојене популационе, аграрне или културне политике, већ
само једним за oвa подручја посебно припремљеним држав
ним акционим програмом пажљиво одабраним, конкретним
локалним околностима прилагођених и међусобно усагла
шених мера свих секторских политика од значаја за њихов
одрживи развој. Демографски гледано, становнитво Србије
у целини је cвe старије, и сваке године се cвe више смањује
зато што се смањује број склопљених бракова и број рође
не деце, а повећава морталитет и пресељавање у иностран
ство. Oвo се у највећој мери односи на села, а нарочито на
она у брдско-планинским и пограничним подручјима која
су већ више од пола века изложена cвe већој депопулацији,
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сенилизацији и социјалној девастацији у сваком погледу. У
институционалним реформама политичког система потреб
но је пронаћи нову рационалну меру регионалне децентра
лизације и локалне самоуправе (општинске и месне сеоске)
и државне управе која би омогућила равномернији регио
нални и локални развој и обезбедила одржив рурални и
аграрни развој и најнеразвијенијих брдско-планинских под
ручја Србије. У економској политици неопходни су финан
сијски (кредитни и порески) подстицаји, правно безбедни
и административно поједностављени услови за привредне
инвестиције у неразвијена брдско-планинска подручја Ср
бије којима би се валоризовали постојећи природни ресурси
за пољопривреду, прераду дрвета, грађевинство, разноврсну
малу привреду, бањски и сеоски туризам и пратеће социјал
не службе. У аграрној политици за брдско-планинска села
неопходан је стратешки заокрет ка радно интензивним гра
нама пољопривреде као шmo су сточарство, повртарство и
воћарство, јер би се тако запошљавало више незапослених,
смањило би се одсељавање у градове, а стварали би се усло
ви и да се понеко врати да ради на наслеђеном и запуштеном
породичном газдинству и живи у селу из којег су се раније
његови родитељи одселили у град. У популационој полити
ци, држава Србија би морала да обезбеди свестрану потпо
ру младим брачним паровима да остају у селима у којима
већ живе и да у њима на пристојан начин могу да рађају и
подижу своју децу. Уз посебне финансијске, социјално-ста
тусне и културне подстицаје ваљало би осмислити држав
ни, регионални и локални програм оживљавања одрживих
села, тако што би се у њих привукли инвеститори који би
запошљавали оне који су у градовима незапослени, а дошли
би у таква села да живе и да у њима нађу запослење или
започну неки сопствени посао у пољопривреди или некој
другој привредној делатности. У том програму морале би
се наћи и мере које би уклањале неравнотежу полова у ре
пордуктивном периоду живота. И због тога 6u у соццјалној
u здравственој политици посебну заштиту морала да добију
деца, младе жене и стари у селу, уз системску финансијску
и кадровску потпору локалним здраврственим и социјалним
институцијама за бригу о здрављу и пристојном животу се
оског становништва и одрживом развоју села. Популациона
политика, дакле, обједињује све друге секторске политике
и зато никад и нигде сама себи није довољна – поготово за
села у Србији, а посебно за неразвијена брдско-планинска
подручја.”5

5 Исто, стр. 255-257.
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Овим општим закључцима додајемо и један посебан, према
којем је: „...неопходно да се у погледу могућности за одр
живи развој установе релевантне разлике између појединих
типова села којима се морају посебно прилагођавати разне
мере секторских политика. То су: 1. угашена села, 2. неста
јућа села, 3. одржива села, 4. перспективна села и 5. углед
на села. За одржива села у брдско-планинским подручјима
предлаже се специфичан државни програм популационе и
аргарне политике као стратешки важан сегмент свеукупне
популационе обнове српског друштва и нове аграрне и со
цијалне реформе у Србији... У том погледу је важно да се
што npe предузму практичне мере интегралног руралног
развоја које омогућују:
-  да се глобално nonpaвu изразито неповољан положај
села и пољопривреде у српском друштву;
-  да се пређе на децентрализовани модел привредног и
социјалног развоја којим би инвестиције дoшлe до села и
у неразвијеним општинама;
- да се много више инвестира у саобраћајну и комуналну
инфраструктуру сеоских подручја;
- да се обезбеди боље социјално (здравствено, пензионо,
инвалиднско) осигурање, образовање и културно просве
ћивање пољопривредника и сеоског становништва.”6
Шта рећи као закључак овог текста (приказа Зборника)? Пр
во, много похвала за САНУ, Одбор за село и научнике, за ова
изузетно значајна, актуелна, ургентна сазнања за спашавање
српских села. Друго, остаје нада да ће ова сазнања користи
ти релевантни друштвени чиниоци, а нарочито органи упра
ве (државне и локалне, тзв. самоуправе). А ако (и колико)
се оглуше, тим (и толико) доприносе апокалипси српског
села, а самим тим и српског народа. Суштински речено, у
стилу шаха, у овој пат позицији између села и државе, на
спасавајућем потезу је држава. На то указује и недавна изја
ва академика Драгана Шкорића: „Према последњем попису
становништва у Србији има 4.709 села у којима живи 40 од
сто некадашњих становника. Више од хиљаду насеља је у
нестајању са мање од сто житеља. У 550 села има мање од
педесет становника. Гледано у целини у 86 места опада број
становника. У сеоским насељима има преко 50.000 празних
кућа, пошту нема 2.000 села, чак 500 су без асфалтног пута,
а 400 без продавнице, основну школу нема 230 села, а чак
173 основне школе имају пo једног ђака.”7
6 Исто, стр. 13-14.
7 Политикин Магазин (26. 2. 2017), Београд.
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ПРАКТИКУМ ЗА 
МЕНАЏЕРЕ У КУЛТУРИ
MARINA MARKOVIĆ, 
KOMUNIKACIJSKE VEŠTINE, 
CLIO, 2015. GODINA
Књига „Комуникацијс ке вештине’’ ауторке Марине Марко
вић, професорке на Катедри за глуму при Факултету драм
ских уметности, Универзитета уметности у Београду, посве
ћена је једној од најактуелнијих тема како у савременом по
словању и бизнису, тако и у свакодневној пракси – вештини
комуникације.
Све већи број аутора, научника и практичара сагласан је у
ставу да је успешна комуникација пресудна за остваривање
успеха како у пословном, тако и у приватном животу, стога
ауторка даје значајан допринос овој теми. Ауторка првен
ствено указује на неопходност за квалитетном и ефикасном
комуникацијом менаџера у култури, пружајући бројне ко
рисне смернице које могу допринети побољшању вештине
комуникације. На основу професионалне праксе али и ис
куства у настави, ауторка Марковић је уочила потребу за
проучавањем и увежбавањем комуникацијских вештина, не
заборављајући ни на један аспект комуникације – писану,
говорну и невербалну. Стога је ова чињеница представљала
значајан подстицај за даље системско истраживање у поста
вљању јединственог програма вештина. Методика коју ау
торка износи и предлаже заснована је на уверењу да се ве
штине комуникације могу научити и увежбати, те је то један
од кључних разлога за поставку новог програма. Заступају
ћи тај став, ауторка се аргументовано супротставља оним
ауторима који сматрају да је вештина комуникације велики
таленат и дар с којима се само одабрани рађају, те да га је
немогуће, или веома тешко научити.
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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, али и практичарима менаџмента у култури.  Но,
неспорно је да бројни савети који се тичу практичних вежби
и стицања вештина могу бити корисни и запосленима у било
којој области, али и управницима и директорима који својом
комуникацијом и начином опхођења имају велики утицај на
своје запослене, њихов учинак и пословање у целини.
Књига је такође корисна и онима који желе да побољшају
своје комуникацијске вештине, који треба да победе страх
од јавног наступа, припреме убедљив говор или презента
цију и остваре успех приликом преговарања. Њеној широ
кој употреби у великој мери доприноси и јасан, прецизан
и свакоме разумљив језик на коме је написана, тако да је
с лакоћом и пажњом могу читати сви, од средњошколаца,
директора до научника и истраживача. Ова књига пружа до
принос развоју и утемељењу професије менаџера у култури
тако што ствара услове за стицање неопходних вештина ко
је ће стручњака и зналца учинити делатним у пољу праксе
и реалности. Такође, ова књига доприноси развоју педаго
шке теорије и праксе у овом домену и указује на потребу
за континуираним усавршавањем менаџера запослених у
институцијама културе.
У уводном делу у коме приступа појму менаџмента са ста
новишта сродних наука, ауторка посматра менаџмент у кул
тури као савремену научну дисциплину, али истовремено и
као скуп вештина и способности, укључујући и уметност.
Ауторка наглашава да професија менаџера у култури зах
тева поседовање изузетно широког спектра знања имајући
у виду бројне специфичне потребе с којима се менаџери у
култури сусрећу у пракси. Поменуте специфичне потребе
односе се на разумевање туђих култура и поседовање кул
турне интелигенције – релативно новог појма који се испо
ставља значајним у менаџменту културе, затим питањима
изазова интеркултуралности и мултикултуралног дијалога,
као и етичка питања. У вези с овим, значајно је поменути
доприносе ауторки Ирене Ристић која је пружила несваки
дашњи одговор на питање можемо ли дизајнирати понаша
ње, као и Милене Драгићевић Шешић која је указала на иза
зове и перспективе интеркултурног дијалога у савременим
геополитичким околностима.
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. Управо тиме пружа користан увид испитивању до
приноса других наука – психологије, социологије, лингви
стике и реторике на развој менаџмента у култури, посебно у
области образовања. Примењен интердисциплинаран при
ступ стога, у потпуности оправдан али и неопходан, имајући
у виду да се вештине комуникације изучавају у оквиру дру
штвено-хуманистичких наука и научних дисциплина почев
од филозофије, беседништва и реторике, психологије, ко
муникологије и лингвистике. Посебна пажња посвећена је
прожимању и трансферу знања између комуниколгије и ме
наџмента у култури, што је уједно и срж ове књиге. У књизи
проналазимо детаљну схему комуникацијских вештина које
су потребне за теоријско и практично стицање знања која су
предложена и разматрана.
Иако је првенствено намењена менаџерима у култури, књи
га је вишеструко корисна и комуниколозима јер су разматра
не дефиниције и основна терминологија из области кому
никологије, те су посебно анализиране вештине и креирана
је специфична систематизација и класификација комуника
цијских вештина. Захваљујући спроведеном истраживању,
моделована је обука вештина значајних за образовање мена
џера, али и усавршавање руководилаца и лидера. Ова обука
односи се на развој посебне методике у едукацији и тренинг
вештина, која може бити корисна и менаџерима људских ре
сурса, али и примењива током обуке унутар неформалних
облика образовања. Она такође, као део континуираног уса
вршавања, представља практичну подршку за уклапање у
систем управљања институцијама културе и уметности јер
доприноси трансферу и развоју нових знања и вештина. Те
оријска поставка нових модела наставе и обуке унапређује
развој нових облика и модела у даљем образовању менаџе
ра. Циљ усавршавања стога представља развој личности ко
ја поседује кључне способности и вредности попут културе
говора и дијалога, стандарда у пословању, професионалних
и комуникацијских вештина, као и етичког кодекса.
С тим у вези, долазимо до суштинске сврхе ове књиге која
се огледа у постављању највиших стандарда у образовању
и пословању у култури, који између осталог јесу резултат
ефикасне и ефективне комуникације. Есенцијални допри
нос истраживања представљеног у књизи огледа се првен
ствено у ауторкином доприносу развоју културне политике,
развоју метода наставе, постављању новог програма ко
муникацијских вештина у области менаџмента у култури,
примени уметничких искустава и достигнућа из праксе у
образовању менаџера, повезивању теорије менаџмента са
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теоријом менаџмента квалитета. Имајући у виду турбулент
не организационе околности унутар којих већ готово две
деценије послују овдашње установе културе, прави изазов
представља успостављање управљања према поменутој
теорији менаџмента.
Примена интердисциплинарне методике у едукацији као и
предложени модел могу допринети унапређењу професи
је менаџера, али и целокупне научне дисциплине имајући
у виду да нов програм који ауторка предлаже представља
синтезу вештина и знања, образовања и васпитања, не забо
рављајући ни важност личности и карактера менаџера. Та
кође, овај модел подстиче стваралаштво и представља при
прему за професионално управљање културним и јавним
институцијама. Овим ауторка пружа допринос образовању
менаџера на академском нивоу, али и унутар неформалних
облика учења.
Ауторка наглашава да усавршавање има за циљ развој ква
литета менаџера попут културе говора и дијалога, поставља
ње високих стандарда у пословању, пословних манира, про
фесионалне и комуникацијске вештине, као и унапређење
поштовања етичког кодекса. Толеранција и флексибилност,
емпатија и одговорност, доприносе успостављању повере
ња између менаџера и људи којима руководи. Квалитетна
комуникација помаже менаџерима да успоставе квалитетне
интерперсоналне односе унутар тима, да их ефикасно кон
тролишу, развију персонални стил и развију постојеће капа
цитете личности. Ово развијање даље доприноси духовном,
културном, интелектуалном, етичком и стручном усаврша
вању. Примењено у пракси, ова методика обучавања под
разумева интердисциплинаран приступ, хармоничан однос
теорије и праксе, као и систем обуке.
Методика коју ауторка предлаже повезује традиционалне и
савремене облике извођења наставе уз примену комбинова
них метода учења. Традиционалан приступ пружа широко и
темељно образовање, док су савремене методе усмерене ка
развијању вештина и способности путем обуке и тренинга.
Проучавање и развијање комуникацијских вештина пред
ставља тежњу за остваривањем великог броја самоактуали
зованих и зрелих личности, те према теорији  хуманистич
ког менаџмента Абрахама Маслова, готово пола века након
настанка, почиње све више да интригира како истраживаче
тако и практичаре менаџмента. Разлог томе можемо про
наћи у Масловљевом ставу да остварене и зреле личности,
које су оствариле све потенцијале, представљају идеалне
запослене и ефикасне менаџере. Управо је једна од идеја
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ове књиге да укаже на могућност развоја зреле и целовите
личности менаџера и етичког понашања у струци, али исто
времено допринос у развоју менаџмента људских ресурса,
унапређењу интерперсоналне и интеркултуралне комуника
ције, менаџменту знања и квалитета, као и умрежавању које
се испоставља као неопходно у свету савремене уметничке
делатности.
У књизи је приказан програм креативних и иновативних ве
штина који омогућава стицање широког спектра знања из
бројних сфера и области, као и развој особина личности
неопходних у професији менаџера, попут развијене соци
јалне и емоционалне интелигенције, предузимљивости, од
говорности, прилагодљивости, толеранције, флексибилно
сти, објективности, стабилности, чиме је указана значајна
пажња односу менаџмента у култури и психологије.
Имајући у виду да је комуникологија као наука о комуника
цији својим достигнућима умногоме утицала на комплетан
развој менаџмента у XX веку, а да су бројни аутори сагласни
да вештина комуницирања представља најзначајнију актив
ност менаџера, ова књига умногоме превазилази практикум
за менаџере представља примењив и користан приручник
сваком професионалцу, студенту као и запосленом који же
ли да унапреди и примени своје комуникацијске   вештине
у теорији и пракси менаџмента, не губећи из вида и етички
кодекс струке.
Значајна предност ове књиге и разлика у односу на већ до
ступну литературу која се бави комуникацијом, односи се
на чињеницу да је настала на основу свакодневне праксе ау
торке, почев од рада са студентима, преко тренинга и обу
ка запослених, до стручних усавршавања професионалаца,
тако да пружа корисне и примењиве одговоре на проблеме
у комуникацији који се могу пронаћи у свакодневној про
фесионалној пракси. Превазилазећи практикум за менаџе
ре у култури, којима је првенствено намењена, књига „Ко
муникацијске вештине’’ задовољава знатижељу читалаца
који желе да побољшају своје вештине у својој свакодне
вици, али и професионалцима, ауторима и истраживачима
који се баве проучавањима комуникације. Њима ова књига
представља корисан оријентир и указује на још неиспитане
истраживачке празнине.
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РАДОВИ
ЗА ЧАСОПИС КУЛТУРА
УПУТСТВО
Култура је научни часопис који је на предлог Матичног
научног одбора категоризован од стране Министарства
просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије
као водећи национални часопис са ознаком М 51.

1. Рад се предаје у следећем облику:
1.1. путем УСБ уређаја;
1.2. слањем на е-mail адресу: kultura@zaprokul.org.rs

2. Сваки текст треба да садржи:
2.1. Wоrd документ са основним текстом, напоменама,
кључним речима (4 до 7 речи на српском и 4 до 7 речи на
енглеском језику) и сажетком на српском језику (до 150
речи).
2.2. Wоrd документ са насловом текста и резимеом на
енглеском језику (до 300 речи).
2.3. Wоrd документ са списком илустрација (ако их има) са
назначеним местима на која би требало да дођу илустрације.
Примају се само црно-беле илустрације или које су
препознатљиве када се одштампају у црно-белом формату
(до 7). Обавезно навести порекло илустрација.
2.4. Податке о аутору текста. Име и презиме аутора, година
рођења (потребно ради увида у научни рад одређеног аутора
у централној бази података Народне библиотеке Србије и у
складу са тим одређивања УДК броја чланка у часопису),
поштанска адреса, број мобилног телефона, е-mail адреса,
афилијација (наводи се пун, званични назив и седиште
установе у којој је аутор запослен или назив установе у којој
је аутор обавио истраживање. У сложеним организацијама
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наводи се укупна хијерархија; на пример: Универзитет у
Београду, Филозофски факултет – Одељење за социологију,
Београд).

3. Опште одреднице
3.1. Текст чланка са списком литературе не треба да прелази
обим од 10 до највише 15 описаних компјутерских страница,
укључујући графиконе и илустрације.
3.2. Текст приказа не треба да прелази обим од 5 описаних
страница.
3.3. Текст научне полемике треба да буде опремљен као и
остали чланци у часопису и не може прелазити њихов обим.
Он треба да буде ослобођен напада на личност опонента
и да се фокусира на саму аргументацију. Редакција
задржава право да после објављивања полемичког текста и
одговора, без посебног образложења, опонентима ускрати
објављивање следећег круга полемике.
3.4. Текстови који се достављају на објављивање часопису
Култура подлежу антиплагијат контроли коју врши
Центар за евалуацију у образовању и науци – ЦЕОН. Поред
тога, од аутора се тражи дигитализована изјава са потписом
којом гарантује да је текст који је доставио оригиналан.

4. Техничка упутства:
4.1. Текст писан ћирилицом се предаје у doc формату
програма Мicrosoft Word програмског пакета 97 или новијег.
Фонт треба да буде Times New Roman, величине 12, прореда
Single.
4.2. На средини ставити наслов, потом сажетак на српском и
кључне речи на српском.
4.3. Уколико постоји институционална финансијска помоћ
при писању рада, у првој фусноти треба навести назив и
број пројекта, односно назив програма, у оквиру кога је
чланак настао, као и назив институције која је финансирала
пројекат или програм.
4.4. Када се први пут наводи страно име у тексту у загради
треба да се стави име исписано у оригиналу; када се
следећи пут помиње исто име у наставку текста треба да
буде доследно, истоветно транскрибовано без помињања
оригинала.
4.5. Библиографске референце у фуснотама и литератури
наводе се без транскрибовања у оригиналном писму. Ако је
литeратура која се цитира штампана ћирилицом и референце
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у напоменама и списку литературе треба да буду наведене
ћирилицом, ако су штампане латиницом, онда треба да буду
наведене латиницoм. Цитати и позивање на литературу у
фуснотама треба да потпуно одговарају списку литературе
на крају текста.

5. Напомене
Напомене (фусноте) се дају на дну сваке стране. Нумерација
континуирано иде арапским бројевима од 1 па надаље и иде
иза знака интерпункције. Напомене треба да се користе мање
за коментаре, а више за навођење литературе; најобимнија
напомена (фуснота) не би требaло да буде дужа од 100 речи.

Систем навођења:
5.1. Монографије:
Презиме, Иницијал имена. (година издања) Назив
монографије (курзив), Место издања: Назив издавача,
страна.
Пример: Адорно, Т. (1968) Филозофија нове музике, Београд:
Нолит, стр. 45.
5.2 Периодика:
Презиме, Иницијал имена. (година издања) Наслов чланка,
Назив часописа (курзив) број часописа, Место издања:
Назив издавача, страна.
Пример: Бугарски, Р. (1973) Семиотички приступ музици,
Култура бр. 23, Београд: Завод за проучавање културног
развитка, стр. 146.
5.3. Зборници, акта са конгреса, лексикони, речници и
слично:
Презиме, Иницијал. Наслов чланка, у: Наслов (курзив),
приредио-ла-ли Презиме, Иницијал имена. (година издања),
Место издања: Назив издавача, страна.
Пример: Парк, Р. Е. Град: предлози за истраживање људског
понашања у градској средини, у: Социологија града,
приредио Вујовић, С. (1988), Београд: Завод за уџбенике и
наставна средства, стр. 150.
5.4. У случају издања на страним језицима:
Уместо везника ,,и” користи се енглески термин and, уместо
предлога „у” користи се енглески термин in, уместо глагола
„приредио-ла-ли” користе се енглески термини ed. или еds.
(од editor-s) ако је више приређивача, уместо скраћенице
,,стр.” користи се енглески термин p.
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Пример: Brunet, R. and Ferras, R. Identité, in: Les mots de la
géographie. Dictionnaire critique, eds. Brunet, R. Ferras, R. and
Théry, H. (1992) Paris: Monpellier, p. 30.
5.5. Необјављене магистарске тезе и докторске дисертације:
Презиме, Иницијал имена. (година на насловној страни
тезе или дисертације) Назив тезе или дисертације (курзив),
врста рада (магистарска теза или докторска дисертација),
назив факултета где је одбрањена, назив одговарајућег
универзитета, Место издања, страна.
Пример: Црнобрња, А. Н. (2005) Lux perpetua – светлост
и светиљке у култовима на просторима Горње Мезије,
магистарски рад, Филозофски факултет, Универзитет у
Београду, Београд, стр. 120.
5.6. Текстови из дневних листова:
Презиме, Иницијал имена. (датум издања) Наслов текста,
Назив дневног листа (курзив), страна.
Пример: Татић, Д. (18. јул 1998) Истина о неимарима,
Политика, стр. 15.
*Ако је аутор текста непознат ставити аноним. Пример:
Аноним, (13. IX 1938) Шта мисле наши архитекти о
савременој архитектури, Време.
5.7. Исти се рад у поновном непосредном цитирању скраћује
српском речи Исто.
Пример: 33Бугарски, Р. (1973) Семиотички приступ музици,
Култура бр. 23, Београд: Завод за проучавање културног
развитка, стр. 147.
Исто, стр. 148.
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5.8. Исти рад се у поновном цитирању на неком другом
месту у тексту (до две стране удаљеном од претходне
фусноте) скраћује са нав. дело.
Пример: 40Бугарски, Р. нав. дело, стр. 149.
5.9. Интернет издања цитирати на следећи начин: аутор
текста на горе описан начин (ако је наведен), назив интернет
издања, датум постављања или последње измене (update)
сајта (ако је наведен), датум коришћења сајта, пуна путања
до цитиране стране.
Пример: Rose, M. More on Bosnian „Pyramids”, 27. june 2004.,
18. july 2006., http://www.archaeolgy.org/online/features/
osmanagic/update.html
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