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UDC   902/908(497.113 Perlez)

ВИ ШЕ СЛОЈ НИ АР ХЕ О ЛО ШКИ ЛО КА ЛИ ТЕТ ПЕР ЛЕК –  
ОРА НИ ЦЕ БЕР КЕ ША КОД БЕ ЧЕ ЈА

Ра шко Ра ма дан ски, Град ски му зеј Бе чеј 
r.ra ma dan ski@g mail.co m

Јо ва на Трип ко вић, Ме ђу оп штин ски за вод за за шти ту спо ме ни ка кул ту ре Су бо ти ца 
jo va na.trip ko vic @gmail.com

На та ша Шар кић, Ai ta Bi o ar cha e o logy, Bar ce lo na 
nsar kic @gmail.com

Не да Мир ко вић Ма рић, Ме ђу оп штин ски за вод за за шти ту спо ме ни ка кул ту ре Су бо ти ца 
nmir ko vi cus@gmail.com

Са же так: Ар хе о ло шки ло ка ли тет Пер лек – Ора ни це Бер ке ша на ла зи се на ис точ ном ру бу ле сне за равни 
у ата ру Пер лек, око 4 км се вер но од Бе че ја и за пад но од ре ке Ти се, на тра си ста рог Се ге дин ског пу та који 
во ди пре ма во до то ку Чик и Бач ком Пе тро вом Се лу. Град ски му зеј Бе чеј је 2016. го ди не спро вео ре ког но-
сци ра ња, а за тим и за штит на ар хе о ло шка ис ко па ва ња не кро по ле у се вер ном де лу ло ка ли те та Ора ни це Бер-
ке ша, ка да је рад ме ха ни за ци је от крио је дан гроб са ин ху ми ра ним по кој ни ком. Овим по во дом су ор га ни-
зо ва на за штит на ис ко па ва ња и кон текст ове са хра не са ве ћим де лом ске ле та је са чу ван. Му зеј ре дов но 
спро во ди кон тро лу зе мља них ра до ва на ло ка ли те ту Ора ни це Бер ке ша, у са гла сно сти са вла сни ком, од но сно 
пра ће ње ра до ва по љо при вред не ме ха ни за ци је и бе ле же ње ње ног од ра за на ло ка ли тет, уз до ку мен то ва ње 
но вих по вр шин ских на ла за.

Кључ не ре чи: Бечеј, Перлек, нео лит, стар че вач ка кул ту ра, вин чан ска кул ту ра, по ти ска кул ту ра, ка сна 
ан ти ка, сред њи век, по вр шин ски на ла зи.

Увод

Ар хе о ло шки ло ка ли тет Пер лек – Ора ни це 
Бер ке ша на ла зи се на ис точ ном ру бу ле сне за рав-
ни у ата ру Пер лек, око 4 км се вер но од Бе че ја и за-
пад но од ре ке Ти се, на тра си ста рог Се ге дин ског 
пу та ко ји во ди пре ма во до то ку Чик и Бач ком Пе-
тро вом Се лу (Кар та 1). На ла зи ште за у зи ма про стор 
од око че ти ри хек та ра и у це ло сти је по кри ве но 
ора ни ца ма. Вла сни штво овог по љо при вред ног зе-
мљи шта ве ћин ски при па да Ка ро љу Бер ке шу, по-
љо при вред ни ку из Бе че ја, уз ма њи део ко ји припа-
да Ка то лич кој цр кве ној оп шти ни или се на ла зи 
под арен дом. Ка та стар ске озна ке пар це ла на ло ка-
ли те ту су: 19484, 19486/2, 19488, 19490, 19492, 19494 
КО Бе чеј (Кар та 2). Фо кус ис тра жи ва ња (ис ко пава-
ња, ре ког но сци ра ња, кон тро ле зе мља них ра до ва) 
у прет ход ној де це ни ји би ле су ора ни це у по се ду Ка-
ро ља Бер ке ша, пре све га услед пред у сре тљи во сти 

вла сни ка. Ло ка ли тет још увек не ма ста тус утвр ђе-
ног ар хе о ло шког на ла зи шта, од но сно не по крет-
ног кул тур ног до бра.

Исто ри јат ис тра жи ва ња

Пр ви ар хе о ло шки ло ка ли те ти у ата ру Пер лек 
забележе ни су ре ког но сци ра њи ма још од сре ди не 
60-их го ди на про шлог ве ка. У Пер ле ку је 1974. го-
ди не нај пре ис тра же на не кро по ла из вре ме на Ве-
ли ке се о бе на ро да, да би се од 1983. го ди не по дроб-
но ис тра жи ва ло и по зно сред њо ве ков но насе ље на 
ло ка ли те ту фа бри ке Car bo-Di o xid. За штит на ар-
хе о ло шка ис ко па ва ња усле ди ла су 2001. го ди не и 
на ло ка ли те ту Пер лек – Бен зин ска ста ни ца. Град-
ски му зеј Бе чеј је 2016. го ди не спро вео ре ког но сци-
ра ња, а за тим и за штит на ар хе о ло шка ис ко па ва ња 
не кро по ле, под ру ко вод ством Бра ни сла ве Ми кић 
Ан то нић, у се вер ном де лу ло ка ли те та Ора ни це 
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Карта 1 – Топографска карта предела између Бечеја и Бачког Петровог Села,  
Р 1: 25.000 (према: Војногеографски институт, 1970)

Карта 2 – Просторни оквири локалитета Перлек – Оранице Беркеша  
(према: Национална инфраструктура геопросторних података, 2022)
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ВИШЕСЛОЈНИ АРХЕОЛОШКИ ЛОКАЛИТЕТ ПЕРЛЕК... РАШКО РАМАДАНСКИ... 

Бер ке ша. На и ме, ро во ко пач је по ме ра ју ћи зе мљу 
са ле сне за рав ни пре ма обли жњем ко ри ту ка на ла 
за на вод ња ва ње от крио и у зна чај ној ме ри оште тио 
је дан гроб са ин ху ми ра ним по кој ни ком. Овим по-
во дом су ор га ни зо ва на по ме ну та за штит на ис ко-
па ва ња и кон текст ове са хра не са ве ћим де лом ске-
ле та је са чу ван. Од про ле ћа 2019. го ди не Град ски 
му зеј Бе чеј ре дов но спро во ди кон тро лу зе мља них 
ра до ва на ло ка ли те ту Ора ни це Бер ке ша, у са гла-
сно сти са вла сни ком. Под овим се под ра зу ме ва 
оквир но пра ће ње ра до ва по љо при вред не ме ха ни-
за ци је и бе ле же ње ње ног ефек та на ло ка ли тет, уз 
до ку мен то ва ње но вих по вр шин ских на ла за. На-
кон што је са гле дан фор мат и по тен ци јал ни зна чај 
овог ло ка ли те та, ус по ста вље на је са рад ња са Му-
зе јом Вој во ди не и ме ђу на род ним ти мом са Уни-
вер зи те та у Ки лу (Не мач ка) и Ослу (Нор ве шка), 
ко ји ис тра жу ју нео лит ски ло ка ли тет Бор ђош, ради 
за јед нич ког не ин ва зив ног ис пи ти ва ња ло ка ли тета 
у Пер ле ку код Бе че ја. У све тлу ове са рад ње, то ком 
2019. и 2021. го ди не маг не то ме триј ски је сни мљен 
ско ро цео ло ка ли тет.1 На ла зи ште се на ла зи на ора-
ни ци ко ја се ак тив но об ра ђу је. Све слу чај не на ла зе, 
углав ном уло ма ка ке ра мич ких по су да и кућ ног 
ле па, до ко јих се до ђе об ра дом ора ни це, вла сник 
са ве сно пре да је Град ском му зе ју. Ар хе о ло шким 
ис ко па ва њем утвр ди ло би се ста ње и сте пен очу-
ва но сти оста та ка пра и сто риј ских ста ни шта и дру-
гих обје ка та на ло ка ли те ту. Ово ме сто је из ло же но 
деј ству по љо при вре де и при ме не ду бо ког ора ња, 
та њи ра ња и ђу бре ња ко је ду го роч но ште ти кул-
тур ним сло је ви ма на на ла зи шту. Осим то га, је дан 
део ле сног про фи ла на ко јем де лом по чи ва ло ка-
ли тет ко ри стио се као по зај ми ште зе мље или је 
деј ством ме ха ни за ци је срав њен или оште ћен ра ди 
дре на же или при сту па ора ни ца ма. О овом ло ка-
ли те ту ни је до са да об ја вље но мно го ра до ва и до-
са да шње пу бли ка ци је углав ном су об у хва та ле 
сред њо ве ков не на ла зе из ата ра Пер лек. У том све-
тлу, нај пре би смо ис та кли ди плом ски рад Б. Ми-
кић Ан то нић Пер лек – сред њо ве ков но на се ље код 
Бе че ја из 1986. го ди не. Осим то га, на ла зе из време-
на Ве ли ке се о бе на ро да Б. Ми кић Ан то нић об ја-
ви ла је у оп шир ном ка та ло гу из ло жбе Тра гом ко-
ња ни ка рат ни ка – 200 го ди на вла да ви не Ава ра из 
2016. го ди не. Од ско ри јих пу бли ка ци ја, скре ну ли 

1 Пу бли ко ва ње ових ре зул та та је у при пре ми.

би смо па жњу на рад Р. Ра ма дан ског и А. Ри сти ћа 
Ка ди о ни ца са ло ка ли те та Пер лек – Хум ка код Бе-
че ја из 2020. го ди не (Ра ма дан ски, Ри стић 2020). 
Ме ђу тим, о от кри ћи ма нео лит ског ло ка ли те та до 
са да је из ве шта ва ла са мо ло кал на штам па. 

Ана ли за по крет них на ла за

Ре ког но сци ра ње 2013–2014. го ди не – пар це ле 
19490, 19492 и 19494 КО Бе чеј

При ку пљен је 31 фраг мент ке ра ми ке, осам фраг-
ме на та ле па, три ка ме не алат ке и је дан ке ра мич-
ки тег. Од про на ђе них фраг ме на та ке ра ми ке 18 су 
ати пич ни фраг мен ти тр бу ха, док су пре о ста лих 
13 фраг ме на та ти по ло шки де ло ви по су да. Зна чај на 
је ко ли чи на ко ја при па да пе ри о ду по зног нео лита 
(29,03%), ма те ри ја ла из брон за ног до ба има не што 
ма ње (25,81%), док је ма те ри јал из ка сно ан тич ког 
пе ри о да за сту пљен са са мо јед ним улом ком (3,32%). 
При сут но је и до ста ма те ри ја ла (19,35%) за ко ји је 
те шко од ре ди ти ко јем пе ри о ду при па да, али са-
свим је мо гу ће да ови нео пре де ље ни фраг мен ти 
по ти чу из пе ри о да Ве ли ке се о бе на ро да. Из два ја 
се пар ти пич них фраг ме на та ко ји при па да ју вин-
чан ској кул ту ри са не ко ли ко по тен ци јал них фраг-
ме на та ко ји би мо гли ука зи ва ти на ути цај Са кал-
хат, од но сно по ти ске кул ту ре. Што се ре ла тив ног 
од ре ђи ва ња ста ро сти ке ра ми ке ти че ве ћи на обли ка 
и на чи на укра ша ва ња при па да ра ној до сред њој 
фа зи вин чан ске кул ту ре, нај ве ро ват ни је да је у пи-
та њу Вин ча А/Б. Из пе ри о да ка сне ан ти ке је про-
на ђен је дан тр бух си во-пе че не по су де са гла ча ним 
ор на мен том на спо ља шњој стра ни у ви ду пре пле-
та, од но сно мре же, ко ја се при пи су је ма те ри јал ној 
кул ту ри Сар ма та (Т.3/1). Од на ла за се из два ја и тег 
или ку гла од пе че не зе мље са јед ном за рав ње ном 
стра ном (Т.2/2). Од ка ме них алат ки из два ја се јед на 
ка ме на се ки ра са па ра лел ним боч ним стра на ма и 
уко ше ном се чи цом, из ра ђе на од ве о ма ква ли тет ног 
ма те ри ја ла, фи но зр не сте не цр не бо је са си вим пе-
га ма, ко ји у сва ком слу ча ју ни је ло кал ног по ре кла 
(Т.2/8). Од ка ме них на ла за је та ко ђе при ку пљен и 
је дан жр вањ са сла бо уду бље ном рад ном по вр ши-
ном из ра ђен од сит но зр не си ро ви не, ко ји је се кун-
дар но го рео, као и је дан рас ти рач ку гла стог об ли ка 
без из ра же не рад не по вр ши не, из ра ђен од твр де 
ква ли тет не сте не. Из дво је но је осам ма њих и сред-
ње-круп них аморф них фраг мен та ле па.



Ре ког но сци ра ње 2016. го ди не – пар це ле 
19490, 19492 и 19494 КО Бе чеј

Ре ког но сци ра њем 2016. го ди не при ку пље но је 
352 фраг мен та ке ра ми ке од ко јих је 130 фраг ме на-
та ти по ло шких де ло ва по су да 222 ати пич них 
фраг ме на та тр бу ха, 11 фраг ме на та жи во тињ ских 
ко сти ју, јед на шкољ ка, јед на алат ка од гла ча ног 
ка ме на, је дан рас ти рач и је дан фраг мент ка ме ног 
жрв ња, као и део ка ме не рад не по вр ши не (жрв ња 
или мо гу ће чак и сту пе), два ке ра мич ка те га, јед на 
ко шта на алат ка, као и 43 фраг мен та ле па од ко јих 
се из два ја је дан фраг мент ка ло те пе ћи и је дан фраг-
мент под ни це, као и улом ци шест опе ка из но ви-
јег до ба. Као из у зе тан на лаз, из два ја се вин чан ска 
ан тро по морф на фи гу ри на (Т.2/1). При ку пље на ке-
ра ми ка при па да пе ри о ди ма ста ри јег нео ли та (стар-
че вач ка кул ту ра), по зног нео ли та (вин чан ска кул-
ту ра), ене о ли та, брон за ног и гво зде ног до ба, ка сне 
ан ти ке, Ве ли ке се о бе на ро да и ко нач но сред њег 
ве ка. Од ке ра мич ког ма те ри ја ла нај ве ћи про це нат 
чи не улом ци по су да ко ји при па да ју нео лит ском 
пе ри о ду (125 фраг ме на та од но сно 35,51%), за тим 
пе ри о ду брон за ног (47 фраг ме на та од но сно 13,35%) 
и гво зде ног (29 фраг ме на та од но сно 8,24%) до ба, 
као и ка сно ан тич ком пе ри о ду (16 фраг ме на та од-
но сно 4,55%). Фраг ме на та за ко је у овом тре нут ку 
ни је би ло мо гу ће од ре ди ти хро но ло ги ју или би смо 
их услов но сме сти ли у Ве ли ку се о бу на ро да има 74 
од но сно 21,02%. Од 125 фраг ме на та нео лит ске ке-
ра ми ке нај ви ше су за сту пље не зде ле, пи то си, ам фо-
ре, лон ци а ја вља ју се и ђу ве чи и по су де на сто пи. 
За сту пље не су ко нич не, по лу лоп та сте и лоп та сте 
зде ле. Из дво јен је је дан фраг мент по су де ко ја при-
па да стар че вач кој кул ту ри и у пи та њу је уло мак 
тр бу ха се кун дар но го ре ле по су де са до ста пле ве у 
фак ту ри ко ји са спо ља шње стра не има ор на мент 
из ве ден у ви ду уре за них хо ри зон тал них и ко сих 
ли ни ја. Од ти пич но вин чан ских по су да при сут-
не су по су де на сто пи са тра го ви ма по ли хром ног 
пе че ња, а из пе ри о да по зног нео ли та се по себ но 
из два ја и јед на ми ни ја тур на по су да на лик ду бо-
кој зде ли са бра да ви ча стим др шка ма (Т.2/4). У овај 
пе ри од се опре де љу ју и на ла зи два сфе рич на те га 
од пе че не зе мље са пер фо ра ци јом у сре ди ни, као 
и фраг мент се ки ре од гла ча ног ка ме на из ра ђе не 
од ква ли тет не си ро ви не ко ја ни је ло кал ног по ре кла, 
као и је дан од би так до би јен при ли ком окре си ва ња 

ка ме на. Ис ти че мо на лаз ан тро по морф не фи гу ри не 
са ра ши ре ним ру ка ма и апли ци ра ним гру ди ма, 
са уре зи ма на глу те ал ном де лу. При бли жне очува-
не ди мен зи је фи гу ри не су 5,5 цм ви си не са 5,5 цм 
ши ри не и 1,8–2,2 цм де бљи не. Из ра ђе на је од гли не 
са при ме са ма пе ска, ли ску на и гро га. Мо гу ће је да 
је пр во бит но пе че ње би ло ре дук ци о но, али је боја 
спо ља шње по вр ши не не у јед на че на, на из ме нич но 
там но бра он и цр вен ка ста са ви дљи вим тра го ви ма 
се кун дар ног го ре ња. Спо ља шња по вр ши на је гру-
бо по рав на та, са мо гу ћим тра гом алат ке на дор зал-
ној стра ни. Твр до ћа ма те ри ја ла, од но сно от пор ност 
на ме ха нич ке при ти ске је ме ка, од но сно оста је ви-
дљив траг при ли ком пре ла ска нок том пре ко спо-
ља шње по вр ши не (Ri ce 1987, 354). Мо де ло ва ње је 
ура ђе но та ко што су из пљо сна тог цен трал ног тру-
па из ву че не ци лин дрич но сти ли зо ва не ру ке и јед но 
бра да ви ча сто ис пуп че ње на ме сту ге ни та ли ја. Са 
пред ње стра не на те ло су до да те две бра да ви ча сте 
пла стич не апли ка ци је ко је на гла ша ва ју гру ди. Гла-
ва фи гу ри не је од ло мље на, а на глу те у су се на лазе 
два вер ти кал на уре за. Пре ма ана ло ги ја ма са дру-
гих ло ка ли те та и пре ма на чи ну из ра де, од но сно 
су мар ном мо де ло ва њу и на леп ци ма, фи гу ри на се 
мо же да то ва ти у ра ну фа зу вин чан ске кул ту ре (Tasić 
1973, 24–32). Фи гу ри на де ли мич но под се ћа и на 
му шке фи гу ри не са апли ци ра ним бра да ви ца ма 
са ло ка ли те та Па вло вац-Чу кар и Ко вач ке Њи ве 
(Vu ko vić i Pe rić 2014, 249–274; Ву ко вић et al. 2014, 
167–204), али слич них фи гу ри на има и на мно гим 
дру гим вин чан ским ло ка ли те ти ма (Га ра ша нин 
1979, 142–212; Ku zma no vić Cvet ko vić 2021, 199–204, 
375–381; Та сић 2008, 139–164) у сми слу да стил мо-
де ло ва ња упу ћу је на стар че вач ку тра ди ци ју ко ја је 
ви дљи ва на ра ном вин чан ском ма те ри ја лу (Пе тро-
вић и Спа сић 2010, 5–6). Про на ђен је је дан уло мак 
ра ме на и тр бу ха гла ча не по су де са ни зом ма лих 
кру жних убо да на ра ме ну ко ја мо гу ће да при па да 
пе ри о ду ене о ли та. Од 47 фраг ме на та брон за но доб-
не ке ра ми ке нај ви ше су за сту пље не би ко нич не 
зде ле кра ћег гор њег ко ну са (10,65% од при ку пље-
ног ма те ри ја ла из пе ри о да брон за ног до ба) а од 
об ли ка се ја вља ју и ко нич не зде ле и лоп та сте зде-
ле као и лон ци. Од ма те ри ја ла ко ји при па да ра ном 
гво зде ном до бу из дво је но је 33 фраг мен та по су да 
и углав ном су у пи та њу ор на мен ти са ни тр бу си али 
је про на ђен и је дан обод и тр бух лоп та сте зде ле са 
ви дљи вим тра го ви ма по рав на ва ња алат ком на 
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спо ља шњој стра ни, као и је дан обод и врат ду бо ке 
зде ле са луч ним уре зи ма на усни обо да ко ји је из-
ви јен на спо ља и ко нач но по рав нат. При ку пље но 
је 16 фраг ме на та ти пич них си во-пе че них по су да 
из ра ђе них од фи не пре чи шће не гли не ко ји при па-
да ју ка сно ан тич ком пе ри о ду, од ко јих се из два ја 
фраг мент обо да, вра та, ра ме на и тр бу ха плит ке 
зде ле S про фи ла ци је, бла го раз гр ну тог и за де бља-
ног обо да. Пе ри од Ве ли ке се о бе на ро да ка рак тери-
шу 74 ати пич на фраг мен та тр бу ха ок си да ци о но 
пе че не ке ра ми ке са усит ње ном ке ра ми ком као при-
ме сом. При ку пље но је укуп но 10 фраг ме на та по-
су да ко је се мо гу да то ва ти у пе ри од сред њег ве ка од 
ко јих је дан фраг мент дна при па да пе ри о ду XI –XI II 
ве ка, док се пет фраг ме на та мо же опре де ли ти у 
пе ри од XIV –XVI ве ка. Од сред њо ве ков них по су да 
нај ви ше су за сту пље ни лон ци од ко јих се из два ја 
фраг мент лон ца са раз гр ну тим лев ка стим обо дом 
без де фи ни са ног вра та и за о бље ног ра ме на ко ји 
на ра ме ну има уре зан јед но стру ки низ крат ких 
ко сих ли ни ја ис под ко јих иде је дан хо ри зон тал ни 
жљеб, а из два ја се и је дан фраг мент лон ца та ко ђе 
без де фи ни са ног вра та, за о бље ног ра ме на и лоп та-
стог об ли ка ре ци пи јен та.

Кон тро ла зе мља них ра до ва 2019. го ди не – 
пар це ле 19490, 19492 и 19494 КО Бе чеј

То ком кон тро ле зе мља них ра до ва 2019. го ди не 
при ку пље но је 28 фраг ме на та ке ра ми ке, од ко јих 
има 15 фраг ме на та ати пич них тр бу ха по су да и 13 
фраг ме на та ти по ло шких де ло ва по су да, а про на-
ђе на је и јед на жи во тињ ска кост као и је дан фраг-
мент те га од пе че не зе мље. При ку пље ни ма те ри јал 
углав ном чи не улом ци по су да из нео лит ског пе-
ри о да, укуп но 15 фраг ме на та (53,57%). Ти по ло шки 
пре по зна тљив ма те ри јал углав ном чи не фраг мен-
ти тр бу ха се кун дар но го ре лих по зно не о лит ских 
зде ла, али про на ђен је и фраг мент но ге се кун дар-
но го ре лог жр тве ни ка са уре за ним ни зом тро у-
гло ва ко ји иду од вр ха но ге ка дну ре ци пи јен та. 
Ма те ри јал из пе ри о да брон за ног до ба чи ни шест 
фраг ме на та (21,34%) од че га се из два ја фраг мент 
по су де са тор ди ра ним бла го из ви је ним обо дом и 
оти ском пр ста са уну тра шње стра не, као и фраг-
мент тр бу ха по су де (мо гу ће зде ле) са ни зом хо ри-
зон тал них ка не лу ра на тр бу ху. Про на ђен је и је дан 
фраг мент ра ме на и тр бу ха по су де, ве ро ват но би-
ко нич не зде ле, са ни зом хо ри зон тал них ка не лу ра 

на до њем ко ну су, ко ји мо гу ће да при па да пе ри о ду 
гво зде ног до ба. Ма те ри јал ној кул ту ри ка сно ан тич-
ке по пу ла ци је се мо же при пи са ти пет од при ку пље-
на 33 фраг мен та (17,86%), а у пи та њу су ати пич ни 
фраг мен ти тр бу ха по су да ко ји сво јом спе ци фич ном 
фак ту ром и тех но ло ги јом из ра де не по гре ши во 
опре де љу ју овај ма те ри јал у вре ме I–IV ве ка. Само 
1 фраг мент тр бу ха цр ве но-пе че не по су де са усит-
ње ном ке ра ми ком ме ђу при ме са ма се мо жда може 
опре де ли ти у пе ри од Ве ли ке се о бе на ро да.

Кон тро ла зе мља них ра до ва 2020. го ди не – 
пар це ле 19490, 19492 и 19494 КО Бе чеј

Ора њем је у 2020. го ди ни из ба чен из зе мље је-
дан на ро чи ти фраг мент ра ме на и тр бу ха ре дукци-
о но си во-пе че не би ко нич не зде ле крат ког гор њег 
ко ну са са ка не ло ва ним ор на мен том у ви ду ри бље 
ко сти на гор њем ко ну су ко ји се мо же опре де ли ти 
у пе ри од по зног нео ли та (Т.1/8). На ла зи са ра ни-
јих ре ког но сци ра ња и кон тро ле зе мља них ра до ва 
до да нас су у еви ден ци ји сту диј ске збир ке Ар хе о-
ло шког од се ка Град ског му зе ја Бе чеј. Ме ђу тим, са 
ло ка ли те та Пер лек – Ора ни це Бер ке ша по ти чу и 
пред ме ти ко ји су од 2019. го ди не акви ри ра ни за 
ар хе о ло шку збир ку Град ског му зе ја Бе чеј пу тем 
до на ци је вла сни ка пар це ле. Та ко су уве де ни у збир-
ку јед на ка ме на се ки ра, је дан ка ме ни жр вањ, је дан 
при ве зак од гли ци ме рис (лат. Glycyme ris) шкољ ке 
и укуп но 40 фраг ме на та ке ра ми ке (Т.2/3,6). Од ових 
фраг ме на та ке ра ми ке убе дљи во нај ви ше има дело-
ва нео лит ских по су да (82,5%) од ко јих су нај ве ћи 
број зде ле (21,21%) а од дру гих ти по ва по су да при-
сут на су и три фраг мен та ло на ца (9,09%). Од зде-
ла из два ја ју се би ко нич не зде ле, од ко јих јед на има 
ор на мент у ви ду ни за ко сих ка не лу ра на до њем ко-
ну су, ко нич не зде ле бла го за о бље них зи до ва и јед-
на лоп та ста зде ла тан ких зи до ва и су же ног обо да. 
По себ но би тре ба ло на гла си ти је дан уло мак се кун-
дар но го ре лог по клоп ца са ор на мен том у ви ду гео-
ме триј ски рас по ре ђе них уре за и пер фо ра ци јом на 
сре ди ни гор ње по вр ши не (Т.2/7). Се ки ра од глача-
не фи но зр не све тло си ве си ро ви не са оште ће ном 
се чи цом је та ко ђе из овог пе ри о да (Т.2/3). Као изу-
зе тан се из два ја при ве зак или на ру кви ца од глици-
ме рис шкољ ке ко ја ни је ло кал но до ступ на (Т.2/6), 
а по зна та је са дру гих нео лит ских ло ка ли те та по-
пут Бе лог Бр да, Бо то ша и Пот пор ња, што ука зу је на 
мо гућ ност да је у пи та њу пред мет ко ји је уве зен 
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не као си ро ви на већ као го тов про из вод (Trip ko vić 
2006, 88–102). Утвр ђе но је да шкољ ке Glyci me ris и 
Spondylus по ти чу са ме ди те ран ских про сто ра и да 
на те ри то ри ју Бал ка на до ла зе пу тем раз ме не. 
Прет по ста вља се да су ова кви укра сни пред ме ти 
из ра ђи ва ни та ко што се од љу шту ре шкољ ке исе-
че сре ди на, па се оста так вал ве из бру ши, те се до-
би је фор ма обру ча где спољ не иви це вал ве ујед но 
пред ста вља ју и спољ не иви це пред ме та тј. при ве-
ска или на ру кви це (Vi te zo vić 2021, 78). Про на ђе ни 
при ме рак је фраг мен то ван, спо ља шњег преч ни ка 
шест цм и де бљи не 0,6-0,7 цм. На угла стом де лу, 
где се на ла зио спој вал ви, на ла зи се пер фо ра ци ја 
преч ни ка 0,3-0,4 цм. Ова кви при мер ци ни су рет ки 
(Trip ko vić 2006, 91; Vi te zo vić 2016, 240–244; Raj ko vić 
and Vi te zo vić 2020, 162), али мо жда нај бо љу ана ло-
ги ју пред ста вља ју на ла зи са ло ка ли те та Жи ва ни-
ће ва до ља код се ла Бо тош, ко ји се на ла зе у Му зе ју 
Вој во ди не у Но вом Са ду (Balj 2013, 12–14; Стан ко-
вић Пе ште рац 2020, 11–12). По зна то је да су ове 
шкољ ке у оп ти ца ју на Бал ка ну од кра ја ше стог и 
то ком це лог пе тог ми ле ни ју ма п. н. е. (Di mi tri je-
vić and Trip ko vić 2006, 247). Пре ма на ла зи ма са ло-
ка ли те та Бе ло бр до у Вин чи, де лу је да су Glyci me ris 
шкољ ке за сту пље ни је у ра ни јим хо ри зон ти ма, док 
у ка сни јим фа за ма њи хов број опа да, а упо ре до се 
уо ча ва ве ћа за сту пље ност Spondylus шкољ ки (Trip-
ko vić 2006, 92). Ин вен та ри са на су и три фраг мен та 
ке ра ми ке ко ја при па да ју пе ри о ду брон за ног до ба 
(7,5%) од ко јих се из два ја део тр бу ха и рав ног дна 
не у јед на че но ре дук ци о но пе че не по су де. Од пре-
о ста лих ка сно ан тич ких фраг мен та по су да из два ја 
се фор ма по лу лоп та сте зде ле са за де бља ним обо-
дом као и јед но пр сте на сто дно по су де.

Ан тро по ло шка ана ли за

При ли ком ра да ро во ко па ча 2016. го ди не на ора-
ни ци је про на ђен и је дан оште ћен људ ски ске лет. 
У пи та њу је ве ро ват но по је ди нач на са хра на. На 
осно ву ана ли зе ра ди о ак тив ног угље ни ка 14C из 
узор ка узе тог са ске ле та, до би је ни су да ту ми на 95,4% 
ве ро ват но ће (σ2): 263–275 cal. AD (3,4%), 348–437 
cal. AD (81.2%), 463–476 cal. AD (3,1%), 499–532 cal. 
AD (7,7%), мо гу ће 376–431 cal. AD на 68% ве ро ват-
но ће (σ1) (Гра фи кон 1). Оста ци ве о ма ро бу сног му-
шкар ца, ста ро сти око 30–40 го ди на (Сл. 1). Очу-
ва ност је осред ња са ин дек сом пре зер ва ци је од 
40,9% (Сл. 2).

Ин вен тар очу ва них ко сти ју

Ло ба ња: Очу ва на је де ли мич но оште ће на ка ло-
та, обе тем по рал не ко сти, та ко ђе де ли мич но оштеће-
не, мак си ла са 7 и ман ди бу ла са 14 зу ба in si tu. Шест 
зу ба је из гу бље но an te mor tem, а пет post mor tem.

Ра ме ни по јас: На ле вој кла ви ку ли не до ста је 
прок си мал ни и дис тал ни део, док на де сној не до-
ста је ма њи фраг мент прок си мал ног де ла, од ле ве 
ло па ти це са чу ван је ма њи део, док је од де сне очу-
ван са мо акро ми он.

Груд ни кош: При сут но је 10 де ли мич но фраг-
мен то ва них ре ба ра са ле ве стра не и осам фраг мен-
та ре ба ра са де сне стра не, стер нум је до бро очу ван.

Кич ма: Очу ва ни су са мо ма ли фраг мен ти лум-
бал них пр шље но ва L4 и L5.
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Графикон 1 – Калибрациона крива за апсолутне датуме 
добијене анализом радиоактивног угљеника C14

Сл. 1 – Скелет пронађен приликом рада ровокопача 
2016. године, презервација у лабораторији (Наташа 

Шаркић)
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Сл. 2 – Скелетни формулар
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Гор њи екс тре ми те ти: Од ле вог ху ме ру са очу ва-
на је ди а фи за и фраг мент прок си мал не епи фи зе, 
де сни ху ме рус је цео, од ле ве по длак ти це очу вао се 
са мо ма ли фраг мент дис тал ног де ла ра ди ју са, а од 
де сне ра ди јус са оште ће ном дис тал ном епи фи зом.

Ле ва ша ка: Укуп но три ме та кар па ла.
Де сна ша ка: Укуп но два ме та кар па ла и јед на 

прок си мал на фа лан га.
Кар лич ни по јас: Ма ли фраг мен ти обе кар лич не 

ко сти као и ма ли фраг мент кр стач не ко сти (са крум). 
До њи екс тре ми те ти: Фраг мент ди а фи зе де сног 

фе му ра.

Утвр ђи ва ње ви си не

Иа ко ду ге ко сти но гу ни су очу ва не у це ло сти, 
ком плет на пре зер ва ци ја де сног ху ме ру са до зво-
ља ва при ме ну Пир со но вог ме то да (Pe ar son 1899). 
Сто га је ви си на ове ин ди ви дуе из но си ла 175,98 цм, 
што је свр ста ва ме ђу ви со ке осо бе то га вре ме на.

Утвр ђи ва ње по ла

Бу ду ћи да пол но нај ди морф ни ји део људ ског 
ске ле та – кар ли ца, ни је очу ва на, пол је утвр ђи ван на 
осно ву мор фо ло ги је ло ба ње и ви ли це (Bu ik tra and 
Ube la ker 1994), ко је за јед но са оп штом ро бу сно шћу 
от кри ва ју да се ра ди о осо би му шког по ла.

Утвр ђи ва ње ста ро сти

За про це ну ста ро сти ин ди ви дуе 1 ни смо мо гли 
да при ме ни мо уо би ча је не методe мор фо ло шких 
променa на ау ри ку лар ној по вр ши ни или у ма и пу-
бич ној сим фи зи, услeд ло ше очу ва но сти. Ипак, на 
осно ву сте пе на ис тро ше но сти зу ба (Brot hwell 1982) 
се мо же утвр ди ти при бли жна ста рост ко ја из но-
си из ме ђу 30 и 40 го ди на. 

Мар ке ри оку па ци о ног стре са

Бу ду ћи да ова ини дви дуа ни је у пот пу но сти 
очу ва на ана ли за ми шић них при по ја је би ла огра-
ни че на на ра ме ни по јас и ми ши ће над лак ти це, као 
и де сни фе мур. На овим де ло ви ма ске ле та уо че ни 
су ја ко из ра же ни ми шић ни при по ји ка ко на ле вој, 
та ко и на де сној стра ни, ко ји ука зу ју да се ба вио 
ве о ма на пор ним фи зич ким ак тив но сти ма. 

Та фо но ми ја

Бо ја ко сти ове ин ди ви дуе је уо би чај на, без та-
фо ном ске обо је но сти. 

Па то ло ги је 
Ден тал не па то ло ги је

Ден тал на хи ги је на ове осо бе мо же се опи са ти 
као ве о ма ло ша (Сл. 3). Уо че не су ве ће ко ли чи не 
ка мен ца, за жи вот ни гу би так шест зу ба, ве о ма из-
ра жен пе ри о дон ти тис (сте пен 3 на ска ли од 0-3, 
пре ма: Brot hwell 1982) и јед на фи сту ла (Сл. 4). По-
ред то га, уо че не су и ли ни је хи по пла зи је на оба 
гор ња оч ња ка, као и на до њем де сном оч ња ку, док 
до њи ле ви оч њак ни је очу ван. Гу би так зу ба то ком 
жи во та мо же би ти ре зул тат па ра дон то ло шке бо-
ле сти, ка ри је са, оклу зив не абра зи је или тра у ме 
(Lu kacs 2012), док post mor tem гу би так мо же би ти 
по сле ди ца та фо ном ског про це са, не мар ног ис ко-
па ва ња и/или пра ња у ла бо ра то ри ји. Раз ли ка из-
ме ђу an te mor tem и post mor tem гу бит ка те ме љи се 
на про гре сив ној ре сорп ци ји ал ве о ла у пр вом слу-
ча ју. Пе ри о дон ти тис је бак те риј ска ин фек ци ја спе-
ци ја ли зо ва них тки ва, ли га ме на та и ко сти ју ко ји 
окру жу ју зу бе и слу же за пот по ру. Пред ста ва ља 
по од ма клу фа зу па ра дон то ло шке бо ле сти, ко ја 
иза зи ва оште ће ње тки ва и одва ја ња де сни од зу ба, 
ства ра ју ћи ма ле обла сти или „џе по ве“ где се до дат-
не бак те ри је мо гу раз ви ти и про у зро ко ва ти ин фек-
ци ју. Ка ко се бо лест да ље по гор ша ва, кост по чи-
ње да еро ди ра. Ако се овај про блем не ле чи, мо же 
до ве сти до кли ма вих зу ба ко ји на кра ју са ми ис-
пад ну. У слу ча ју ове ин ди ви дуе, сма тра мо да је ве-
о ма раз ви јен пе ри о дон ти тис иза звао ла ба вост 
тки ва и до при нео гу бит ку зу ба (Сл. 5). Уо че не су на-
сла ге ка мен ца на мак си ли и још ви ше на ман дибу-
ли. Зуб ни ка ме нац на ста је на ку пља њем анор ган-
ских суп стан ци (ми не ра ла) у пла ку, услед при су ства 
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Сл. 3 – Наглашене линије хипоплазије и наслаге  
каменца (Наташа Шаркић)
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кал ци ју ма у пљу вач ци. Сам ка ме нац ни је ка ри о ген, 
али бак те ри је и плак ко ји се на ка мен цу на ку пља-
ју и у ње му на ла зе су фак то ри на стан ка на ве де не 
бо ле сти. На сла ге ка мен ца та ко ђе вре ме ном изази-
ва ју ири та ци ју и по вла че ње де сни – пе ри о дон ти тис 
или пе ро дон тал на бо лест. На ал ве о лар ној ко сти код 
пр вог гор њег мо ла ра са де сне стра не (26) уо чен је 
ап сцес. Ап сцес зу ба је шу пљи на ис пу ње на гно јем 
у тки ву око вр ха ко ре на зу ба. Ово за па ље ње зу ба 
углав ном је узро ко ва но бак те риј ском ин фек ци-
јом. Бо лест се обич но ја вља као ре зул тат ка ри је са 
или пу ко ти не у зу бу ко ја омо гу ћа ва бак те ри ја ма 
да се про би ју у уну тра шњост. Бак те риј ска ин фек-
ци ја се мо же про ши ри ти на де сни, кост и дру га тки-
ва око за хва ће ног зу ба. Осо бе са ло шом зуб ном 
хи ги је ном има ју ве ћу ве ро ват но ћу да раз ви ју ап-
сцес зу ба, из очи глед них раз ло га. Та ко ђе, љу ди са 
од ре ђе ним ста њи ма, као што су ди ја бе тес или осла-
бљен иму ни си стем, мо гу че шће има ти зуб не ап сце-
се. Симп то ми су јак бол у усти ма и ви ли ци, отица-
ње де сни или ли ца и мо гу ће гро зни ца.

Хи по пла зи ја je не до стак у струк ту ри или ми-
не рал ном са ста ву зуб ног тки ва то ком се кре тор не 
фа зе аме ло ге не зе (Go od man and Ro se 1990, 59), од-
но сно у ра ном де тињ ству. Раз ли чи ти фак то ри могу 
ути ца ти на раз вој кру ни це, укљу чу ју ћи не до ста так 
у ис хра ни, хро нич не бо ле сти и ве ли ке ин фек ци је 
као што је кон ге ни тал ни си фи лис (Hil lson et al, 1998; 
Ja co bi et al, 1992). Због не спо соб но сти гле ђи да се 
пре о бли ку је то ком жи во та ови де фек ти мо гу пру-
жи ти не из бри сив, хро но ло шки за пис стре са то ком 
фор ми ра ња кру ни це зу ба (Go od man and Ro se 1990).

Оста ле па то ло ги је

На че твр том ре бру на ле вој стра ни, уо чен је за-
жи вот ни пре лом (Сл. 6). Пре лом је до бро сра стао, 
без ком пли ка ци ја. Ме ха нич ка си ла на ме сту де-
ло ва ња оште ћу је и ме ке струк ту ре, па су пре ло ми 
ре ба ра че сто удру же ни са на гње че њем, огу љо ти-
ном или раз де ри ном. По што груд ни кош за у зи ма 
ве ли ки део те ла, он има ис ту ре ни по ло жај и че сто 
је из ло жен по вре да ма, па и пре ло ми ма ре ба ра. Код 
мла ђих осо ба, за хва љу ју ћи ела стич но сти ре ба ра, 
по ја ва пре ло ма је знат но ре ђа не го код ста ри јих 
осо ба, код ко јих осим за кре че но сти хр ска ви це на-
ста је и ста рач ка осте о по ро за. Ка ко је сред њи део 
груд ног ко ша нај и сту ре ни ји, нај че шће се пре ло-
ми ре ба ра ја вља ју код сред њих ре ба ра, а нај ре ђе 
код гор ња три, ко ја су на из ве стан на чин за кло ње-
на кључ ном ко сти. Пре ло ми ре ба ра обич но спа-
да ју у нај че шће фрак ту ре, а обич но им прет хо ди 
зна чај на по вре да. Углав ном на ста ју као по сле ди-
ца по вре де на ра ду, ма да мо гу би ти и по сле ди ца 
ин тер пер со нал ног су ко ба. Не по сто ји по се бан 
трет ман за ле че ње пре ло ма ре ба ра, а основ не мере 
те ра пи је пред ви ђа ју ми ро ва ње. Код ове ин ди ви-
дуе уо чи ли смо и при су ство осте о ар тро зе на лум-
бал ним пр шље но ви ма (Сл. 7). Бу ду ћи да су са мо 

Сл. 4 – Показатељи заживотног губитка зуба у горњој 
вилици (Наташа Шаркић)

Сл. 5 – Шематски приказ горње и доње вилице (Наташа Шаркић)

ВИШЕСЛОЈНИ АРХЕОЛОШКИ ЛОКАЛИТЕТ ПЕРЛЕК... РАШКО РАМАДАНСКИ... 
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два пр шље на де ли мич но очу ва на, не мо же мо твр-
ди ти да ли се ова па то ло шка про ме на ја вља и на 
оста лим де ло ви ма кич ме. По ред то га, осте о ар тро за 
је уо че на и на дис тал ној епи фи зи ле вог ра ди ју са. 
Код ове ин ди ви дуе ни је ја ко из ра же на и ма ни фе-
сту је се у ви ду бла ге оси фи ка ци је на иви ци те ла 
пр шље на и згло ба ле ве ру ке. На осно ву ан тро по-
ло шке ана ли зе ске ле та, мо же се ре ћи да се ра ди о 
од ра слој осо би, ста рој 30–40 го ди на, му шког пола. 
У пи та њу је ве о ма ви со ка и ро бу сна осо ба, чи ји мар-
ке ри оку па ци о ног стре са по ка зу ју уче ста ло оп те-
ре ће ње ра ме ног по ја са, ми ши ћа над лак ти це и над-
ко ле ни це (ло ша очу ва ност нам не до зво ља ва да 
са зна мо ста ње на остат ку ске ле та). Зуб на хи ги је-
на ове ин ди ви дуе би ла је на ја ко ло шем ни воу, што 
се огле да у де по зи ти ма ка мен ца, за жи вот ном гу-
бит ку зу ба, фи сту ли и пе ри о дон ти ти су. Ли ни ја 
хи по пла зи је нас ин фор ми ше о нај ма ње јед ној епи-
зо ди ме та бо лич ког стре са, ко ју је ова ин ди ви дуа 
пре жи ве ла у ра ном де тињ ству. Од оста лих па то-
ло ги ја уо чи ли смо до бро за це љен пре лом на че-
твр том ре бру са ле ве стра не, као и бла жу осте о-
ар тро зу на до њим пр шље но ви ма и згло бу ле ве шаке. 
Осим опи са ног гро ба, то ком ре ког но сци ра ња у 
2016. го ди ни про на ђе ни су по вр шин ски на ла зи ко-
сти ју то јест ло ше очу ва ни ске лет ни оста ци нај-
ма ње две ин ди ви дуе – ста ри је и мла ђе, за ко је на-
жа лост ни је би ло мо гу ће утвр ди ти пре ци зни ју 
ста рост ни ти пол (Сл. 8–9).

Ин вен тар очу ва них ко сти ју

От кри ве но је 14 ма њих фраг мен та, од ко јих су 
мно ги не пре по зна тљи ви, ко ји су по све му су де ћи, 
при па да ли ста ри јој осо би, обе ле же ној као А, као 
и 3 ко сти ко је су при па да ле мла ђој осо би, обе ле-
же ној као Б. 

Осо ба А

Ло ба ња: Је дан фраг мент зи го ма тич не ко сти.
Ра ме ни по јас: Фраг мент ло па ти це, за ко ју није 

би ло мо гу ће утвр ди ти ко јој стра ни те ла при па да.
Груд ни кош: Фраг мент ре бра, за ко ји ни је било 

мо гу ће утвр ди ти ко јој стра ни те ла при па да.
Кич ма: Део лум бал ног пр шље на.
Гор њи екс тре ми те ти: Је дан фраг мент дис тал-

не епи фи зе фе му ра. 
Не ко ли ко не пре по зна тљи вих фраг ме на та.

Сл. 6 – Прелом ребра који је добро срастао за живота 
индивидуе (Наташа Шаркић)

Сл. 7 – Присуство остеоартрозе на лумбалним пршље-
новима (Наташа Шаркић)

Сл. 8 – Стање презервације у лабораторији скелетних 
остатакa пронађених током рекогносцирања 2016.  

године; oсоба А (Наташа Шаркић)
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Осо ба Б

Гор њи екс тре ми те ти: Де ло ви ди ја фи зе ле ве ул-
не и ле вог ра ди ју са, јед на ме ди јал на фа лан га. 

Утвр ђи ва ње ви си не

Да би се утвр ди ла ви си на ко ри шће њем ме то да 
уо би чај них у ан тро по ло ги ји нео п ход но је зна ти 
пол по кој ни ка и из ме ри ти нај ма ње јед ну, у це ло сти 
очу ва ну, кост. Због ло ше очу ва но сти ове две ин ди-
ви дуе ни је дан од на ве де них усло ва ни је ис пу њен.

Утвр ђи ва ње по ла

Ло ша очу ва ност не до звља ва утвр ђи ва ње пола 
ових ин ди ви дуа.

Утвр ђи ва ње ста ро сти

На жа лост, на осно ву очу ва них ко сти ју, ни је 
би ло мо гу ће утвр ди ти пре ци зну ста рост. Ипак, 
би ло је очи глед но, на осно ву са ста ва ко сти ју, да се 
ра ди о раз ли чи тим ин ди ви ду а ма, иа ко ни је до шло 
до по на вља ња ске лет них еле ме на та. На и ме, ко сти 
ко је смо при пи са ли осо би А би ле су ја ко по ро зне, 
ла га не и кр те, а на пр шље но ви ма су уо че ни остео-
фи ти, ко ји се рет ко по ја вљу ју пре че тр де се те годи-
не. С дру ге стра не, ко сти ко је су при пи са не осо би 
Б су глат ке, ела стич не и без тра го ва по ро зно сти, 
те еви дент но при па да ју знат но мла ђој осо би. Ипак, 

ве ли чи на ко сти ју и из ра же ност ми шић них при-
по ја, ука зу ју да ни је реч о де те ту, већ о мла дој од-
ра слој ин ди ви дуи. 

Мар ке ри оку па ци о ног стре са

У слу ча ју осо бе А ови мар ке ри ни су би ли очу-
ва ни, док су код осо бе Б би ли до ста из ра же ни. 

Па то ло ги је

Као што смо већ на по ме ну ли, код осо бе А уо че-
ни су осте о фи ти на ма њем очу ва ном фраг мен ту 
лум бал ног пр шље на (Сл. 10–11). Осте о фи ти су ко-
шта не из ра сли не ко је на ста ју на кра је ви ма де гене-
ра тив но про ме ње не зглоб не хр ска ви це код остео-
ар тро зе, фи зич ких тра у ма, по ре ме ћа ја ме та бо ли зма 
и ко ли чи не кал ци ју ма у ор га ни зму, као ре па ра тив-
ни од го вор пре о ста ле хр ска ви це. Ве ћи на осте о фи-
та не иза зи ва ни ка кве зна ке или симп то ме бо ле сти. 
Че сто бо ле сни ци не зна ју за ове про ме не све док 
оне не бу ду слу чај но от кри ве не на ранд ге но граф-
ском сни ма њу. Ме ђу тим код не ких бо ле сни ка осте-
о фи ти мо гу да иза зо ву и те го бе, као што је бол у 
згло бо ви ма и гу би так или огра ни че ност по кре та 
у згло бо ви ма. Ме ђу по ме ша ним фраг мен ти ма из 
овог кон тек ста от кри ве ни су оста ци нај ма ње две 
ин ди ви дуе – ста ри је и мла ђе. На жа лост, ло ша очу-
ва ност ни је до зво ли ла да са зна мо ни ка кве бли же 
по дат ке коjи би се од но си ли на њи хов пол, ста-
рост, ви си ну и сл. Је ди на уо че на па то ло ги ја би ли 
су осте о фи ти на јед ном ма лом фраг мен ту пр шље-
на, ко ји се при пи су ју ста ри јој ин ди ви дуи.

Сл. 10 – Остеофити на фрагменту лумбалног пршљена 
(Наташа Шаркић)

Сл. 9 – Стање презервације у лабораторији скелетних 
остатака пронађених током рекогносцирања 2016.  

године; oсоба Б (Наташа Шаркић)

ВИШЕСЛОЈНИ АРХЕОЛОШКИ ЛОКАЛИТЕТ ПЕРЛЕК... РАШКО РАМАДАНСКИ... 
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Ди ску си ја

Укуп ним пре гле дом до са да шњег по вр шин ског 
ма те ри ја ла, при ку пље но је укуп но 452 фраг мен та 
ке ра ми ке од ко јих се чак 41,5% мо же опре де ли ти 
у нео лит ски пе ри од и то за јед но са на ла зи ма вин-
чан ске фи гу ри не и при ве ска од гли ци ме рис шкољ-
ке ука зу је на зна чај но ви ше слој но нео лит ско на-
ла зи ште. Од при ку пље них фраг ме на та нео лит ске 
ке ра ми ке за 52 (46,43% од укуп ног бро ја нео лит-
ских фраг ме на та) се са си гур но шћу мо же ре ћи да 
при па да ју Стар че во-Körös-Criş ра но не о лит ском 
кул тур ном ком плек су, док се за 26 (23,21%) са си-
гур но шћу мо же ре ћи да при па да ју Са кал хат, од но-
сно по ти ској кул ту ри, док се за све га 5 (4,46%) може 
ре ћи да при па да ју вин чан ској кул ту ри пре ма тех-
но ло ги ји из ра де, фак ту ри, об ли ку и ор на мен ти ци.

Ра ни нео лит ни је је дин стве на по ја ва, већ се пра-
ти ви со ки сте пен слич но сти у са жи ма њу слич них, 
али не и истих, ке ра мич ких тра ди ци ја на про сто-
ру Бал ка на (Bruk ner et al. 1974, 31–40). Фраг мен ти 
ко ји се свр ста ва ју у Стар че во-Körös-Criş нео лит-
ски ком плекс су углав ном не у кра ше ни де ло ви 
обо да и тр бу ха ло на ца, са до ста пле ве у фак ту ри. 
До да ва ње пле ве у фак ту ру се обич но ве зу је за ра-
но не о лит ски и сред њо не о лит ски Стар че во-Körös-
-Criş, где се ова ка рак те ри стич на при ме са ја вља у 
го то во свом ма те ри ја лу (Mir ko vić-Ma rić 2019, 109). 
По ред пле ве, за стар че вач ку кул ту ру ка рак те-
ри стич на је и по ја ва ор на мен та у ви ду кру жних 

оти са ка тр ском на тр бу ху лон ца (Т.1/1,3), по ја ва 
ор на мен та у ви ду пла стич не тра ке са ни зом отиса-
ка пр сти ју, као и укра си у ви ду ни за оти са ка прсти-
ју на обо ду по су де (Tu do rie 2011, 7–14). Ма те ри јал 
ко ји се опре де љу је у мла ђи нео лит, од но сно при-
пи су је Са кал хат и по ти ској кул ту ри, ка рак те ри-
шу на ла зи са уре за ним ге о ме триј ским мо ти ви ма, 
од ко јих се из два ја ју на ла зи но ге жр тве ни ка и по-
клоп ца са пер фо ра ци јом (Т.1/9; Т.2/7) ка кви су за-
бе ле же ни на ло ка ли те ти ма Иђо ш–Гра ди ште, Кре-
ме њак и Ака ча II (Bruk ner et al. 1974, 85–90). По 
ре ла тив ној хро но ло ги ји ови хо ри зон ти од го ва рају 
Вин ча–Тор дош А–Б фа за ма, ко је на овом ло ка ли-
те ту по твр ђу је на лаз ан тро по морф не фи гу ри не 
ко ја се мо же свр ста ти у ра ну фа зу вин чан ске пла-
сти ке по су мар ном мо де ло ва њу са ру ди мен то ва-
ним ру ка ма и те лом ко је до не кле за др жа ва об лик 
сту ба стих фи гу ра (Пе тро вић и Спа сић 2010, 5–6; 
Vu ko vić i Pe rić 2014, 249–274; Ву ко вић et al. 2014, 
167–204; Га ра ша нин 1979, 142–212; Ku zma no vić Cvet-
ko vić 2021, 199–204, 375–381; Та сић 2008, 139–164; 
Ta sić 1973, 26). По ред фи гу ри не при су ство вин чан-
ског ма те ри ја ла по твр ђу ју и фраг мен ти цр но гла ча-
них зде ла ка кве се у Вој во ди ни ја вља ју на ло ка ли те-
ти ма Обреж, Вин ков ци, Мо стон га I, Но ви Ба нов ци, 
Го мо ла ва, Гра ди ште, Ба тај ни ца и др. (Bruk ner et al. 
1974, 70–81). При су тан је у ве ли ком про цен ту и ма-
те ри јал из пе ри о да брон за ног до ба (13,72%) и Ве-
ли ке се о бе на ро да (17,92%), док на ла за из пе ри о да 
гво зде ног до ба (6,42%) и aнтике (5,75%) има не што 
ма ње. Ма те ри јал из сред њег ве ка је при су тан у 
знат но ма њем про цен ту са 2,43% што ука зу је на 
мо гућ ност да се гво зде но доп ски, ка сно ан тич ки, 
ра но сред њо ве ков ни и сред њо ве ков ни ло ка ли те-
ти на ла зе у не по сред ној бли зи ни али да сре ди шта 
тих на се ља не не ги ра ју нео лит ске сло је ве ко ји су 
до ми нант ни на ора ни ца ма Бер ке ша. Брон за но доп-
ски ма те ри јал углав ном чи не зде ле и лон ци, али 
се из два ја и фраг мент тр бу ха са пер фо ра ци ја ма 
преч ни ка око 2 цм (Т.3/4). Ове на ла зе ка рак те ри ше 
спе ци фич но бра он и цр на бо ја зи до ва са при ме-
сом ми ка ши ста ко ји их опре де љу је у ши ри пе ри-
од брон за ног до ба. Кул тур на атри бу ци ја је не што 
ком пли ко ва ни ја, јер не ма до вољ но еле ме на та за 
пре ци зну ин тер пре та ци ју, али мо гу ће да је у пи-
та њу бе ле ги шка кул тур на гру па јер ма те ри јал личи 
на на ла зе са ло ка ли те та Го мо ла ва, Бе ле гиш и Ка-
ра бур ма (Bruk ner et al. 1974, 240–242; Pe tro vić et al. 

Сл. 11 – Остеофити на фрагменту лумбалног пршљена 
(Наташа Шаркић)
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1986, 31–35) (Т.3/2, 3, 4). Ма те ри ја ла из гво зде ног 
до ба не ма мно го, а још је ма ње ка рак те ри стич них 
фраг ме на та ко ји би се мо гли опре де ли ти не кој 
кул ту ри. Мо жда је је ди но ин ди ка ти ван фраг мент 
тр бу ха гла ча не по су де са уре за ним ор на мен том у 
ви ду хо ри зон тал не ли ни је од ко је по ла зе тро у гло-
ви ис пу ње ни ко сим ли ни ја ма, што упу ћу је на мо-
гу ћу ве зу са Бо сут ском гру пом (Bruk ner et al. 1974, 
257–263). На слич но сти са ла тен ском ке ра ми ком 
са те ри то ри је оп шти не Оџа ци ука зу ју на ла зи трбу-
ха и ра ме на по су де са ка не лу ра ма на до њем де лу, 
као и фраг мент тр бу ха са уре за ним вер ти кал ним 
ли ни ја ма (Ви до вић 2008, 79–106). Ка сно ан тич ки, 
сар мат ски хо ри зонт је де фи ни сан при ли ком за-
штит них ис ко па ва ња 2001. и 2003. го ди не спро ве-
де них од стра не Град ског му зе ја Бе чеј. Ис тра же на 
је по вр ши на од 225 м², от кри ве но је укуп но 17 обје-
ка та и пет ро во ва из два пе ри о да. Ста ри јем хо ри-
зон ту при па да ју ис тра же ни си ло си и ра ди о ни це, 
где нај број ни ји ма те ри јал пред ста вља ке ра ми ка 
фи не фак ту ре, си ве бо је пе че ња чи ји об ли ци на-
ла зе узор у рим ској ке ра ми ци. На се ље је да то ва но 
у вре ме IV–V ве ка (Ми кић-Ан то нић 2008, 109–130). 
На ла зи ко ји се при пи су ју ма те ри јал ној кул ту ри 
Сар ма та при ку пље ни то ком ре ког но сци ра ња нису 
број ни. Од 26 при ку пље них фраг ме на та при сут-
но је све га пар ти по ло шки ка рак те ри стич них обо да 
зде ла и је дан уло мак тр бу ха са гла ча ним укра сом 
у ви ду мре же. Су де ћи по ис ко па ва њи ма спро ве де-
ним на су сед ним ло ка ли те ти ма то ком 2001. и 2003. 
го ди не де лу је да је по сто јао и ра ди о нич ки ком-
плекс. Иа ко уста ље не ин тер пре та ци је фа во ри зују 
увоз сар мат ске ке ра ми ке из рим ских ра ди о ни ца, 
не дав на ис тра жи ва ња у ру мун ском де лу Ба на та 
су да ла но ве по дат ке ко ји ука зу ју на мо гућ ност ло-
кал не ра ди о нич ке про из вод ње по су ђа (Gru me za 
2016, 37–106), (Т.3/1, 6). Ма те ри јал при ку пљен при-
ли ком ре ког но сци ра ња ко ји се ве зу је за вре ме Вели-
ке се о бе на ро да пред ста вља ју углав ном ати пич ни 
фраг мен ти тр бу ха по су да из вре ме на VI –VI II ве ка. 
У ре ла тив ној бли зи ни овог по те за де ли мич но је 
ис тра же на не кро по ла из авар ског пе ри о да (Ми кић-
-Ан то нић 2003; Ста но јев 1996, 42–74). Тре ба ло би 
на по ме ну ти да на ло ка ли те ту Ора ни це Бер ке ша 
за са да не ма на ла за фраг ме на та ка рак те ри стич не 
„жу те“ авар ске ке ра ми ке. Сред њо ве ков ног ма те ри-
ја ла има из ра зи то ма ло, до вољ но да ука же на посто-
ја ње на се ља у око ли ни, али не и на овој ло ка ци ји. 

Мо гу ће да је у пи та њу из дво је но до ма ћин ство или 
ма те ри јал ко ји је ора њем раз ву чен са дру гог ме ста. 
Уло мак рав ног дна и тр бу ха по су де из ра ђе не на 
спо ром ви тлу са при ме са ма круп ни јег пе ска, ли-
ску на, гро га и кал ци та, гру бо по рав на те по вр ши-
не је је ди ни фраг мент ко ји се мо же опре де ли ти у 
пе ри од XI –XI II ве ка (Т.3/8) и пред ста вља ти пи чан 
ма те ри јал са про сто ра Бач ке и Ба на та (Ба ја ло вић 
Ха џи Пе шић 1984; Ђор ђе вић 2002, 139–146; Јан ко-
вић и Јан ко вић 1990; Па шић 2001, 177–194; Ра ји чић 
и др. 2020, 74–86; Ста но јев 1989; Три фу но вић и др. 
2012; Три фу но вић и др. 2016; Три фу но вић и др. 2020). 
Ма те ри јал из пе ри о да XIV –XVI ве ка нај ве ћим де лом 
чи не нео р на мен ти са ни цр ве но-пе че ни тр бу си ло-
на ца са при ме сом пе ска ра ђе ни на бр зом ви тлу. 
Ис ти чу се два фраг мен та ра ме на и тр бу ха лон ца 
са ни зом ус прав них за ре за (Т.3/5) ти пич них за про-
стор Бач ке и Ба на та (Три фу но вић и др. 2012, 53; 
Три фу но вић и др. 2016, 355–356). 

За кључ на раз ма тра ња

Ло ка ли тет Пер лек – Ора ни це Бер ке ша да је је-
дин стве ни увид у кон ти ну и ран жи вот на овом ме-
сту у по след њих 8000 го ди на што све до чи о по год-
но сти и по вољ но сти ове ло ка ци је кроз ми ле ни ју ме. 
Нео спор но је бо гат ство на ла за ко ји по ти чу са овог 
ло ка ли те та. Из у зе тан по тен ци јал за ис тра жи ва ње 
ло ка ли те та Пер лек – Ора ни це Бер ке ша по чи ва на 
то ме што је на овом на ла зи шту еви ден ти ра но по-
сто ја ње ра но не о лит ских, сред њо не о лит ских и по-
зно не о лит ских хо ри зо на та, али и ка сни јих фа за 
из вре ме на ене о ли та, као и брон за ног до ба, али и 
по зни јих пе ри о да. Си сте мат ска ис тра жи ва ња овог 
ло ка ли те та би сва ка ко пру жи ла од го во ре на не ка 
до са да не раз ја шње на пи та ња у пра и сто ри ји ју жне 
Па нон ске рав ни це, а у ши рем сми слу и Бал ка на, 
по себ но ка да је реч о де фи ни са њу пре ла зних фаза 
из ме ђу ових пе ри о да и пре пли та њу раз ли чи тих 
кул тур них тра ди ци ја. Да ље, са ма по зи ци ја ло ка-
ли те та на ста рој де сној оба ли ре ке Ти се, где су по-
зно не о лит ски ло ка ли те ти рет ки, као и при су ство 
ма те ри ја ла ко ји све до чи о пре ла ску из ра ног у по-
зни нео лит до дат но на гла ша ва ју зна чај овог на ла-
зи шта. Ре ког но сци ра њем Оп шти не Бе чеј 1970. и 
1972. го ди не до ку мен то ва но је 59 ло ка ли те та, а од 
ово га се на све га шест ме ста ја вља ма те ри јал из ра-
них фа за вин чан ске кул ту ре. Ве ли ка си сте мат ска 
ре ког но сци ра ња на те ри то ри ји оп шти на Ка њи жа 
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и Сен та (се вер на Бач ка), као и на те ри то ри ји оп-
шти на Но ви Кне же вац и Чо ка (се вер ни Ба нат) су 
от кри ла 19 но вих нео лит ских ло ка ли те та са бач ке 
стра не ре ке Ти се и 60 исто вре ме них ло ка ли те та 
са ба нат ске стра не (Трифуновић и др. 2012; Трифу-
но вић и др. 2016; Marić, Mirković-Marić 2020, 78–85). 
Упа дљи ва је ре ла тив но сла ба за сту пље ност нео-
лит ског, а по себ но по зно не о лит ског ма те ри ја ла са 
Бач ке стра не ре ке Ти се (Ma rić, Mir ko vić-Ma rić 2020, 
78–85). Овај по да так до дат но на гла ша ва зна чај ло-
ка ли те та у Пер ле ку ко ји би мо гао да ти од го во ре на 
пи та ња ве за на за на се ља ва ње про сто ра де сне обале 
Ти се и обла сти Бач ке. Уо че но је ме ша ње по ти ског 
и вин чан ског ма тери ја ла на про сто ру цен трал ног 
и се вер ног Ба на та то ком пе ри о да по зног нео ли та 
(5000–4600. п. н. е), где је по твр ђе но при су ство две 
за себ не тех но ло шке тра ди ци је ко је се ја вља ју на 
истим ло ка ли те ти ма и у окви ри ма истих це ли на. 
Ма те ри јал са ло ка ли те та Иђо ш–Гра ди ште, Чо ка –
Кре ме њак и Но во Ми ло ше во – Ака ча има ма тери-
јал са ка рак те ри сти ка ма вин чан ске про из вод ње, 
док се то ком пери о да по зног нео ли та ја вља ју по ти-
ски об ли ци по су да и укра ша ва ња. На по су да ма 
ко је се опре де љу ју као вин чан ске ја вља се ка не ло-
ва ње, док је на посу да ма ко је се опре де љу ју као по-
ти ске за сту пље но уре зи ва ње. Упр кос то ме што је 
уре зи ва ње ши ро ко рас про стра ње но у овом пе ри-

о ду, ор на мен ти у ви ду ме ан дра и тек стил них шара 
су ка рак те ри стич не за по ти ску про дук ци ју. Раз-
ли ке су ви дљи ве и при об ра ди по вр ши на по су да, 
из бо ру при ме са, као и по тех но ло ги ји пе че ња. Про-
блем је што по ред раз ли ка овај исти ма те ри јал по-
ка зу је и ве ли ки сте пен слич но сти, што ука зу је на 
јед ну сло же ну си ту а ци ју ко ја се мо же ин тер пре ти-
ра ти у скло пу ши ре дру штве не по ве за но сти и раз-
ме не тех но ло шког зна ња ме ђу љу ди ма ко ји су се 
ба ви ли про из вод њом ке ра ми ке, иа ко раз ли ке у 
ма те ри ја лу ука зу ју и на упо ред но при су ство две раз-
ли чи те тех но ло шке тра ди ци је (Mir ko vić Ma rić and 
Amico ne 2019, 96–112). Стра ти граф ски од нос ове 
две кул ту ре на ло ка ли те ту Пер лек – Ора ни це Бер-
ке ша ни је ја сан, а њи хо вом од но су би сва ка ко до-
прине ла ар хе о ло шка ис ко па ва ња. Са дру ге стра не 
но ва ис тра жи ва ња ка сно ан тич ког пе ри о да носе са 
со бом мо гућ ност утвр ђи ва ња по сто ја ња на се ља, али 
ни шта ма ње не би би ла зна чај на ни но ва ис тражи-
ва ња хо ри зон та из пе ри о да Ве ли ке се о бе на ро да. 
На ста вак ге о фи зич ких сни ма ња, ап со лут но да то-
ва ње ових на ла зи шта, као и ар хе о зо о ло шке и па-
ле о бо та нич ке ана ли зе би сва ка ко да ле мно го бољи 
увид у овај из у зет но тур бу лен тан пе ри од. Ма пи-
ра ње па ле о то ко ва у од но су на по зи ци ју ових на се-
ља и не кро по ла би та ко ђе из не дри ло зна чај не но ве 
по ка за те ље.
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Табла 1 – 1–9 фрагменти неолитских посуда (Јована Трипковић)
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Табла 2 – 1–8 посебни налази и фрагменти посуда из периода неолита (Јована Трипковић)
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Табла 3 – 2–4 фрагменти посуда из бронзаног доба; 1, 6 фрагменти касноантичких посуда; 8 фрагмент посуде из 
средњег века (XI–XIII век); 5, 7 фрагменти посуда из средњег века (XIV–XVI век) (Јована Трипковић)
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THE MUL TI LAYERED AR CHA E O LO GI CAL SI TE OF 
PER LEK – ORA NI CE BER KE ŠA NE AR BE ČEJ

Sum mary

The ar cha e o lo gi cal si te of Per lek – Ora ni ce Ber ke ša is lo ca ted on the ea stern ed ge of the lo ess pla te au 
in the area of Per lek, so me 4 km north of Be čej and west of the Ti sa ri ver. In 2016, the Town Mu se um in 
Be čej con duc ted fi eld sur veys and, con se qu ently, a smal ler re scue ex ca va ti on of the ce me tery in the nort-
hern part of the si te. Sin ce 2019, the Mu se um re gu larly mo ni tors all plo wing car ried out on the si te of Ora-
ni ce Ber ke ša, in agre e ment with the ow ner. As a re sult, the ef fects of agri cul tu re on the si te and new sur-
fa ce finds are re cor ded. This pa per re pre sents a com pre hen si ve analysis of all the re cor ded sur fa ce finds 
and an thro po lo gi cal ma te rial from this ar cha e o lo gi cal si te. Pha ses from dif fe rent pre hi sto ric sta ges, la te 
an ti qu ity and the me di e val pe riod we re do cu men ted. A to tal of 452 pot tery frag ments we re col lec ted over 
the years, 41.5% of which can be as sig ned to the neo lit hic pe riod, along with a frag men ted Vin ča cul tu re 
fi gu ri ne, a glycyme ris shell pen dant (or bra ce let), a sto ne axe and pi e ces of da ub imply to a mul ti-layered 
neo lit hic si te. The neo lit hic ce ra mics in clu de 52 (46.43%) frag ments at tri bu ted to the Star če vo-Körös-Criş 
early neo lit hic cul tu ral com plex, whi le 26 (23.21%) be long to the Sa kal hat i.e. Tis za cul tu re, and only 5 
(4.46%) can be as so ci a ted with the Vin ča cul tu re, ac cor ding to the tec hno logy, tex tu re, sha pe and or na-
men ta tion. The si te of Per lek – Ora ni ce Ber ke ša pro vi des us with uni que in sight in to the con ti nu o us li fe 
on a si te in the Ti sa re gion for the last 8000 years, which alo ne te sti fi es to the con ve ni en ce and be ne fits of 
this very lo ca tion thro ug ho ut the mil len nia. The gre at po ten tial the re se arch of this si te has rests on the 
fact that the early, mid dle and la te neo lit hic ho ri zons, as well as la ter pre hi sto ric pha ses, ha ve been re cor-
ded. Syste ma tic re se arch of this si te co uld pro vi de an swers to so me qu e sti ons re gar ding the pre hi story of 
the So ut hern Pan no nian plain, and in a bro a der sen se, the Bal kans as well, espe ci ally when it co mes to 
de fi ning the tran si ti o nal pha ses bet we en pe ri ods and the blen ding of dif fe rent cul tu ral tra di ti ons.
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ЛА ЗА КО СТИЋ У НО ВО САД СКОЈ И ВОЈ ВО ЂАН СКОЈ  
ПО ЛИ ТИ ЦИ

Проф. др Де јан Ми ка ви ца , Фи ло зоф ски фа кул тет Но ви Сад 
mi ka vi ca2021@gmail.com

Ап стракт: У ра ду је пред ста вље на по ли тич ка ак тив ност Ла зе Ко сти ћа, у пе ри о ду од 1860. до 1880, нај пре 
кроз про фи ли са ње оних прин ци па Ко сти ће вог фи ло зоф ског и идеј но-по ли тич ког про су ђи ва ња ко ја се нај-
че шће ве зу ју, по ред ли бе ра ли зма, на ци о на ли зма и пан ка ли зма, за ро ман ти зам, сло ве но фил ство, хе ле ни зам 
и ан ти кле ри ка ли зам. Та ко ђе је пред ста вље на и ње го ва кон крет на по ли тич ка бор ба и за ла га ње за на ци о нал-
ну, ко лек тив ну рав но прав ност срп ског на ро да у Хаб збур шкој мо нар хи ји и пра ва Ср ба на са мо о пре де ље ње 
и др жав ну не за ви сност, као и за вра ћа ње срп ске кул ту ре у окри ље на пред ни је европ ске дру штве но сти. На 
под руч ју Но вог Са да и Вој во ди не ње гов по ли тич ки ан га жман се на ро чи то ис по ља вао кроз уче шће у Ује-
ди ње ној омла ди ни срп ској и Срп ској на род ној сло бо до ум ној стран ци.

Кључ не ре чи: Све то зар Ми ле тић, Пре од ни ца, пу бли ци сти ка, књи жев ност, по ли тич ка де лат ност, Ве-
ли ка ис точ на кри за, срп ско-ма ђар ски рат, Ује ди ње на омла ди на срп ска, Угар ски са бор, Ис точ но пи та ње.

Ли бе рал но де мо крат ска иде о ло ги ја Ла зе Ко-
сти ћа и ње го ва на ци о нал но-по ли тич ка де лат ност 
оства ри ва на је у ви ше де це ниј ском кон ти ну и те ту 
у но во сад ској, вој во ђан ској, ср би јан ској и цр но гор-
ској сре ди ни и у нај ве ћој ме ри обе ле жа ва је опре-
де ље ње да се ко нач но и у пот пу но сти ре а ли зу је на-
ци о нал но осло бо ђе ње и др жав но ује ди ње ње срп-
ског на ро да. Ко сти ће ва по ли тич ка и фи ло зоф ска 
ми сао, још од ње го ве нај ра ни је мла до сти, из гра-
ђи ва на је на прин ци пи ма и те ко ви на ма европ ске 
ра ци о на ли стич ко-про све ти тељ ске, ро ман ти чар ске 
и пан ка ли стич ке фи ло зо фи је и у кон тек сту европ-
ске гра ђан ске ре во лу ци је у окви ру ко је је срп ски 
на род тра жио нај бо љи на чин за соп стве ну кул тур-
ну и по ли тич ку афир ма ци ју. Ко ри сте ћи све дру-
штве не пред но сти ко је је под ра зу ме вао об но вље ни 
пар ла мен тар ни жи вот у Хаб збур шкој мо нар хи ји, 
Ла за Ко стић се сво јим де ло ва њем и ства ра ла штвом, 
у кру гу сту дент ских и ака дем ских ор га ни за ци ја, 
за па же ним бе се да ма, ин спи ра тив ним спи си ма и 
отво ре ним на сту пи ма у јав но сти бла го вре ме но 
по ка зао као нај та лен то ва ни ји и нај о бра зо ва ни ји 
пр вак срп ске аван гар де од ко јег се са раз ло гом оче-
ки ва ло да вре ме ном по ста не нај и стак ну ти ји пред-
став ник на ци о нал не и др жав не иде је ,,пре чан ских“ 

од но сно ,,ово стра них“ Ср ба. Под тим се под ра зу-
ме ва ло ње го во све стра но и бес ком про ми сно, по-
ли тич ко ан га жо ва ње као нај бо љег го вор ни ка омла-
дин ског на ра шта ја и као бу ду ћег стра нач ког пр ва ка 
ко ји ће на убе дљив и пло до тво ран на чин до при-
не ти об на вља њу и гло ри фи ко ва њу исто риј ске сла-
ве на ро да ко ји је пред ста вљао, а ко јем је од стра не 
вла сти до след но ус кра ћи ва на рав но прав ност у од-
но су на дру ге ди пло ма тич ке на ро де и по ли тич ке на-
ци је у др жа ви Хаб збур го ва ца (Ми ка ви ца 2017, 7–9).

Оно што пред ста вља кључ не са став ни це Ко-
сти ће вог по ли тич ко-фи ло зоф ског про ми шља ња 
нај че шће се сво ди на ува жа ва ње чи ње ни ца да је он, 
при хва та ју ћи у зна чај ној ме ри на че ла и обра сце 
Хе ра кли то вог, Ем пе до кле о вог, Пла то но вог, Кан-
то вог, Ми ло вог, Шо пен ха у е ро вог и Дар ви но вог на-
уч ног про се деа фор ми рао соп стве ни, при лич но 
ори ги нал ни на чин про су ђи ва ња ко ји се пре по знаје 
и у ње го вој но во сад ској и вој во ђан ској по ли ти ци 
60-их и 70-их го ди на 19. ве ка, ка да је Све то зар Ми-
ле тић осми шља вао и пред во дио це ло куп ну на цио-
нал но-де мо крат ску по ли ти ку срп ског на ро да и у 
Хаб збур шкој мо нар хи ји и у Осман ском цар ству. 
Основ ни прин ци пи Ко сти ће вог фи ло зоф ског и идеј-
но-по ли тич ког про су ђи ва ња нај че шће се ве зу ју, 
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по ред ли бе ра ли зма, на ци о на ли зма и пан ка ли зма, 
за ро ман ти зам и сло ве но фил ство. Ови прин ци пи 
су се то ком ње го ве це ло куп не на ци о нал не и стра-
нач ко-по ли тич ке де лат но сти, про жи ма ли и јед ни 
из дру гих при зи ла зи ли. Њи хо ва су шти на из ло-
же на је нај кон ци зни је у три Ко сти ће ве књи ге: 
Осно ве ле по те у све ту с осо би тим об зи ром на срп-
ске на род не пе сме (1880), Основ но на че ло (1884) и 
Књи га о Зма ју (1902). Иа ко је био све стан по зи ти-
ви стич ких те ко ви на у раз во ју на у ке свог вре ме на, 
Ко стић се ни је од ре као спе ци фич ног скеп ти ци зма 
и сма трао је вред но сти на уч них исти на – ре ла тив-
ним, а на пре дак у дру штву и при ро ди мо гу ћим, 
али не и не ми нов ним.

У фи ло зоф ско-по ли тич ком су че ља ва њу са сво-
јим про тив ни ци ма и не ис то ми шље ни ци ма, следе-
ћи Ми ле ти ћа у свим аспек ти ма ње го вог де ло ва ња, 
Ко стић је хра бро ула зио у све по ле ми ке и ис прав-
ност сво јих по ли тич ких гле ди шта до ка зи вао на-
ро чи то у ди ја ло зи ма и рас пра ва ма у ко ји ма је бра-
нио вред но сти на ци о нал не кул ту ре, оспо ра вао 
со ци ја ли стич ка на че ла Све то за ра Мар ко ви ћа и 
Ни ко ла ја Чер ни шев ског ко ји су ина че у то вре ме 
има ли зна ча јан ути цај на но во сад ску и пре чан ску 
омла ди ну у це ли ни. За Ко сти ћа је био не при хва-
тљив ни хи ли стич ки за нос ове дво ји це ми сли ла-
ца, Мар ко ви ћу је оспо ра вао пр вен ство у де фи ни-
са њу по ли ти ке нај зна чај ни је срп ске на ци о нал не, 
омла дин ске ор га ни за ци је ко ја је у то вре ме (1866) 
осно ва на у Но вом Са ду, Ује ди ње не омла ди не срп-
ске, а са дру ге стра не, кри ти ко вао је ње го во схва-
та ње су шти не ре ал но сти у по е зи ји, раз у ме ва ње 
осно ва иде а ли зма, пре ба ци вао му да вул га ри зу је 
кон цеп ци ју умет но сти ко ју је из нео Чер ни шев ски. 
Ко стић је на сва ки на чин де мон стри рао сво ју од-
бој ност пре ма прин ци пи ма ре во лу ци о нар не де-
мо кра ти је, со ци ја ли стич ке иде о ло ги је, кри тич ког 
ре а ли зма. Не са гла сје из ме ђу ње го вих, ро ман ти-
чар ских и Мар ко ви ће вих. со ци ја ли стич ких гле-
ди шта у но во сад ском и вој во ђан ском по ли тич ком 
и јав ном жи во ту по при ма ла је у овом пе ри о ду све 
озбиљ ни је раз ме ре. За Ла зу Ко сти ћа је со ци ја ли-
стич ки прин цип ра ди кал ног пре о бра жа ја дру-
штва био у пот пу но сти не при хва тљив. При том је 
од би јао су пер и ор ност со ци јал не у од но су на на ци-
о нал ну ре во лу ци ју, оправ да вао је ли бе рал ни, а то 
зна чи – по сте пе ни пре о бра жај дру штва и стр пљи во 
спре ма ње за од лу чу ју ћу ак ци ју у ци љу спро во ђе ња 

на ци о нал ног про гра ма, он да ка да за то до ђе вре ме. 
Јед ном реч ју, Ко стић је кон ти ну и ра но и упор но 
ро до љу бље су про ста вљао не па три о ти зму, иде а ли-
зам је су про ста вљао ма те ри ја ли зму, пра во сла вље 
– без вер ју, ели ти зам – осред њо сти, а умет ност – 
сва ко дне ви ци. Ни је ве ро вао у не ка кав оп шти на-
пре дак ко ји не би пра ти ли нео че ки ва ни па до ви и 
пра те ће ло ше по сле ди це. Као нај ти пич ни ји но си-
лац хе ле ни зма у ре до ви ма Ује ди ње не омла ди не 
срп ске, по сле 1866. го ди не, умно го ме се при бли-
жио ка рак те ри стич ном ми шље њу европ ских ро-
ман ти ча ра ко ји су сма тра ли да се људ ска исто рија 
кре ће ци клич ним то ко ви ма што у крај њој ли ни ји 
во ди на стан ку ни за вред но сно рав но прав них и 
не по но вљи вих кул ту ра. Нај зад, сло ве но фил ска 
ди мен зи ја у Ко сти ће вој по ли ти ци нај ви дљи ви ја је 
у ње го вом схва та њу сло вен ске уза јам но сти, а што 
је пре то че но и у ње го ва де ла, пу бли ци стич ко-по-
ли тич ку де лат ност, пре пи ску, док су ње го ве ро-
ман ти чар ске ви зи је до на ро чи тог из ра жа ја до шле 
у ве ли ча њу кул та срп ске на род не по е зи је, што је 
би ло у пот пу ној са гла сно сти са ње го вим уве ре њем 
да је мо гу ће да срп ска кул ту ра и на у ка ре ла тив но 
бр зо на док на де све што је про пу ште но због про-
па сти срп ске сред њо ве ков не др жа ве и због тур ске 
ви ше ве ков не упра ве у срп ским зе мља ма ко ја је 
усле ди ла. На и ме, Ла за Ко стић је сма трао да је мо-
гу ће, осла ња ју ћи се на вр хун ска умет нич ка и циви-
ли за циј ска до стиг ну ћа срп ског на ро да, а на ро чи то 
ње го ву по е зи ју и ети ку – оства ри ти вра ћа ње срп-
ске кул ту ре у окри ље на пред ни је европ ске дру-
штве но сти. И у прак тич ној по ли тич кој де лат но-
сти, у вре ме Ве ли ке ис точ не кри зе, одр жао је у Бечу 
(1877) им пре сив но пре да ва ње О жен ским ка рак-
те ри ма у срп ској на род ној по е зи ји кон крет но и убе-
дљи во до ка зу ју ћи вред ност срп ске на род не по езије 
у од но су на уни вер зал не, етич ке и естет ске вред-
но сти и кри те ри ју ме. При том је ва жно зна ти да 
је пре да ва ње одр жао упра во у вре ме ка да су се у 
беч ким ли сто ви ма об ја вљи ва ле вр ло увре дљи ве 
бе ле шке о срп ском на ро ду у ко ји ма је оспо ра ва на 
ње го ва спо соб ност за кул ту ру и ци ви ли за ци ју.

„Тај раз ме тљи ви без о бра злук та ко ме раз је ди, 
да на у мим, по што по то, осве ти ти углед свог на-
ро да, пред обра зо ва ним а нео ба ве ште ним ве ли ким 
све том и јав но до ка жем да срп ска ‘па сма’ има боље 
осно ве за про свет ни раз ви так, за кул ту ру и ци ви-
ли за ци ју, не го где ко ји од оних ве ли ких на ро да 
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што ми сле да пред во де све оста ле у про све ти...“ 
(Ми ка ви ца 2011, 24)

По ли тич ки мо ти ви овог пре да ва ња би ли су у 
ди рект ној ве зи са вој ним по ра зом Кне же ви не Срби-
је ко ји је та да био у из гле ду (Ми ка ви ца 2011, 21–24). 
Нај зад, пут до овог пре да ва ња и до књи ге Осно ва 
ле по те у све ту с осо би тим об зи ром на срп ске на-
род не пе сме во дио је од ње го вих пр вих пре да ва ња 
ко је је (1866–1867) ор га ни зо вао Од бор за јав на пре-
да ва ња Ује ди ње не омла ди не срп ске у Но вом Са ду 
и то са ци љем да се ,,удру жи ва њем и јав ним пре-
да ва њи ма вр ши ле пи за да так омла ди не срп ске и 
да се на осно ву исти не и по мо ћу на у ке утвр ди и уна-
пре ди на род ност срп ска“ (Ми ка ви ца 2011, 20–21). 
И већ по ме ну та ми сао о сло вен ској уза јам но сти 
има ла је сво ју осно ву ко ја је ка рак те ри стич на за 
це лу Ко сти ће ву омла дин ску по ли тич ку ге не ра ци ју 
и це ло ње го во по ко ле ње.1 И она је у ве ли кој ме ри 

1 ,,Омла дин ски по крет на стао је на раз ва ли на ма пан сла-
ви зма... као ње го ва не га ци ја, али дух сло вен ске со ли дар-

обе ле жи ла упра во но во сад ски и вој во ђан ски пе-
ри од ње го вог на ци о нал ног ра да и књи жев ног, фи-
ло зоф ског и по ли тич ко-пу бли ци стич ког де ло ва ња 
(1860–1880). С тим да је ову уза јам ност Ла за Ко стић 
на сто јао да уз диг не на ни во уни вер зал ног прин-
ци па. У сво јој књи зи Ко стић је пи сао: ,,Као што је 
у Ро ма на ко ри сто ви тост у са мој осно ви по зо ба ла 
до бро ту, те је по ти ску је где год би ова има ла при-
ли ку да се опет от ме, та ко је у Ру са и Ср ба ле по та 
увек над вла да ва ла све угод не, утак мич ке пој мо ве у 
ду шев ном све ту, а на и ме ко ри сто ви тост, до бро ту...“ 
(Ко стић 1990, 390). Ово Ко сти ће во сло ве но фил ство 
и ру со фил ство има ло је и кон крет но по ли тич ко 
ис хо ди ште у кон стант ној хаб збур шкој прет њи 
срп ском на ци о нал ном про гра му и те жња ма да се 
на сва ки на чин са чу ва Осман ска им пе ри ја, а срп-
ском на ро ду ус кра ти пра во на са мо о пре де ље ње. 
Упр кос то ме Ко стић је за др жао из ве сну ре зер ви-
са ност пре ма ру ској по ли ти ци и она је нај ја сни је 
из ра же на у ње го вом члан ку о ,,све сло вен ској вече-
ри“ ко ји је об ја вио у но во сад ском Срб ском дневни ку 
(1864):

Ко ни је ка дар вр ши ти ду жно сти по ро дич не, 
још ма ње ће би ти ка дар од го во ри ти ду жно сти 
пре ма ве ћој по ро ди ци, пре ма сво ме на ро ду. Исто 
та ко ко ни је до бар Ср бин, ако је Ср бин, ил до бар 
Рус ако је Рус, па тек по сле то га Сло вен, већ на-
о па ко, о то ме ће се за и ста сва ки по штен чо век 
по сум ња ти да је за и ста и до бар Сло вен, као што 
ће сум ња ти и о оно ме да је до бар па три о та ко ји 
ни је пре све га до бар члан по ро ди це. (...) По де ли-
мо да кле по сао! Де ле ћи, тек ће мо се сје ди ни ти. 
Тек та ко ће мо се по ка за ти до стој ни об ли ка оно-
га ко ји се де ли у три ли ца и опет оста је је дан. Тек 
та ко ће мо мо ћи до че ка ти у сва ко до ба опре зним 
ср цем опо ме ну мо ли тве го спод ње: и не ве ве ди 
нас ва ис ку ше ни је. 
С дру ге стра не, као нај у бе дљи ви ји при мер Ко-

сти ће вих та да шњих сло ве но фил ских осе ћа ња, по-
ка за ла се Ет но граф ска из ло жба одр жа на у Мо скви 
(1867) ко ја је пред ста вља ла ,,пра ву екс пло зи ју све-
сло вен ске со ли дар но сти“ и на ко јој је Ко стић био 
при су тан као је дан од нај и стак ну ти јих дру штве-
них и јав них рад ни ка ко је су ру ски сла вја но фи ли 
по зва ли. По сле до ла ска са овог ску па, на ко јем је 
одр жао го во ре ко ји су при мље ни са ве ли ким сим-

но сти ни је иш че зао ни он да ка да су Омла дин ци но си ли 
ду шан ке и ла за ри це и за кли ња ли се у Косо во и Ду ша но во 
цар ство“ (Ми ли са вац 1968, 559–572).

Ла за Ко стић
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па ти ја ма, он је об ја вио у не ко ли ко на ста ва ка оп-
ши ран из ве штај у но во сад ском ли сту За ста ва 
(јун-ав густ 1867). Ову из ло жбу у Мо скви Ко стић 
је ду го вре ме на пам тио и по ми њао као ,,по че так 
бор бе за осло бо ђе ње сло вен ске бра ће’’. 

Пре не го што се су ко био са Све то за ром Мар-
ко ви ћем у окви ру Ује ди ње не омла ди не срп ске, Ко-
стић се афир ми сао као нај и стак ну ти ји члан пе штан-
ске Пре од ни це, срп ске сту дент ске ор га ни за ци је 
осно ва не 1861. го ди не,2 др же ћи у дру штву пи тома-
ца Те ке ли ја ну ма за ни мљи ва пре да ва ња, чи та ју ћи 
сво је драм ске тек сто ве, уче ству ју ћи у ди ску си ја-
ма о мно гим со ци јал ним и кул тур ним пи та њи ма, 
об ја вљу ју ћи пе сме ко ји ма је да вао на гла ше ну по-
ли тич ку ди мен зи ју и функ ци ју. Та ко је кра јем 1861. 
го ди не одр жао у пре од нич ком кру гу јед но од нај-
за ни мљи ви јих пре да ва ња О Шек спи ру и ње го вим 
дра ма ма, да би сле де ће го ди не у Пре од ни ци чи тао 
сво ју дра му Мак сим Цр но је вић. Већ у то вре ме биле 
су све уоч љи ви је срп ско-ма ђар ске раз ми ри це у 
по ли ти ци и на угар ским уни вер зи те ти ма – због 
очи глед ног ја ча ња срп ског на ци о нал ног по кре та 
и све стан то га у пот пу но сти, Ко стић је пи сао: 

Ма џа ри нас гле де по пре ко, а и ми њи. (...) Овде 
све ма џар ски на уни вер зи те ту. (...) Оће мо да пи-
ше мо на уни вер зи те те ди има Ср ба, да пе ти цијо-
ни ра мо на на род ну скуп шти ну (Угар ски са бор – 
Д. М.) због срп ског уни вер зи те та у Но вом Саду; 
Би ће нас јед но 5–6.000, па ће мо с ди дак тром мо-
ћи ко јег про фе со ра из др жа ва ти. (РОМС, 43901)
Од 1863. го ди не штам пао је сво је при ло ге у 

омла дин ском збор ни ку Пре од ни ца и већ та да је 
сма тран ,,ин те лек ту ал ним во ђом но вих на ра шта-
ја и нај леп шом на дом срп ске књи жев но сти“ (Ми-
лу ти но вић 1956, 139). Због не сла га ња по пи та њу 
из бо ра по ча сних чла но ва Пре од ни це (1865) до шло 
је до „ка та стро фе“ ко ју је Ко стић као њен при вре-
ме ни пред сед ник уза луд по ку ша вао да спре чи чак 
и та ко што је пред ло жио из о ста вља ње ове тач ке. 
Раз о ча ран оним што се де си ло пи сао је Ђор ђу По-

2 Пре од ни ца је осно ва на као омла дин ско књи жев но дру-
штво ко је је де ло ва ло у окви ру за во да за си ро ма шне сту-
ден те Пе штан ског уни вер зи те та тзв. Те кели ја ну ма, ко јим 
је упра вља ла Ма ти ца срп ска до 1878. го ди не. ,,Пре од ни-
ца је би ла јед на од глав них ра сад ни ка омла дин ског иде-
а ла, у њој су се раз ви ја ле мно ге на ци о нал но-по ли тич ке 
и књи жев но-про свет не иде је и она је од из ве сно га зна-
ча ја у раз вит ку срп ске књи жев не и на ци о нал не ми сли.“ 
(Па влас 1907, 819) 

по ви ћу: ,,Пре од ни ца се це па и пра ве се два дру-
штва... ре ка ус ко ле ба ни стра сти на шла [је] сво је 
мо ре у се це си ји“. Због овог рас це па Пре од ни ца 
ни је ис тра ја ла у сво јој на ме ри из 1864. го ди не да 
са зо ве у Но вом Са ду ,,оп шти омла дин ски са ста нак“, 
већ је ову иде ју, фор ми ра њем Ује ди ње не омла ди не 
срп ске (УОС), спро ве ло у де ло беч ко сту дент ско 
дру штво Зо ра, упу ћу ју ћи пре ко За ста ве по зив 
срп ској омла ди ни на оку пља ње и об је ди ња ва ње 
(Ми ка ви ца 2011, 39; 2018, 110). По во дом но во сад-
ске про сла ве сто го ди шњи це ро ђе ња Са ве Те ке ли-
је, ка да је Ми ле тић по ку ша вао да по ми ри срп ску 
и ма ђар ску ли бе рал но-де мо крат ску по ли ти ку по-
сле уки да ња Вој вод ства Ср би је (Ми ка ви ца 2006, 
11–62) два де се то го ди шњи Ла за Ко стић3 је ро ман-
ти чар ски за не се но, док је сми шљао Срп ску на род-
ну хим ну, го во рио: ,,Да ми је до че ка ти све срб ски 
уста нак за сло бо ду и ује ди ње ње, па ма кар ви ше не 

3 Ла за Ко стић је ро ђен у Ко ви љу, код Но вог Са да, 11. фе-
бру а ра 1841. го ди не, а умро је у Бе чу 9. де цем бра 1910. 
го ди не. Ње гов отац Пе тар био је ка пе тан, а мај ку Хри-
сти ну, из углед не тр го вач ке по ро ди це Јо ва но вић, Ла за је 
ма ло за пам тио. До за вр шет ка сту ди ја, о њему су се бри-
ну ли ујак Па вле и тет ка Ка та ри на. Вас пи та ван је у вој-
нич кој – кра ји шкој сре ди ни, основ ну шко лу по ха ђао је у 
Ко ви љу, а за вр шио у Ђур ђе ву на не мач ком је зи ку (1850). 
Два раз ре да ре ал не гим нази је за вр шио је у Пан че ву, а 
за тим два раз ре да Срп ске гим на зи је у Но вом Са ду и не-
мач ке гим на зи је у Бу ди му, где је ма ту ри рао и упи сао 
прав не сту ди је ко је је окон чао од бра ном док то ра та на 
ла тин ском је зи ку на Пе штан ском уни вер зи те ту (1866). 
За по слио се пр во као гим на зиј ски на став ник у Но вом 
Са ду, а по сле то га је ра дио као адво кат, бе ле жник и пред-
сед ник суда у Но вом Са ду од 1869. до 1872. го ди не. Од 
та да па до сво је смр ти ба вио се ис кљу чи во књи жев но шћу, 
по ли ти ком, но ви нар ством и јав ним по сло ви ма. 

ЛА ЗА КО СТИЋ У НО ВО САД СКОЈ И ВОЈ ВО ЂАН СКОЈ ПО ЛИ ТИ ЦИ ДЕ ЈАН МИ КА ВИ ЦА

Ста ра згра да Но во сад ске гим на зи је, у којој је основана 
Уједињена омладина српска 1866. год.
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пе вао. Куд ћеш леп ше пе сме од те чи ње ни це?!“ (Ми-
ка ви ца 2011, 10–39; Ко стић 1989, 120).

Већ по чет ком 60-их го ди на 19. ве ка Ла за Ко-
стић је у но во сад ским кру го ви ма био ви ђен у дру-
штву Ја ко ва Иг ња то ви ћа, Јо ва на Јо ва но ви ћа Зма ја, 
Ђу ре Јак ши ћа, Ђор ђа По по ви ћа Да ни ча ра, Јо ва на 
Ђор ђе ви ћа. У по ле ми ци са не ки ма од њих мо гу се 
ја сни је пре по зна ти Ко сти ће ва по ли тич ка гле ди-
шта. По сле по врат ка из Мо скве, са већ по ми ња не 
из ло жбе, по ле ми сао је и са Ми ха и лом По ли том 
Де сан чи ћем о ка рак те ру ру ске др жа ве пи шу ћи у 
но во сад ској За ста ви ка ко ни је ап со лу ти стич ки 
си стем вла да ви не, ка рак те ри сти чан за Ру си ју, пре-
у зет од Не ма ца, већ да је ,,на след стве но од Та та ра 
и иза зва но и утвр ђе но по тре бом осло бо ђе ња од 
ази јат ског роп ства, по тре ба те ра ња кли на кли ном, 
ну ждом про го на ту ђин ског ап со лу ти зма ап со лу-
ти змом до ма ћим“ (Ву ле тић 1992, 87; Ми ка ви ца, 
2011, 27 ). Ни овај пут, Ко стић се ни је, слич но свим 
дру гим срп ским ли бе ра ли ма у Но вом Са ду и Вој-
во ди ни (ју жној Угар ској) упу штао у ра ди кал ну 
кри ти ку ру ског цар ског са мо др жа вља, већ је нај-
ве ћу опа сност и за ру ске и за срп ске кул тур не и по-
ли тич ке ин те ре се ви део у на ра ста ју ћим, со ци ја ли-
стич ким, од но сно ни хи ли стич ким тен ден ци ја ма. 
У том по гле ду се Ко сти ће ва по ли тич ка идео ло гија 
ни ка да ни је про ме ни ла, што се ви ди и у ње го вој 
Књи зи о Зма ју: 

Бо лест у др жа ви ле чи се, као и сва ка дру га бо-
лест, на два на чи на: ил оним истим пу тем ко јим 
је и до шла, оним на чи ном што га леч ни ци зо ву 
оме о па ти јом или про тив ним пу тем, ало па ти јом. 
Ало па ти ја је у др жав ним бо ле сти ма исти на по-
у зда ни ја од оме о па ти је, али је и опа сни ја: ре во-
лу ци ја ће до ду ше пре збри са ти по сле ди це вла-
снич ких гре хо ва не го што би то учи ни ли са ми 
вла сни ци, ал би ва да из ре во лу ци је опет про ник-
не де спо та, ко ји је опа сни ји од оних пре ђа шњих 
по на род ну сло бо ду, јер се зна чу ва ти од све га што 
је код ње го вих пред ња ка иза зва ло ре во лу ци ју, 
зна се до ви ја ти и уга ђа ти ћу ди ма и сла бо сти ма 
умо ре не и сла вом раз ма же не све ти не, те та ко се 
на мет ну све ту они што са ми се бе на зи ва ју спа-
си те љи ма дру штва. (Ко стић 1989, 192)
У ова квом по ли тич ком гле ди шту Ко сти ћа је 

учвр сти ла још Па ри ска ко му на ко ју је у по ме ну тој 
књи зи на сва ки на чин кри ти ко вао, све ње не про-
кла мо ва не вред но сти и њен це ло ку пан исто риј ски 
и ци ви ли за циј ски сми сао. Ру ску по моћ у оства-

ре њу срп ских и уоп ште сло вен ских по ли тич ких 
ци ље ва у Хаб збур шкој мо нар хи ји и Осман ском 
цар ству оче ки вао је све до 1878. го ди не и Бер лин-
ског кон гре са.

Ла за Ко стић је у но во сад ској и вој во ђан ској по-
ли ти ци остао за пам ћен то ком ове две де це ни је 
(1860–1880) и као на ро чи ти ан ти кле ри ка лац. Ко-
сти ћев ан ти кле ри ка ли зам је про из и ла зио из садр-
жа ја и су шти не ње го ве де мо крат ске и ли бе рал не 
иде о ло ги је. Као до след ни бо рац за иде а ле гра ђан-
ске де мо кра ти је, мо дер не устав но сти, по ли тич ких 
и људ ских сло бо да и пра ва, он је ис ту пио и про-
тив ја ча ња уло ге Срп ске пра во слав не цр кве и Кар-
ло вач ке ми тро по ли је у кул тур ном и по ли тич ком 
жи во ту срп ског на ро да у Хаб збур шкој мо нар хи ји 
(Ми ка ви ца, 2011, 29–30). У пи сму јед ном свом 
при ја те љу у Но ви Сад (1864) Ко стић је ја вљао: ,,У 
су бо ту сам по ла гао су пле то ри ју из ке но ни ку ма. 
Сад са мо ме не би рај те (За по сла ни ка у Цр кве но-
на род ни са бор – Д. М.) ако ће те да уту че те ка лу-
ђе ре“. Као иде о лог, но ци лац и те о ре ти чар ро ман-
ти чар ског, на ци о нал ног и ли бе рал но-де мо крат ског 
по кре та и ор га ни за ци је по зна те као Ује ди ње на 
омла ди на срп ска ко ја је осно ва на у Но вом Са ду 
1866. го ди не и исто вре ме но као је дан од нај и стак-
ну ти јих са рад ни ка и при ста ли ца Све то за ра Ми-
ле ти ћа у Срп ској на род ној сло бо до ум ној стран ци 
осно ва ној три го ди не ка сни је у Ве ли ком Беч ке ре-
ку, Ла за Ко стић је од луч но зах те вао од срп ских 
цр кве них ве ли ко до стој ни ка да се од рек ну пре тен-
зи ја на све тов ну власт, ту тор ства над на род ном 
про све том и да срп ску пре чан ску по ли ти ку усме ре 
пр вен стве но са бор бе за што це ло ви ти ју цр кве но-
-школ ску ау то но ми ју на под руч је ко је је под ра зу-
ме ва ло зах те ва ње по ли тич ко-те ри то ри јал не ауто-
но ми је, она кве ка кву су до жи вља ва ли и ту ма чи ли 
Ми ле ти ће ви на род ња ци и ве ћи део на ро да на осно-
ву При ви ле ги ја и на осно ву гра ђан ских, ко лек тив-
них и исто риј ских пра ва срп ског на ро да. Ли бе рал-
но на че ло на род ног су ве ре ни те та ис так ну то је на 
пр во ме сто, зах те ва но је ис пу ње ње за кљу ча ка Бла-
го ве штен ског цр кве но-на род ног са бо ра (1861), а 
то је зна чи ло да се тра жи ло ус по ста вља ње но ве, 
Срп ске Вој во ди не уме сто кру но ви не Вој вод ства 
Ср би је, уки ну те 1860. го ди не по сле 11 го ди на ње ног 
по сто ја ња (Ми ка ви ца, 2018). За об но ву Вој во ди не, 
Ко стић се за ла гао упор но, као по сла ник Ми ле тиће-
ве стран ке (СНСС) и на срп ском Цр кве но-на род-
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ном са бо ру у Ка р лов ци ма и на Угар ском са бо ру. У 
члан ци ма ко је је об ја вљи вао ни је до пу штао ни ка-
кву сум њу у ње го во опре де ље ње у овом по гле ду: 

И са ми ка лу ђе ри мо ра ју при зна ти да је сун це 
ка лу ђер ства пре ва ли ло под не, да се тај за вод већ 
пре жи вљу је, а ми до да је мо да је то те ло са мрт но 
бо ле сно и да ће га да нас-су тра са тр ти су ва бо лест. 
(...) Чи ни ми се да ће се у бо ле сти ка лу ђер ства 
на ћи још јед на осо би на ко ја се на ла зи у јек ти ча-
вих: баш уо чи смр ти за вр ти се би у гла ву да ће још 
ду го, вр ло ду го жи ви ти и ни на шта дру го не ми-
сли до ка ко ће се би ујем чи ти угод но сти ду гог 
жи во та. (...) На род на стран ка је по зна ла бо лест 
ка лу ђер ства (Ко стић 1990, 114). 
У овом кон тек сту је Ко стић по зи вао мир ске 

све ште ни ке да би ра ју за сво је пред став ни ке у срп-
ски Са бор љу де ,,ко ји има ју све сти за на род ну 
цр кву, ко ји ће и мо ћи и хте ти и уме ти са бо ри са ти 
и са ве то ва ти се са иза бра ни ци ма на ро да“ (Стој ко-
вић 1972, 41). Упр кос све му ово ме, ан ти кле ри кал на 
де лат ност Ла зе Ко сти ћа ни је озбиљ ни је ути ца ла 
на ње го во искре но и ду бо ко осе ћа ње ре ли ги о зно-
сти и већ сре ди ном 60-их го ди на 19. ве ка ре ли гија 
је ула зи ла у ње го ву иде о ло ги ју као са став ни део 
те и стич ке есте ти ке ко ју је за го ва рао. И сам је искре-
но о то ме пи сао: 

Ја ни сам про те стант, ни сам пу ри тан, ја је сам 
и оста јем пра во слав ни Ср бин; ово ми слим да је 
по нај ви ше за то што ни сам са мо при зна вач разу-
ма, но што сам ујед но и пе сник што је уо ста лом у 
не ку ру ку сва ки ‘не по ква ре ни, нео ку же ни’ Ср бин. 
Као пе сник имам ср ца за не ис црп но вре ло пе-
сни штва и на пе ва на ших цр кве них пе са ма у ко-
ји ма се ску пи ла сва осе ћај на сна га оног до ба у 
ко ме су по ста ле и у ко ме их је срп ско гр ло при-
ма ју ћи их озна чи ло зна ком сви јих не сра вље них 
гла со ва; као пе сник имам осе ћа ња за ду бо ку 
сим бо ли ку мно гих и мно гих на ших цр кве них 
об ре да ... и при зна јем, да не ма тих пе са ма, да нема 
те бо жан стве не сим бо ли ке у на шој бож јој слу-
жби, да ни кад не бих имао ну тар њег на го на сту-
пи ти у храм бож ји. (Ко стић 1990, 119).
Ко сти ће ви ан ти кле ри кал ни ста во ви ни су били 

у су прот но сти са ње го вим уве ре њем да је ду хов-
но и по ли тич ко је дин ство срп ског на ро да – нео п-
ход но. По себ но је уоч љи ва Ко сти ће ва оба зри вост 
у овом пи та њу у вре ме ка да се на ци о нал ном по-
ли ти ком ба вио из ван Хаб збур шке мо нар хи је, у 
Ср би ји и Цр ној Го ри, од 1881. до 1891. го ди не. 

У де лат но сти Ује ди ње не омла ди не срп ске, ор-
га ни за ци је и кул тур но-по ли тич ког по кре та ко ји је 
у сво јим ре до ви ма оку пљао на ци о нал но нај борбе-
ни је сна ге чи та вог срп ства, Ко стић је ак тив но уче-
ство вао као пу бли ци ста об ја вљу ју ћи члан ке по-
ли тич ке са др жи не у Срб ском днев ни ку и За ста ви, 
пре да но се ан га жо вао на омла дин ским скуп шти-
на ма и у број ним омла дин ским со ци јал ним и по-
ли тич ким ак ци ја ма, у ди ску си ја ма по ли тич ког 
ка рак те ра ис ти цао је ли бе рал но-де мо крат ска 
опре де ље ња, бо рио се за кул тур ну и на ци о нал ну 
еман ци па ци ју свог на ро да, за сту пао иде ју сло вен-
ске уза јам но сти, зах те вао од вла сти у Ср би ји да 
не из бе га ва спро во ђе ње ли бе рал них ре фор ми под 
из го во ром при о ри те та на ци о нал но-осло бо ди лач ке 
ак ци је. Као бе ле жник град ског ма ги стра та, у коме 
је Ми ле тић био на чел ник, упор но је пле ди рао про-
тив на сто ја ња ма ђар ских вла сти да огра ни че пра ва 
ва ро шких из бор них те ла и у том ци љу је са ста вљао 
жал бе и про те сте пу тем ко јих је не го до вао због 
бес прав ног ме ша ња ви ших др жав них ор га на у по-
сло ве ма ги стра та (Па влас 1907, 819; Ко стић 1990, 
48–49; Пе тро вић 1968, док. 202, 466; РОМС, 43901).

Сле де ћи по ли ти ку Све то за ра Ми ле ти ћа, Ла за 
Ко стић је у срп ски Цр кве но-на род ни са бор ушао 
већ 1869, иза бран гла са њем би ра ча Ти тел ског сре-
за и у ње му за сту пао ста во ве Срп ске на род не сло-
бо до ум не стран ке све до 1875, а то зна чи и да је 
на че ло на род не су ве ре но сти ста вљао из над па три-
јар хо вог ау то ри те та. Не рет ко је због оног што је 
го во рио био оп ту жи ван као не ре ли ги о зан и не-
мо ра лан и због то га су кон зер ва тив но-кле ри кал-
ни по сла ни ци зах те ва ли ње го во уда ља ва ње из Са-
бо ра (За ста ва 25. мај, 9. јул 1869; Стој ко вић 1972, 
357; Ко стић 1990, 112). По ли тич ко де ло ва ње је обо-
га тио уче ству ју ћи (сеп тем бар 1871) у ства ра њу тај не, 
за ве ре нич ке на ци о нал не ор га ни за ци је на Це ти њу 
под име ном ,,Дру жи на за осло бо ђе ње и ује ди ње ње 
срп ско“ и пи са њу Уста ва за њу, а не ко ли ко ме се ци 
пре то га кан ди до ван је и за по сла ни ка Угар ског са-
бо ра пред ста вља ју ћи свој про грам ре чи ма: „Жи вео 
Ми ле тић!“. По себ но оба зри во пра ти ле су ау стро-
у гар ске вла сти Ко сти ће ве ак тив но сти у Бе о гра ду 
где је у не ко ли ко на вра та (1872) на сто јао да убе ди 
На ме сни штво ка ко је куц нуо час да Ср би ја об ја ви 
рат Тур ској, а за тим при су ство вао и све ча но сти 
по во дом пу но лет ства срп ског кне за Ми ла на Обре-
но ви ћа (Ми ка ви ца, 2004, 101, 107–114, 121–123, 125– 

ЛА ЗА КО СТИЋ У НО ВО САД СКОЈ И ВОЈ ВО ЂАН СКОЈ ПО ЛИ ТИ ЦИ ДЕ ЈАН МИ КА ВИ ЦА
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126, 134–135; За ста ва 7. мај 1871). Том при ли ком 
је др жао здра ви цу у сла ву осло бо ђе ња и ује ди ње-
ња срп ског на ро да из ко јег не би би ли из о ста вље-
ни ни ау стриј ски Ср би. Ка лај је пре но сио сво јој 
вла ди да је Ко стић ре као да је „мно го срп ске кр ви 
про ли ве но под ту ђим за ста ва ма и да она од сад тре-
ба да те че са мо за Срп ство“ (Пе тро вић 1969, док. 
475, 403–404). Хап ше ње ко је је усле ди ло во ди ло је, 
упр кос не до стат ку до ка за, до по лу го ди шњег там-
но ва ња у Но вом Са ду, а за тим и Бу дим пе шти. По-
во дом Ко сти ће вог за то че ња пе ва не су, по фру шко-
гор ским ви но гра ди ма, пе сме охра бре ња и по др шке,4 
а ње го во осло бо ђе ње на и шло је на оду ше вље не ова-
ци је срп ске ака дем ске омла ди не у Пе шти и све ча ни 
до чек и спон та не ма ни фе ста ци је у Но вом Са ду. На 
Угар ском са бо ру, у ко ји је ушао 1873, за хва љу ју ћи 
гла со ви ма шај ка шких ро до љу ба, ука за но по ве ре-
ње је ис ко ри стио да одр жи за па же не и зна чај не 
4 Та да су на ста ли и ови сти хо ви: „Зе лен до бош добу је, / 
Ла за Ко стић ро бу је, / Не ро бу је што је крив / већ ро бу је 
што је жив! / Ој, Ко сти ћу бра те мој, / Ма ђа ра се ти не бој!“

бе се де у при лог на ци о нал них пра ва и де мо крат-
ских сло бо да. Го во рио је по след њи пут на овом 
Са бо ру 9. фе бру а ра 1875, бес ком про ми сно иступа-
ју ћи про тив ма ђар ске по ли ти ке дис кри ми на ци је. 
Зах те вао да се Ср би ма до зво ли да на Са бо ру кори-
сте ма тер њи је зик, под но сио ва жне ин тер пе ла ције 
на ма ђар ске ми ни стре, уче ство вао у свим ак ци ја ма 
по сла нич ког клу ба не ма ђар ских на ро да, тра жио 
за Ср бе оно што им је још Ле о полд обе ћао – ,,не само 
ин ди ви ду ал ну рав но прав ност не го и на род ну ауто-
но ми ју“. На сле де ћим из бо ри ма, усту пио је (23. јул 
1875) шај ка шки срез Ми ле ти ћу, а већ у сеп тем бру 
је сти гао у Цр ну Го ру, ка ко би учи нио све што мо же 
у ци љу по ли тич ког при бли жа ва ња Цр не Го ре и 
Ср би је, јер се са вез ових срп ских кне же ви на по-
ста вљао као на ци о нал ни и по ли тич ки им пе ра тив 
по сле из би ја ња устан ка у Хер це го ви ни и Бо сни и 
отва ра ња Ве ли ке кри зе у Ис точ ном пи та њу.

У ши фро ва ном те ле гра му ко ји је упу тио Ра ди-
во је Ми лој ко вић, Стев чи Ми хај ло ви ћу5 (14. сеп-
тем бар 1875) ја вље но је да је Ко стић, бо ра ве ћи на 
Це ти њу, во дио вр ло кон крет не раз го во ре ко ји су 
се од но си ли на усло ве под ко ји ма би Цр на Го ра 
от по че ла вој ну ак ци ју про тив Тур ске.6 У са мом 
по чет ку Ис точ не кри зе и Ни ко ла Па шић је ра чу-
нао на по ли тич ке спо соб но сти Ла зе Ко сти ћа, са ко-
јим се по зна вао од 1871. го ди не, у кон тек сту сво јих 
на ме ра да по мог не уста нак у Бо сни и Хер це го ви ни. 
Па ши ћев ме мо ран дум из ок то бра 1875, упу ћен 
уред ни ку Цр но гор ца Си ми По по ви ћу, од но сио се 
на ства ра ње при вре ме не вла де у Хер це го ви ни у 
ко јој је Ко сти ћу на ме нио јед но ме сто, уз По ли та 
Де сан чи ћа, Вла ди ми ра Јо ва но ви ћа, Пе ру Ве ли ми-
ро ви ћа, Је вре ма Мар ко ви ћа и Ми ла на Ма кан ца 
(АС, ПО, К 78, 76; Ми лу ти но вић 1959; Ра до нић 

5 Ра ди во је Ми лој ко вић (1832–1888), је дан од нај и стак ну-
ти јих при ста ли ца Ри сти ће ве Ли бе рал не стран ке, ми ни стар 
уну тра шњих де ла (1869), пред сед ник вла де (1869–1872), 
ми ни стар прав де (1875) и по но во ми ни стар уну тра шњих 
де ла (1876. 1878, 1880, 1887) Кне же ви не и Кра ље ви не Срби-
је. Стев ча Ми хај ло вић (1804–1888), та ко ђе је дан од нај и стак-
ну ти јих пр ва ка Ли бе рал не стран ке, пред сед ник вла де 
1875 и 1876–1878. Због су ко ба са Ри сти ћем по ву као се из 
по ли тич ког жи во та (1879).
6 Они су се од но си ли пр вен стве но на цр но гор ске ам би-
ци је пре ма Хер це го ви ни, бо љем из ла зу на мо ре (ка ко је то 
ста ја ло и у Ни ко ли ном јул ском ме мо ран ду му упу ће ном 
кан це ла ри ма си ла Тро је цар ског са ве за) и ре ше ност кне-
за Ни ко ле да Цр на Го ра има по себ ну ко ман ду у ра ту.

Све то зар Ми ле тић, 1870.
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1938, 209–214; Стан ко вић 1985, 43–44; Пе тро вић 
1985, док. 630; Мла де но вић 1938, 369; Ко стић 1988, 
144). Ма ђар ски ми ни стар уну тра шњих по сло ва, 
Ко ло ман Ти са, оба ве штен је од стра не но во сад-
ског ве ли ког жу па на Ен дре Фла та да је Ко стић (15. 
мај 1876), по сле кра ће ау ди јен ци је у Бе о гра ду код 
кне за Ми ла на Обре но ви ћа, кре нуо по но во на Це-
ти ње, да је овај пут ње го ва ми си ја у ди рект ној 
фун ци ји Ми ле ти ће ве по ли ти ке и да се из ме ђу 
оста лог са сто ја ла у то ме да ин фор ми ше кне за Ни-
ко лу о ста њу у Ср би ји с об зи ром на то да Ко стић 
по у зда но зна „ко јег да на ће се Ср би ја ствар но уме-
ша ти у ис точ не по сло ве“. На Це ти њу је остао, овај 
пут, ме сец да на, упор но по ку ша ва ју ћи да убр за 
по сти за ње цр но гор ско-ср би јан ског спо ра зу ма. 
Ве ру ју ћи да би брз и успе шан по че так ра та про тив 
Тур ске до вео до оства ре ња срп ског на ци о нал ног 
про гра ма, Све то зар Ми ле тић је слао те ле гра мом 
упу ства „Бе ле ро фо ну“ (Ла зи Ко сти ћу),7 упу ћи вао 
га да је до вољ но да Цр на Го ра „под мет не фи тиљ“, 
ја вљао му да „пре кли ње та мо шње да се ви ше не 
ме ша ју у ми ров не пре го во ре јер то ни је до стој но 
Цр не Го ре“, пи тао га ка ко те ку вој не и по ли тич ке 
при пре ме Цр не Го ре за рат. По све му су де ћи, Ко-
сти ће ва де лат ност у овој фа зи Ве ли ке ис точ не кри-
зе до ве ла је до кон крет них по ли тич ких ре зул та та, 
јер је две не де ље по сле Ко сти ће вог на пу шта ња Це-
ти ња сти гла вест да су Ср би ја и Цр на Го ра за јед нич-
ки (30. јун 1876) об ја ви ле рат Тур ској (Ми ка ви ца 
2004, 174). На сто ја ња ма ђар ске вла де да Ко сти ћа 
осу де на осно ву оп ту жбе да је у ме ђу вре ме ну, по-
чет ком ју на 1876, у со би број де вет бе о град ског хо-
те ла ,,Код Срп ског кра ља“ уче ство вао на кон фе рен-
ци ји, где је Ми ле тић спре мао рат про тив Ма ђар ске 
ка ко би се Ср би осло бо ди ли „од мон гол ског јар ма“, 
ни су уро ди ла пло дом, јер је он ус пео на суд ском 
пре тре су да до ка же да је кри тич ног да на био на 
Це ти њу, а не у Бе о гра ду.

Сле де ћи чин Ко сти ће вог по ли тич ког де ло ва-
ња у вре ме Ве ли ке ис точ не кри зе и срп ско-ма ђар-
ског ра та од но си се на ње гов од ла зак, од мах по сле 

7 Ина че, ко ре спон ден ци ју Ми ле ти ћа и Ко сти ћа де ши-
фро ва ле су убр зо ау стро у гар ске вла сти, а јед но Ми ле ти-
ће во пи смо је због Ла зи не нео пре зно сти до спе ло ди рект-
но у ру ке Ти се, ма ђар ског пред сед ни ка вла де по жу ру ју-
ћи га у ње го вој на ме ри да не што кон крет но пре ду зме 
про тив Ми ле ти ћа, на ро чи то по сле ин фор ма ци ја ко је је 
до био у ве зи са ње го вим бо рав ком у Бе о гра ду. 

осло ба ђа ју ће пре су де, на цр но гор ско бо ји ште с 
на ме ром да оба ве шта ва европ ску јав ност о ра ту и 
срп ским под ви зи ма на ра ти шту. Ње го ве на ме ре и 
до ме те пу бли ци стич ко-жур на ли стич ког де ло ва-
ња од ре дио је кон кре тан ре зул тат ра то ва ња у ко-
јем је сјај цр но гор ских по бе да на Ву чи јем до лу и 
Фун ди ни по мра чен по ра зом ср би јан ске вој ске на 
Ши ље гов цу и Ђу ни су. Ипак, зна чај но је на ве сти 
да је у вре ме ра та, као до пи сник ли сто ва Po li tische 
Cor re spon denz, Na zi o nal ze i tung и Schle sische Pres se 
сва ко днев но слао по три до пи са у ко ји ма је гло ри-
фи ко вао цр но гор ско рат но пре га ла штво и ви те-
штво. По себ но је жа лио што је Ср би ја у овом рату 
„ма лак са ла“ и што Срем, Ба нат и Бач ка у ве ли ком 
де лу осло бо ђе ња ни су узе ли не по сред ног уче шћа. 
Из Ду бров ни ка је пи сао пи смо (23. ок то бар 1877) 
Ми ши Ди ми три је ви ћу да атен тат на про сла вље-
ног ју на ка и вој ско во ђу Мар ка Ми ља но ва има ,,гро-
зно-тра гич ну али и по ли тич ко-сра мот ну осно ву“8 
и по себ но на гла сио ка ко му је Мар ко пре ба цио због 
то га што ју жно у гар ски Ср би ни су озбиљ ни је ушли 
у рат: ,,пи та – Ђе сте? Ка ко смо ве ли, ли је по го во-
ри ли, об ри ца ли се, на здра вља ли се, па шта сад?“ 
(Са вић 2010, 77, 79). Из Бе ча је пи сао Ми ши Ди ми-
три је ви ћу (22. ја ну а ра 1878) о пре су ди ма ђар ског 
су да Све то за ру Ми ле ти ћу из ве де ној на осно ву ис-
кон сту ри са не ве ле и зда је: ,,Ја сам ов де при по чет ку 
рас пра ве про ре као пет го ди на.9 Но по след њи дан 
рас пра ве по тре сао ме је у том пе си ми зму; ми слио 
сам да ће се ма ђар ски Мо лох за до во љи ти чи чи ним 
су зам... Ја ми слим да те уштве не би ни кад ви де ли 
мо јих су за, па да ме на то чак осу де...“ (РОМС 29.601). 

Не за до во љан на ста лим при ли ка ма и из ве шта-
ва њем Ми ле ти ће ве За ста ве Ла за Ко стић је од лу-
чио да осну је (1878) Цен трал ни ко ре спо дент би ро 
за срп ско-цр но гор ско-бо сан ско-хер це го вач ке ства-
ри у Бе чу и по кре не (17. ав густ 1877) днев ни по ли-

8 Мар ка Ми ља но ва је по сле бит ке на Фун ди ни ра нио поп 
Или ја Спа хов, из ње го вог брат ства. Раз ло зи су би ли и 
по ли тич ке и лич не при ро де. При ли ком по се те кња за Ни-
ко ле Мар ку Ми ља но ву у Да ни лов гра ду, ка да је цр но гор-
ски вла дар из ра зио жа ље ње што је ро ђак по ку шао да га 
уби је, овај му је од го во рио: ,,Не, ни је он, но си ме ти убио 
Го спо да ре!“ (Ђу кић 1957, 93).
9 Ми ле тић је осу ђен на 18. ја ну а ра 1876. на пет го ди на там-
ни це, али је цар ским по ми ло ва њем 15/27. но вем бра 1879. 
осло бо ђен. На тај на чин је ово, ње го во дру го там но ва ње 
тра ја ло укуп но три го ди не, че ти ри ме се ца и 21 дан. (Ле-
ско вац 1983, 232; Ми ка ви ца 2006, 21). 
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тич ки лист ли бе рал не ори јен та ци је ,,са За ста ви-
ним про гра мом али друк чи јом ре дак ци јом“, али 
за овај план ни је на шао до вољ но исто ми шље ни ка 
због че га се умно го ме уда љио од до ју че ра шњих 
стра нач ких при ја те ља оп ту жу ју ћи их за па сив-
ност и ,,ужа сну ле тар ги ју“. Иза ових Ко сти ће вих 
на сто ја ња ста јао је, са сво јим по ли тич ким мо ти-
ви ма и пла но ви ма, цр но гор ски вла дар (АС, ПО, 
док. 765). Ипак, Ко стић ни је ус пео у оно ме што је 
на у мио. Део раз ло га за не у спех овог по ду хва та на-
ла зио се у ре ше но сти Јо ва на Ри сти ћа, од ко јег је 
Ко стић та ко ђе оче ки вао по др шку, да оста не уз др-
жан, де ли мич но и због Ко сти ће вог од но са пре ма 
То пол ској бу ни и ње го вом за у зи ма њу за пот пу-
ков ни ка Је вре ма Мар ко ви ћа ко ји је због те бу не 
био ухап шен, осу ђен и стре љан иа ко ње го ва кри-
ви ца ни је би ла до ка за на (АС, ПО, к. 57, док. 767, 
768). Ни Ми ле ти ће ве при ста ли це у Угар ској ни су 
по ка за ле раз у ме ва ње за Ко сти ће ве на ме ре да по-
кре не но ви по ли тич ки лист. На про тив. Оп ту жи-
ван је с њи хо ве стра не за его и зам и без об зир ност. 
Због то га их је пре кор но под се ћао у пи сми ма да је 
,,из его и зма усту пио Чи чи срез“, да је ,,из его и зма 
стра ћио има ње и да се по ту ца од не ми ла до не дра-
га“. У истом ду ху је за пи тао: ,,Зар ни сам до ста био 
pru gelk na be10 не гда шње на ше но во сад ске на род-
не стран ке?“ и опо ме нуо их да је спре ман ,,У истом 
ка че ству тј. као его и ста“ да их под се ти на ,,њи хо во 
ле то шње ре ше ње“ ка да су, у на че лу, при хва ти ли 
ње гов пред лог (Ми лин че вић 1979, 453). 

Кра јем ме се ца апри ла (1878) Ко стић се ре зиг-
ни ра но жа лио Јо ва ну Бо шко ви ћу да ви ше не доби-
ја до пи се из Ср би је и из ра жа ва сум њу да је сла ње 
до пи са за бра нио упра во Ри стић (Мла де но вић 1977, 
16). У вре ме тра ја ња Ве ли ке ис точ не кри зе Ко стић 
је и на дру ге на чи не де ло вао у ци љу оства ре ња на-
ци о нал них иде а ла. У Бе чу је (29. март 1877) одр жао 
пре да ва ње О жен ским ка рак те ри ма у срп ској на-
род ној по е зи ји и на тај на чин од го во рио сви ма који 
су по сле Ђу ни са кри ти ко ва ли и ку ди ли све што је 
срп ско, док је он до ка зи вао вред ност срп ске по е-
зи је у од но су на уни вер зал не, етич ке и естет ске 
вред но сти и кри те ри ју ме и успе шно оспо ра вао 
пи са ње беч ког Tag blat ta ко ји је на увре дљив на чин 
оспо ра вао Ср би ма, по себ но Цр ној Го ри, спо соб-
ност за кул тур но ства ра ла штво и про свет но-ду-

10 На не мач ком: де жур ни кри вац или ве чи та жр тва.

хов ни на пре дак. Већ у увод ном де лу пре да ва ња 
пле ди рао је на пот пу но и пра вед но ре ше ње Ис-
точ ног пи та ња јер би тек та да би ло сми сле но ста-
ви ти на днев ни ред ре ше ње пи та ња о спо соб но-
сти на ро да за кул ту ру на бал кан ским про сто ри ма 
(Ми ка ви ца 2004, 21). За вр шет ком Дру гог срп ско-
-тур ског ра та и по бе дом ру ске и срп ске вој ске над 
Тур ци ма, сте кли су се усло ви да Ср би ја и Цр на Гора 
оси гу ра ју др жав ну не за ви сност и ме ђу на род но 
при зна ње. О то ме је де фи ни тив на од лу ка до не та 
на Бер лин ском кон гре су (1878) на ко јем је Ко стић 
сво јим уче ство ва њем, уз Јо ва на Ри сти ћа, оси гу-
рао по зи тив ну исто риј ску оце ну сво је це ло куп не 
до та да шње де лат но сти у ци љу оства ре ња срп ске 
на ци о нал не по ли ти ке. 

Ко ри сте ћи мо гућ ност ко ју му је дао кнез Ми лан 
Обре но вић, да у Бер лин по ве де, осим вој ног струч-
ња ка пот пу ков ни ка Јо ва на Дра га ше ви ћа и срп ског 
ди пло мат ског пред став ни ка у Бе чу, Ко сте Цу ки-
ћа, још не ког од спо соб них љу ди, Ри стић се од лу-
чио за Ла зу Ко сти ћа. Ње го ва уло га ни је се сво ди ла 
са мо на са вет ни ка и при ват ног се кре та ра пред сед-
ни ка вла де Кне же ви не Ср би је, већ и на по ли гло ту 
ко ри сног у кон так ту са уче сни ци ма Кон гре са, а 
по себ но са не мач ком и ау стро у гар ском штам пом. 
Као од лич но оба ве ште ни но ви нар, слао је из ве-
шта је о то ку Кон гре са и зна ча ју ње го вих од лу ка, 
пра шком ли сту ко ји је из ла зио на не мач ком је зи ку 
Eposche, као и Ми ле ти ће вој За ста ви. Из ових из ве-
шта ја мо же се објек тив ни је и це ло ви ти је са гле да ти 
ње гов по ли тич ки став ко ји се од но сио на до ме те 
не дав но за вр ше них ра то ва, ин те ре се и спољ но по-
ли тич ке афи ни те те Ру си је, Ау стро у гар ске и Тур-
ске, као и ње го во ви ђе ње бу ду ћег прав ца срп ске 
на ци о нал но-де мо крат ске ак ци је. У по чет ку се зано-
сио на дом да ће Ру си ја ипак хте ти и мо ћи да од бра-
ни од ре ђе не срп ске ин те ре се, али сам ток Кон гре са 
од вра тио га је убр зо од та квих, не ре ал них оче кива-
ња. Не ко ли ко да на по сле по чет ка Кон гре са Ко стић 
је већ био у при ли ци да ја ви ка ко је по стиг нут спо-
ра зум из ме ђу Ру си је и Ен гле ске, а у до пи су од 20. 
ју на да су из гле ди Ср би је и Цр не Го ре уне ко ли ко 
по бољ ша ни и да ће Ср би ја до би ти из ве сно про-
ши ре ње у Ста рој Ср би ји, пре ко гра ни ца ко је су јој 
од ре ђе не Сан сте фан ским ми ров ним уговорoм ко-
ји је прет ход но са мо стал но по ку ша ла да дик ти ра 
Ру си ја. За ни мљи во је да је Ко стић на Бер лин ском 
кон гре су, ка да су по че ли пре го во ри о на цр ту тр го-
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вач ког, ца рин ског и же ле знич ког уго во ра из ме ђу 
Ср би је и Ау стро у гар ске, ко ји ма је Двој на Мо нар-
хи ја усло вља ва ла ди пло мат ску по моћ Ср би ји у ње-
ним те ри то ри јал ним зах те ви ма на су прот ру ским 
пла но ви ма, до шао на за ми сао да Ја ну Скреј шов-
ском,11 уред ни ку ли ста Eposche по ну ди пред лог за 
про на ла же ње не ке со лид не гру пе ко ја би из гради-
ла срп ску же ле зни цу и по ве за ла је са бу гар ском и 
тур ском. Ка да је (20. ју ла 1878) пот пи сан у Бер ли ну 
уго вор из ме ђу Ри сти ћа и Ан дра ши ја ко ји се од но-
сио на же ле зни цу, тр го ви ну и пре се ца ње Ђер да па, 
усле ди ли су Ко сти ће ви ин тен зив ни ји кон так ти са 
Скреј шов ским. Ова Ко сти ће ва ак тив ност тра ја ла 
је, уз на чел но Ри сти ће во одо бра ва ње, и то ком ок то-
бра исте го ди не. Ме ђу тим, све ове ком би на ци је 
оста ле су не ис пу ње не, по себ но због од лу ке срп ске 
Скуп шти не у Ни шу ко јом је ре ше но да се же ле зни-
ца не мо же из да ва ти на кон це си је, већ да мо ра држа-
ва да је гра ди (Ми ка ви ца 2004, 211–212).

Укуп но узев ши, по ли тич ка де лат ност Ла зе Ко-
сти ћа, од 1860. до 1880. го ди не, обе ле же на је кон-
крет ним, по жр тво ва ним и пре да ним ра дом ко ји је 
под ра зу ме вао бор бу за оства ре ње на ци о нал не, ко-
лектив не рав но прав но сти срп ског на ро да у Хаб-
збур шкој мо нар хи ји и пра ва Ср ба на са мо о пре де-
ље ње и др жав ну не за ви сност, из ван окви ра Осман-
ског цар ства. У но во сад ској и вој во ђан ској по ли тици 
срп ских ли бе ра ла Ла за Ко стић је имао кључ ну уло-
гу у де ло ва њу Ује ди ње не омла ди не срп ске и Срп-
ске на род не сло бо до ум не стран ке. Оно у шта је 
искре но и нај ви ше ве ро вао док је био пр вак ових 
ор га ни за ци ја, у нај ве ћој ме ри је на пу стио у ка сни-
јем пе ри о ду, сма тра ју ћи да не ма из гле да за оства-
ре ње на ци о нал них и ро ман ти чар ских иде а ла ко-
ји ма је по све тио нај плод ни ји део свог жи во та, као 
на ци о на ли ста, ли бе рал и па три о та.
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LA ZA KO STIĆ IN THE PO LI TICS OF NO VI SAD AND VOJ VO DI NA

Re su me

The po li ti cal ac ti vity of La za Ko stić from 1860 to 1880 was mar ked by con cre te, self-sac ri fi cing and de di-
ca ted work, which in clu ded the strug gle for the re a li za tion of the na ti o nal, col lec ti ve equ a lity of the Ser bian 
pe o ple in the Hab sburg Mo narchy and the right of the Serbs to ob tain self-de ter mi na tion and sta te in de pen-
den ce out si de the fra me work of the Ot to man Em pi re. In the po li tics of Ser bian li be rals in No vi Sad and Voj-
vo di na, La za Ko stić played a key ro le in the ac ti vi ti es of the Uni ted Ser bian Youth and the Ser bian Pe o ple’s 
Free-Min ded Party. What he sin ce rely and ma inly be li e ved in whi le he was one of the le a ding man of the se 
or ga ni za ti ons, he aban do ned to the gre a test ex tent in the la ter pe riod, con si de ring that the re was no pro spect 
for the re a li za tion of the na ti o nal and ro man tic ide als to which he de vo ted the most fru it ful part of his li fe as 
a na ti o na list, li be ral and pa tri ot. In the con text of sol ving the na ti o nal and de moc ra tic is sue of the Ser bian pe-
o ple in the Hab sburg Mo narchy, he con tri bu ted ma inly with his po li ti cal-jo ur na li stic ac ti vi ti es in the Ser bian 
pu blic and in The Di et of Hun gary. In re la tion to the po li tics of Sve to zar Mi le tić, he con ti nu o usly con fir med 
him self as his most de vo ted sup por ter, un til the mo ment when the Ser bian na ti o nal and li be ral-de moc ra tic 
ide o logy of the Pre čan ski Serbs (the Serbs who li ved ac ross the Dri na, Sa va and Da nu be, i.e. in the are as of 
Hab sburg Mo narchy and Ot to man Bo snia and Her ze go vi na) pro ved to be dif fi cult to ac hi e ve in the exi sting 
cir cum stan ces that mar ked the du a li stic sta te struc tu re of Au stria-Hun gary.
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UDC 352(=163.41)(498): 929 Beleslijin, J. ”1918”

ИЗ МЕ ЂУ ЧЕ КИ ЋА И НА КОВ ЊА – 
ИЛИ ЈА БЕ ЛЕ СЛИ ЈИН И СРП СКО НА РОД НО ВЕ ЋЕ 

У ТЕ МИ ШВА РУ 1918. ГО ДИ НЕ

Зо ран Ве ља но вић, Му зеј Вој во ди не, Но ви Сад 
zoran.veljanovic@muzejvojvodine.org.rs

Ап стракт: Сре ди ном 19. ве ка Те ми швар је био цен тар Вој вод ства Ср би је и Та ми шког Ба на та. У од но су 
на Нем це, Ма ђа ре и Ру му не, би ли су ма ло број ни ји, али су има ли за вид ну ре пу та ци ју ко ја се од но си ла на еко-
ном ску сна гу, а по том и на кул тур ну, обра зов ну и вер ску ба шти ну. У ра ду се да је пре глед ак тив но сти и про-
фил на род ног три бу на Или је Бе ле сли јина, те ми швар ског про те, пот пред сед ни ка Срп ског на род ног ве ћа у Те-
ми шва ру и по сла ни ка на На род ној скуп шти ни у Но вом Са ду 25. но вем бра 1918, ка да је из гла са но от це пље не 
од Угар ске и при са је ди ње ње Ср би ји. Кра јем 1918. у Те ми шва ру је осно ва но На род но ве ће, ко је за сту па срп ске 
ин те ре се на су прот не мач ким и ма ђар ским пр ва ци ма, по др жа ним од угар ске вла де у Бу дим пе шти. 

Кључ не ре чи: Или ја Бе ле сли јин, Те ми швар, Ба нат, Срп ско на род но ве ће, осло бо ђе ње и при са је ди ње-
ње Ба на та и Вој во ди не Кра ље ви ни Ср би ји 1918. 

Увод

По сле ду го трај них ра то ва, Ау стри ја је по чет-
ком 18. ве ка по ти сну ла Осман ли је са про сто ра Ба-
на та. Упр кос же ља ма угар ског плем ства да се овај 
про стор при кљу чи Угар ској, беч ки двор га је на 
пред лог осва ја ча Ба на та, прин ца Еу ге на Са вој ског, 
про гла сио цар ским по се дом (фе у дом), ста вио под 
сво ју упра ву и по чео да га на се ља ва, пр вен стве но 
не мач ким ста нов ни штвом. У том про це су, срп ски 
жи ваљ, ко ји је до та да, по ред Не ма ца и Ру му на, 
био до ми нан тан, по сте пе но је, под ути ца јем ја ког 
стра ног еле мен та, по чео да стаг ни ра, а за тим да се 
ута па у број не фа во ри зо ва не до се ље ни ке, Нем це и 
Ма ђа ре (Шви кер 1998; Ер лер 2004; Па вло вић 2012, 
65–70). Од го вор ба нат ских Ср ба, од но сно њи хо-
вих пр ва ка, на ин сти ту ци о нал ну де на ци о на ли за-
ци ју и аси ми ла ци ју, би ла је хо мо ге ни за ци ја и по-
ли тич ка бор ба за ста сус рав но прав ног на ро да. На 
Те ми швар ском са бо ру 1790. го ди не, Ср би су ис та-
кли зах тев за за себ ну те ри то ри ју. Срп ски зах тев 
ко ји је са др жао при род но, при ви ле ги јал но и при-
зна то пра во ни је од би јен од стра не вла сти, већ само 
од ло жен (Ки ри ло вић 1937; Га ври ло вић 2010; Ми-
ка ви ца 2011). Крат ко трај но по сто ја ње Срп ске Вој-
во ди не (1849–1861), по ка за ло је да срп ска иде ја о сло-

бо ди ни је не ста ла (По пов 1990; Сте ва но вић 2014). 
У све на пе ти јим и сло же ни јим усло ви ма ко је је до-
но си ло вре ме, Ср би су на ста ви ли са бор бом за сво-
ја пра ва, све до пред крај Ве ли ког ра та, ка да су при-
ли ке до зво ли ле да се по ли тич ка бор ба рас плам са. 

У дру гој по ло ви ни 1918. го ди не, ба нат ски Срби 
су по но во узе ли суд би ну у сво је ру ке и осно ва ли 
по ли тич ка те ла – срп ска на род на ве ћа, од но сно 
од бо ре. На че ло срп ских на род них ве ћа/од бо ра су 
ста ли обра зов ни, од луч ни и на да све хра бри љу ди 
(Ве ља но вић 2019; 2021). Срп ски на род ни од бо ри/
ве ћа су у пр во вре ме де ло ва ли па ра лел но са пред-
став ни ци ма ста ре вла сти, да би их вре ме ном по-
ти сну ли и пот пу но пре у зе ли власт. Исто вре ме но 
су осно ва ли На род ну гар ду ко ја је би ла га рант њи-
хо ве вла сти, али и ми ра у гра до ви ма и се ли ма. На-
по слет ку, ор га ни зо ва ли су до чек по бед нич ке срп ске 
вој ске, ко ја је го не ћи не при ја те ља пре шла Са ву и 
Ду нав и без осве те и од во ђе ња у ло го ре не при ја-
тељ ског ста нов ни штва за по се ла Вој во ди ну. Ба нат-
ски Ср би су узе ли уче шће у исто риј ској од лу ци 
на Ве ли кој на род ној скуп шти ни Ср ба, Бу ње ва ца 
и оста лих Сло ве на у Но вом Са ду, 25. но вем бра 1918. 
го ди не, на ко јој су, на осно ву Вил со но вих на че-
ла о пра ву на ро да на са мо о пре де ље ње, из гла са ли 
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от це пље ње од Угар ске и при са је ди ње ње Кра ље ви-
ни Ср би ји. Међу тим срп ским пр ва ци ма био је и 
Или ја Бе ле сли јин, све ште ник и по ли ти чар у Те ми-
шва ру, је дан од осни ва ча и по то њи пот пред сед ник 
Срп ског на род ног ве ћа у Те ми шва ру 1918. го ди не.1 

Пе ри од до осни ва ња Срп ског на род ног ве ћа  
у Те ми шва ру

Или ја Бе ле сли јин је ро ђен као јед но од де ве то-
ро де це од оца Ак сен ти ја и мај ке Да ни це (рођ. Фи-
ли ћар ски) у се ве ро за пад ном Ба на ту, у По ти ском 
Све том Ни ко ли (Tis za St. Mi klos), 28. но вем бра 1865. 
го ди не2 (СБР 2004, 470; Ве ља но вић 2021, 31–43). 
Ње гов отац Ак сен ти је је био па рох у Срп ској пра-
во слав ној оп шти ни, при хра му Свeтог Ни ко ле (Бу-
гар ски 1995, 160–163). Или ја Бе ле сли јин је за по чео 
обра зо ва ње у ме сној Срп ској на род ној ве ро и спо-
вед ној шко ли (Ки ри ло вић 1929). За тим је упи сао 
гим на зи ју у Сен ти, ко ја се на ла зи ла на де се так ки-
ло ме тра уда ље но сти од По ти ског Све тог Ни ко ле, 
са дру ге стра не ре ке Ти се. Ка да је за вр шио пр ву 
го ди ну гим на зи је, из Сен те је пре шао у Но ви Сад, 
па у Је гру и на по слет ку у Осек где је ма ту ри рао 
1884. го ди не. По за вр шет ку гим на зи је упи сао је 
тех нич ке сту ди је у Бу дим пе шти. Ме ђу тим, ни је 
се бе про на ла зио у тех нич ким на у ка ма и не окон-
чав ши сту ди је пре шао је у Срем ске Кар лов це где 
је по пут и свог ста ри јег бра та Вељ ка3 упи сао Бо-
го сло ви ју. За вр шив ши Бо го сло ви ју 1894. го ди не, 
оже нио се и исте го ди не је ру ко по ло жен за ђа ко-
на и пре зви те ра.4 Ру ко по ло же ње је оба вио вла ди-

1 То ком бур них је се њих да на 1918. го ди не у Те ми шва ру 
су по ред је дин стве ног ве ћа на че лу са др Ро том ко је је фор-
ми ра но у Банат ској ре пу бли ци осно ва на и на ци о нал на 
ве ћа на ро да са ве ли ким бро јем ста нов ни ка: Не мач ко на-
род но ве ће, Ма ђар ско на род но ве ће и Ру мун ско на род но 
ве ће. Ср би као че твр ти по број но сти на род у Те ми шва ру 
осно ва ли су сво је ве ће ко је су на зва ли На род но ве ће, без 
ис ти ца ња на род ног име на. Да не би чи та о ца до во ди ли у 
не до у ми цу или за блу ду о ко јем ве ћу је реч, од лу чи ли смо 
се да у тек сту, ка да је реч о Ср би ма и срп ском ве ћу, пише-
мо Срп ско на род но ве ће. 
2 О про ти Бе ле сли ји ну ли те ра ту ра ни је из да шна, о ње му 
је пи са но ма ло и по вр шно, чак и не тач но. Ње го во по ли-
тич ко де ло ва ње у Те ми шва ру, то ком бур не 1918/19. го ди-
не, још увек ни је исто ри о граф ски са гле да но. 
3 Вељ ко Бе ле сли јин (По ти ски Све ти Ни ко ла, де цем бар 
1861 – Са над, 17. ок то бар 1900) па рох, пу бли ци ста.
4 Про та Или ја Бе ле сни јин, у бра ку са же ном Да ни цом рођ. 
Фи ли ћар ски, имао је де ве то ро де це. У др жав ним ма тич-

ка те ми швар ски Ни ка нор (По по вић), ко ји му је 
по сле из ве сних не ла го да до де лио пр ву па ро хи ју у 
Срп ском Па де ју.5 По сле пет го ди на пре да не све-
ште нич ке слу жбе у Срп ском Па де ју, вла ди ка Ни-
ка нор га је пре ме стио у нај ве ћи град у Ба на ту где 
је би ло и се ди ште ба нат ског вла ди ке. До био је па-
ро хи ју у јед ном од де ло ва Те ми шва ра где су Ср би 
од ста ри на би ли кон цен три са ни у ве ћем бро ју – 
Фа бри ци.6 Та мо се од 1745. го ди не на ла зи пра во-
слав ни храм Све тог Ге ор ги ја. По ред па стир ске 
слу жбе био је члан Епар хиј ске скуп шти не и Кон-
зи сто ри је. По ред све ште нич ке слу жбе био је и ад-
ми ни ста тор па ро хи је и члан Школ ског од бо ра за 
срп ске шко ле у Те ми шва ру. 

Био је склон чи та њу, пи са њу и пре во ђе њу, те 
је сво је тек сто ве об ја вљи вао у ви ше ча со пи са и но-
ви на: Зо ра (1897, 1898), Бран ко во ко ло (1899, 1908), 
Бра ник (1897), Бо го слов ски гла сник (1904). Исто вре-
ме но, са па стир ским па ро хиј ским ра дом укљу чио 
се у јав ни и кул тур ни жи вот Те ми шва ра. При сту-
пио је, а по том и ак тив но уче ство вао у раду об но-
вље ног чи та ли шта, ко је је но си ло не про ме ње но 
ста рин ско име Дру штво чи та ли шта фа брич ког. То 
је би ла нај ста ри ја те ми швар ска би бли о те ка – чита-
ли ште. У ње му су се оку пља ли Ср би из па ро хи је, 
али и из дру гих де ло ва гра да, по себ но мла ди. Чи та-
ли ште је ор га ни зо ва ло раз не кул тур не и до бро твор-
не про гра ме и обе ле жа ва ло зна чај не на ци о нал не 
и вер ске пра зни ке: Ви дов дан, Све тог Са ву, Бо жић, 
Ус крс и др., као и по пу лар не бе се де са игран ком. По-
ред не го ва ња и ши ре ња пи сме но сти, кул ту ре и 
дру же ња, глав ни циљ Чи та ли шта је би ла хо мо ге-
ни за ци ја и од бра на од де на ци о на ли за ци је и аси-
ми ла ци је Ср ба, пред све ве ћим при ти ском ве ћин-
ских и ин сти ту ци о нал но фа во ри зо ва них на ро да 
Не ма ца и Ма ђа ра, али и све број ни јих Ру му на. У 
1905. го ди ни, при мљен је у „Удру же ње срп ских 
књи жев ни ка, но ви на ра и умет ни ка“, по то ње „Дру-

ним књи га ма умр лих има низ по гре шних по да та ка, те је 
и са мо пре зи ме про те Или је по гре шно упи са но.
5 Вла ди ки Ни ка но ру су без осно ва окле ве та ли мла дог 
све ште ни ка и са ве то ва ли да га не по ста ви за па ро ха у 
јед ну од те ми швар ских па ро хи ја. По ста вље ње Бе ле сли-
ји на на че ло те ми швар ске па ро хи је Фа бри ка ука зу ју да 
су оп ту жбе би ле без осно ва.
6 Не ка да шње те ми швар ско пред гра ђе у ста ри ни се нај пре 
зва ло Те ми швар Ма ла, а по том Фа бри ка. На зив Фа бри ка 
одр жао се до да на шњих да на.
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штво Змај“ у Срем ским Кар лов ци ма (Бу лут 2015). 
Био је и члан Ма ти це срп ске. 

Са по чет ком Ве ли ког ра та, по пут дру гих углед-
них пре чан ских Ср ба, и про та Или ја Бе ле сли јин 
је био под при смо тром по ли ци је. Нај пре је био за-
тво рен у те ми швар ском ка за ма ту, а по том ин тер-
ни ран у ло гор Арад. По сле из ве сног вре ме на про-
ве де ног у за тво ру пу штен је ку ћи са на ме ром да 
бу де ре гру то ван у јед ну од ау стро у гар ских је ди-
ни ца и по слат на фронт. 

При ти сак вла сти на срп ски жи ваљ је ишао до-
тле да је, по ред хап ше ња, ин тер на ци је, ло го ри са ња 
и ре гру то ва ња, би ла при сил но од у зи ма на имо ви на 
и но вац. На род је био при си љен на пер со нал ни нов-
ча ни „за јам“ за по тре бе вој ске, као и да пре да је 
ме тал не пред ме те. Исто вре ме но је срп ским па ро-
хи ја ма на ре ђе но да пре да ју зво на са сво јих цр кве-
них хра мо ва, ра ди пре та па ња у оруж је (Ко стић 1924; 
Pe kić 1939, 83). 

Иа ко и да ље под при смо тром по ли ци је, про та 
Или ја Бе ле сли јин се од луч но и не се бич но укљу-
чио у за шти ту и збри ња ва ње стра да ле и из бе гле 
де це из Бо сне, ко је је би ло у вој во ђан ским обла сти-
ма, та ко и Ба на ту, у ве ли ком бро ју. Де ца су кра јем 
1917. и по чет ком 1918. го ди не по че ла да сти жу у 
Но ви Сад, где их је при хва тао Сре ди шни од бор за 
Бач ку, Ба нат и Ба ра њу, ко јим је ру ко во дио др Ко-
ста Ха џи. У ме ђу вре ме ну, у гра до ви ма и се ли ма 
Вој во ди не су фор ми ра ни од бо ри за при хват де це. 
У њи хов при хват и збри ња ва ње укљу чи ла се и До-
бро твор на жен ска за дру га, као и срп ске пра во-
слав не оп шти не (СПЦ). Од бо ри ма су ру ко во ди ли 
по ве ре ни ци, ко ји су у па ро хи јал ним до мо ви ма 
СПЦ ор га ни зо ва ли раз ме штај де це, по ку ћа ма 
оних ме шта на ко ји су се на то оба ве за ли. У Те ми-
шва ру, ис пред На род ног ве ћа и Срп ске пра во слав-
не цр кве би ли су Ђу ра Тер зин и Или ја Бе ле сли-
јин. По сле опо рав ка и из ле че ња, де ца су вра ћа на 
у по ро ди це или срод ни ци ма (Шо вља ков 2018; Ko-
lar 2008). Бри га о срп ској рат ној си ро ча ди во ди ла 
се и по осло бо ђе њу, па и на кон ује ди ње ња, у Кра-
ље ви ни СХС/Ју го сла ви ји (Ве ља но вић и Ко стић 
2021, 35–40).

По сле про бо ја Со лун ског фрон та, 15. сеп тем бра 
1918. го ди не, у си ло ви том на ле ту срп ске вој ске, 
рас па да ле су се ау стро у гар ске ли ни је. Од ба че на и 
по ра же на оку па ци о на ар ма да, под стал ним го ње-
њем срп ске вој ске, по вла чи ла се пре ма се ве ру, од-

но сно сво јим гра ни ца ма, што је иза зва ло ве ли ко 
не за до вољ ство ста нов ни штва, па ни ку и не ре де у 
угар ском де лу Хаб збур шке мо нар хи је. У Бу дим пе-
шти, у но ћи из ме ђу 30. и 31. ок то бра 1918. го ди не, 
из би ла је ре во лу ци ја „је се њих ру жа“ ко ја је до ве-
ла ма ђар ско На род но ве ће са Ка ро љи јем на че ло 
Угар ске (Ме са рош 1981, 29–64; Ро каи и др. 2002, 
530–534).7 Од мах по том, Ка ро љи је от по чео рад ње 
на при до би ја њу ста нов ни штва и ра за слао је про-
глас ма ђар ском на ро ду, ко јем је обе ћао аграр ну 
ре фор му, пра вед ни ју со ци јал ну по ли ти ку, за шти-
ту рад ни ка, оп ште пра во гла са, сло бо ду штам пе и 
го во ра, ам не сти ју за све по ли тич ке ин тер нир це и 
за тво ре ни ке и збри ња ва ње де мо би ли са них вој ни-
ка. Ипак, основ на пре о ку па ци ја Ка ро љи ја и њего-
ве вла де (На род ног ве ћа) би ли су те ри то ри јал на це-
ло ви тост. То је под ра зу ме ва ло чвр сте гра ни це на 
Ду на ву и Дра ви, на ју гу, те је у сва кој па и у ју жним 
жу па ни ја ма: То рон тал ској, Те ми швар ској и Ка ра-
шо се ве рин ској (све три у Ба на ту), по ста вио вла-
ди ног ко ме са ра, ко ји су се уво ђе њем у ду жност 
оба ве за ли на спро во ђе ње Ка ро љи је вог про гра ма 
(Пе јин 2010). У Те ми швар ској жу па ни ји, а по том 
и за цео Ба нат, по ста вљен је др Ото Рот. 

Ве сти о до га ђа ји ма у Бу дим пе шти, тј. да је про-
гла ше на но ва Вла да у Ма ђар ској, сти гле су ве о ма 
бр зо, нај пре при ват ним ка на ли ма, а по том и из број-
них днев них но ви на на ма ђар ском и не мач ком је-
зи ку, ко је су из ла зи ле у Те ми шва ру, али и из оних 
ко је су сти за ле во зом из Бу дим пе ште. Са ве сти ма 
из Бу дим пе ште сти гле су и ве сти са ју жне гра ни це 
Мо нар хи је: да је вој ска Ан тан те (срп ске и фран цу-
ске вој не је ди ни це) из би ла на Ду нав и осло бо дила 
Бе о град (Ве ља но вић 2017, 122–128). Но во на ста ло 
ста ње, ути ца ло је на на ци о нал не пр ва ке Сло ва ка, 
Ру му на и Ср ба да убр за ју по ли тич ко де ло ва ње у 
ци љу свог при са је ди ње ња ма тич ним др жа ва ма.

Рад Срп ског на род ног ве ћа у Те ми шва ру

На при сти гле ве сти, у но во на ста лој си ту а ци ји, 
у Те ми шва ру је све уза вре ло. Ве ли ки број вој них 
бе гу на ца, „зе ле ни ка дар“ и „ло го ши“, на ла зио се 
у По мо риш ју, око гра до ва и у Ба нат ској кли су ри. 

7 Ма ђар ско На род но ве ће је осно ва но 25. ок то бра 1918. 
го ди не у Бу дим пе шти. На че ло Ве ћа је био иза бран „црве-
ни гроф“ Ми хаљ Ка ро љи. Про грам ски ци ље ви На род ног 
ве ћа су ис ка за ни у 12 та ча ка, као и за шти та ју жних гра ни-
ца од Ан тан ти не вој ске која им се при бли жи ла „на ко рак“. 

ЗО РАН ВЕ ЉА НО ВИЋИЗ МЕ ЂУ ЧЕ КИ ЋА И НА КОВ ЊА – ИЛИ ЈА БЕ ЛЕ СЛИ ЈИН...



Не ми ри и све уче ста ли је пљач ке, као и уби ства, 
до би ли су на ин те зи те ту ок то бра и но вем бра 1918. 
го ди не, а ау стро у гар ска власт ни је има ла до вољ-
но сна ге да сми ри си ту а ци ју, за ве де и ус по ста ви 
мир. У дра ма тич ним окол но сти ма без вла шћа, у 
мо мен ту по ја ве срп ске и Ан тан ти не вој ске на де-
сној оба ли Ду на ва, у Те ми шва ру су, у по по днев ним 
са ти ма 31. ок то бра 1918. го ди не, де сни со ци јал де-
мо кра ти, на че лу са адво ка том др Отом Ро том, 
пот помог ну ти и од офи ци ра ау стро у гар ске вој ске 
ста ци о ни ра не у гра ду, уз са гла сност не мач ких и 
ма ђар ских по ли ти ча ра и дру гих ор га ни за ци ја, а 
пре ма иде ји ко ја је по те кла из Бу дим пе ште, и од 
Ка ро љи ја, про гла си ли Ба нат ску ре пу бли ку (Сло-
бо да 1918, 15. ок то бар).8 За ци вил ног ко ме са ра иза-
бран је со ци јал де мо кра та, адво кат др Ото Рот, а 
за вој ног ко ме са ра ма ђар ски пу ков ник Ал берт Бар-
та, ко ји је имао за да так да фор ми ра вој ску и гра-
ђан ску гар ду/стра жу, ко ја би обез бе ди ла мир и јав-
ни по ре дак. Ба нат ска ре пу бли ка је, по ре чи ма ње-
них чел ни ка, тре ба ло да спре чи да се овај про стор 
пре тво ри у по при ште су ко ба, као и да де лу је у ин-
те ре су свих на ро да: Не ма ца, Ма ђа ра, Ру му на и 
Ср ба, те је де кла ра тив но про гла ше на оп шта рав-
но прав ност на ро да у по гле ду је зи ка, ве ре, школ-
ства и оста лог. (По пи 1993).9 

По ли тич ки на ро ди са ве ли ким бро јем ста нов-
ни ка, Нем ци, Ма ђа ри, Ру му ни и Ср би, тре ба ло је 
да де ле ги ра ју сво је пред став ни ке у ру ко во де ћа те-
ла, што су и учи ни ли на ред них да на. По том је, од 
чла но ва сва че ти ри на ро да, али уз до ми на ци ју Не-

8 Вој ни за по вед ник гра да Те ми шва ра, ба рон Хорт је орга-
ни зо вао са ста нак у Ка си ни, где је про чи тао те ле грам, у 
ко јем је краљ до зво лио вој ни ци ма свих на ци ја да осну ју 
сво ја вој на ве ћа. С тим у ве зи, истог да на су осно ва на 
не мач ка, ма ђар ска, ру мун ска и срп ска вој на ве ћа. Истог 
да на, у ка сно по под не, на осни ва њу Срп ског на род ног 
ве ћа, чла но ви вој нич ког срп ског ве ћа (пред сед ник ка пе-
тан Ета Ђа ко но вић и чла но ви Гли ша Стој шић, др Ва са 
Бог на нов, др Све ти слав Ми хај ло вић и вој ни све ште ник 
Све ти слав Стој ко вић) из ра зи ли су спрем ност да де лу ју 
„сваг да у спо ра зу му“ са упра во осно ва ним Срп ским на-
род ним ве ћем. 
9 Про кла мо ван ин те рес че ти ри на ро да (Нем ци, Ма ђа ри, 
Ру му ни и Ср би) био је „шми ра“, од но сно да при бег не по-
ли тич ком по те зу ко ји је тре ба ло да „ку пи вре ме“ за ба нат-
ске Нем це. Исто вре ме но, тре ба ло је да про стор Ба на та 
за шти ти од оку па ци је срп ске вој ске, а са ме ђу на род ним 
при зна њем Ба нат ске ре пу бли ке, она би се по том при са-
је ди ни ла но вој ма ђар ској др жа ви. 

ма ца, обра зо ва но Ре пу бли кан ско ве ће као из вр-
шна власт, те су кон сти ту и са ни управ ни ор га ни у 
све три ба нат ске жу па ни је: Та ми шкој, Ка раш –се-
ве рин ској и То рон тал ској. Иа ко је Ба нат ска ре пу-
бли ка про гла си ла са мо стал ност, вођ ство на че лу 
са Ро том и со ци јал де мо кра та ма је же ле ло да обез-
бе ди ин те гри тет исто риј ске Угар ске. С тим у ве зи, 
зах те ва ли су да Ба нат за по сед не вој ска Ан тан те, 
а не Ср би је. Не ги ра ње срп ских интересa у Ба на ту 
био је ја сан знак за те ми швар ске Ср бе да сво је ин-
те ре се не ће на ћи у окри љу Ро то ве ре пу бли ке и да 
сво ју сре ћу мо ра ју да по тра же на дру гом ме сту. 
Оту да, у истом да ну ка да је про гла ше на Ба нат ска 
ре пу бли ка и ка да су се Нем ци, Ма ђа ри и Ру му ни10 
исто вре ме но по ли тич ки ор га ни зо ва ли, у ве чер-
њим са ти ма 31. ок то бра 1918. го ди не, у ве ли кој сед-
нич кој дво ра ни срп ског пра во слав ног Епи скоп-
ског дво ра у Те ми шва ру, одр жан је ве ли ки на род ни 
збор Ср ба Те ми шва ра ца, где је до не та од лу ка о 
осни ва њу срп ског На род ног ве ћа, ко је ће шти ти ти 
њи хо ве ин те ре се. Бла го слов за рад сед ни це дао је 
вла ди ка те ми швар ски Ге о ри је (Ле тић) и упо зо рио 
при сут не ре чи ма: „Вре ме на су вр ло ва жна. Тре ба 
да се и ми до стој ни ма по ка же мо за та ве ли ка вре-
ме на. По треб но је да има мо при себ но сти ду ха и 
здра вог ра зу ма и да се не да де ма ха тре нут ним осе-
ћа ји ма. По ло жај и при ли ке тре ба до бро про ме ри ти.“ 
(Хра бак 1955, 79) За пред сед ни ка срп ског На род-
ног ве ћа иза бран је ге не рал Све то зар Да ви дов, за 
по ча сног пред сед ни ка вла ди ка Ге ор ги је, за пот-
пред сед ни ка Мла ден Пи лић, а за се кре та ра Ђу ра 
Тер зин. До не се не су две ве о ма му дре од лу ке. Да не 
би би ла иза зва на љут ња Ро та и ње го ве ве ћи не, од-
ре ђе ни су та ко ђе, као што је тра же но, и де ле га ти 
за пред став ни ке Ср ба у Ба нат ском ве ћу: Мла ден 
Пи лић, Или ја Бе ле сли јин, др Ми лан Ка ли но вић, 
др Ду шан Пре кај ски и Шан дор Не на до вић. У исто 
вре ме, као свој про грам ски циљ, збор је до нео од-
лу ку да сво ју бу дућ ност ви ди и тра жи у жи во ту у 
за јед нич кој ју жно сло вен ској др жа ви: „Те жње су 
на ше на род на са мо стал ност срп ско га на ро да у вези 

10 У истом да ну и са ту ка да су те ми швар ски Ср би одр жа ва-
ли збор ра ди осни ва ња свог на род ног ве ћа и те ми швар-
ски Ру му ни су, у ци љу за шти те сво јих пра ва, одр жа ли збор 
и осно ва ли сво је на род но ве ће. По том су ње го во се ди ште 
пре не ли у Арад, где су до ми ни ра ли број но шћу. Вла да 
гро фа Ка ро љи ја ни је одо бра ва ла ни Ру му ни ма, као ни 
Ср би ма, пра во на ује ди ње ње са ма ти цом.
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и до го во ру са це лим на ро дом, ко ји је под име ном 
ју го сло ве на об у хва ћен. Ми се од тог ста бла сво га 
от це пи ти не мо же мо“ (Хра бак 1955, 79). Су тра дан су 
фор му ли са ни и ис так ну ти зах те ви, а ра ди њи хо-
вог оства ри ва ња и по тре ба да се ус по ста ви ве за 
са срп ским на род ним од бо ри ма у ши рој око ли ни 
(Ве ли ком Беч ке ре ку, Вр шцу, Ве ли ком Се ми клу-
шу, Ве ли ком Сем пе тру, Срп ском Се мар то ну, Нађ-
ла ку, Ден ти, итд.). Исто вре ме но, из Ве ли ке Ки кин-
де, Мо кри на и Срп ског Ите бе ја су сти гли „упи ти 
ка ко да се устро је на род на ве ћа и грађ. гар да“ (Хра-
бак 1955, 55). У од бор за „до дир са свим Ср би ма“ је 
био иза бран и про та Или ја Бе ле сли јин. У ци љу за-
шти те, сво је и сво јих су гра ђа на, осно ва на је и На-
род на гар да, за ко ју је од вој не ко ман де гра да за тра-
же но 200 пу ша ка. 

По чет ком но вем бра, Срп ско на род но ве ће се 
про ши ри ло на ви ше од три де сет чла но ва: ге не рал 
Све то зар Да ви дов, мер ник Мла ден Пи лић, Или ја 
Бе ле сли јин, др Јо ван Сав ко вић, др Ду шан Пре кај-
ски, Јо ца Па вло вић, Ђу ра Тер зин, др Ми лан Ка ли-
но вић, Љу ба Те о до ро вић, Ан дри ја Мур гу лов, Јо ван 
Но ва ко вић, Сте ван Са му и лов, Ви кен ти је Про да-
нов, Иван Пре кај ски, Ко ста Ни ко лић, Сте ван Ми-
шко вић, Сте ва Јо ва но вић, Ду шан М. Јо а но вић, др 
Ми ша Жи ва но вић, Љу ба Бе суљ, Са ва По пов, Ва са 
Ог ња нов, Ми та Кра јо ван, Шан дор Не на до вић, 
Сте ва Не на до вић, Вла ди мир Тер ђан ски, Ко ста Го-
луб, Мла ден Ву јић, Та на си је Ко стић, Жи ва Га ђан-
ски, Ми лош Не дељ ко вић, Шан дор Ар се но вић, Пе-
тар Кр сто но шић и др Во ји слав Иса ко вић. 

У вр тло гу до га ђа ја ко ји су се сва ко днев но пре-
пли та ли, Ср би у Те ми шва ру су за се бе тра жи ли нај-
бо ље ре ше ње. Би ли су из ло же ни сна жном и кон-
стант ном при ти ску сна жни јих и ор га ни зо ва ни јих 
по ли тич ких сна га, не мач ког и ма ђар ског на род ног 
ве ћа, као и чел ни ка „Ро то ве ре пу бли ке“, тру ди ле 
су се да их при ву ку и пот чи не; а они, у спо зна ји 
сво је ма ле број но сти и сна ге, као че твр ти на род по 
број но сти у Те ми шва ру, на сто ја ли су да се не уто пе 
ме ђу дру ге и из гу бе. У исто вре ме, по је ди не јав не 
лич но сти и по ли тич ки пр ва ци из срп ског кор пу-
са, у Те ми шва ру, Ве ли кој Ки кин ди, Сом бо ру, Су-
бо ти ци, Сен то ма шу, већ су ус по ста ви ли и одр жа-
ва ли кон так те са чел ни ци ма из На род ног ви је ћа 
Сло ве на ца, Хр ва та и Ср ба у За гре бу, ко је је та ко ђе 
има ло аспи ра ци је ка за сту па њу це ло куп ног сло-
вен ског на ро да у Ау стро у гар ској мо нар хи ји. Та кав 

став су ис ка за ли на осни вач кој сед ни ци, као и на 
за се да њу чла но ва Сре ди шњег од бо ра На род ног 
ви је ћа Сло ве на ца, Хр ва та и Ср ба, 19. ок то бра 1918. 
го ди не, ка да је до не се на де кла ра ци ја ко јом се, из-
ме ђу оста лог, отво ре но тра жи „ује ди ње ње це ло-
куп но га на шег на ро да Сло ве на ца, Хр ва та и Ср ба 
на чи та вом ње го вом ет но граф ском те ри то ри ју, 
без об зи ра на ма ко је по кра јин ске или др жав не 
гра ни це, у ко ји ма да нас жи ве у јед ну је дин стве ну 
пот пу но су ве ре ну др жа ву“ (Хра бак 1993, 60). Тим 
по во дом, али и ра ди ин фор ма ци ја, у За греб је, На-
род ном ви је ћу Сло ве на ца, Хр ва та и Ср ба, пре ма 
од лу ци са стан ка од 3. но вем бра, упу ћен је дан члан 
Срп ског на род ног ве ћа у Те ми шва ру.11 До тле је 
став пре ма Ро то вом де ло ва њу пре и спи ти ван и ме-
њан, али опре зно и так тич ки. Основ ни раз лог за то 
на ла зио се у ма ло број но сти и ма лој сна зи срп ског 
на ци о нал ног кор пу са у од но су пре ма Нем ци ма, 
Ма ђа ри ма и Ру му ни ма.12 На опре зност и так ти чан 
11 Кон так те са чел ни ци ма На род ног ви је ћа СХС у За гре бу 
осим Ср ба из Те ми шва ра ус по ста ви ли су и број ни пр ва-
ци из Вој во ди не: Ва са Ста јић, др Ду шан По по вић (Но ви 
Сад), Па вле Па ја До ба но вач ки (Сен то маш/Ср бо бран), др 
Жар ко Ми ла ди но вић (Ру ма), др Јо ван Јо ца Ла ло ше вић и 
Пе тар Ко њо вић (Сом бор), Бла шко Ра јић, Сти пан Ма ти-
је вић, др Јо ван Ма ној ло вић (Су бо ти ца) итд. 
12 Епар хи ја те ми швар ска је рас по ла га ла ин фор ма ци јом 
да Ср ба у то вре ме (1918) „до брим пре ма ша 4500“ ду ша. 

Или ја Бе ле сли јин, РОМС 
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став пре ма Ро ту, Ба нат ској ре пу бли ци и на род ним 
ве ћи ма Не ма ца, Ма ђа ра и Ру му на, укази ва ле су го-
ди не за јед нич ког жи во та у Хаб збур шкој мо нархи-
ји, пре тр пље не тра у ме и про га ња ња Срба по чет-
ком и то ком Ве ли ког ра та, да кле „ве ли ко ис ку ство 
и ве ли ка ну жда“, ка ко би то Иво Ан дрић ре као. У 
дру гом бро ју тек по кре ну тог Срп ског ли ста, као 
ор га на Срп ског на род ног од бо ра у Но вом Са ду, од 
7. но вем бра 1918. го ди не, у ру бри ци „Ра зни до га-
ђа ји“, об ја вље на је вест да су иза сла ни ци свих на-
ро да у Те ми шва ру про гла си ли Ба нат ре пу бли ком 
и да су ба нат ске Шва бе обра зо ва ле сво је На род но 
ве ће. Уред ник Срп ског ли ста је до дао у за гра ди да 
се „Ср би у Ба на ту ни су одво ји ли од сво је оста ле бра-
ће и не при ста ју на ту но ву др жа ву“ (Срп ски лист 
1918, 26. ок то бар). 

На сле де ћој сед ни ци, 4. но вем бра, Срп ско на род-
но ве ће је, на пред лог др Ла зе Не на до ви ћа при хва-
ти ло у це ло сти ре зо лу ци ју не за ви сних Ср ба и Хрва-
та из Ју жне Угар ске од 2. и 24–25. ок то бра 1918:

...у ко јој се да је из ра за же ља ма и зах те ви ма 
Ср ба и Хр ва та у ју жној Угра ској, да се пи та ње при-
пад но сти Бач ке, Ба на та и Ба ра ње, као бу ду ћих 
са став них де ло ва сло бод не за јед нич ке ју го сло-
вен ске др жа ве сви ју Ју го сло ве на, има ре ша ва ти 
на ми ров ној кон фе рен ци ји, као пред је ди но ме-
ро дав ним фо ру мом, од но сно да се у ства ри свих 
пи та ња, ко ја се ти чу Ср ба и Хр ва та из ју жне Угар-
 ске, а у ве зи са це ло куп но шћу про бле ма, за чи је 
ре ше ње је ство ре но 18. ок то бра 1918. год. На род но 
ви је ће (Сло ве на ца, Хра ва та и Ср ба) у За гре бу, 
при зна је се том Нар. Ви је ћу пот пу на и ис кљу чи-
ва ком пе тен ци ја. (Хра бак 1955, 76–88)
На тај на чин те ми швар ско Срп ско на род но веће 

из ра зи ло је са гла сност да На род но ви је ће Сло ве-
на ца, Хр ва та и Ср ба за сту па и њи хо ве ин те ре се у 
ци љу ју го сло вен ског ује ди ње ња. Овим чи ном су 
ус по ста вље не ве зе из ме ђу два ве ћа по ста ле чвр-
шће и че шће. 

Цен тар оку пља ња на род них пр ва ка у Те ми шва-
ру био је у дво ра ни срп ског пра во слав ног Епи скоп-
ског дво ра у Те ми шва ру. Ве ће је од ре ди ло по ве ре-
ни ке за обла сти у гра ду и око ли ни ко ји су упу ће ни 
у на род да про па ги ра ју за цр та не про грам ске поли-

По ред њих по по пи су из 1910. го ди не у Те ми шва ру је жи-
ве ло 31.644, Не ма ца, 28.552 Ма ђа ра, 7566 Ру му на. Да кле, 
Ср би, као да ле ко ма ло број ни ји од пр ва три на ро да гле-
да ли су та ко да се и по на ша ју.

тич ке ци ље ве. По твр ђен је про грам Ре зо лу ци је о 
не за ви сно сти Ср ба и Хр ва та из Ју жне Угар ске, од 
2. и 25. ок то бра 1918. го ди не. С тим у ве зи, про та 
Или ја Бе ле сли јин је био за ду жен за Ср бе ко ји су 
жи ве ли у де лу гра да ко ји се звао Те ми швар Фа бри-
ка. Већ 7. но вем бра, на при сти гле зах те ве, да та су 
упут ства за Ве ли ку Ки кин ду, Мо крин и Срп ски 
Ите беј, да се и та мо осну ју на род на ве ћа/од бо ри, 
што не дво сми сле но го во ри о угле ду ко ји су Срп-
ско на род но ве ће у Те ми шва ру и ње ни чел ни ци, 
ме ђу ко ји ма и про та Или ја Бе ле сли јин, сте кли у 
до та да шњем де ло ва њу. Срп ско на род но ве ће је од-
лу чи ло, на сво јој сед ни ци од 21. ок то бра 1918. го-
ди не, да у Те ми шва ру по кре не срп ске но ви не. За 
уред ни ка је пред ло жен Или ја Бе ле сли јин, по знат 
по на кло но сти пре ма књи жев ном ра ду. Ипак, када 
су но ви не по кре ну те по чет ком но вем бра 1918, он 
ни је пре у зео уред ни штво. 

У По мо риш ју и сред њем Бан ту, срп ска на род-
на ве ћа/од бо ри су осно ва на у Ара ду (са пред сед-
ни ком Ми ла ном Та ба ко ви ћем), у Не ме ту (са пред-
сед ни ком Ми шом Ар си ном), у Срп ском Сем пе тру 
(са пред сед ни ком Јо ва ном Ла зи ћем), у Иван ди (са 
пред сед ни ком Алим пи јем Пе ри на цом), у Нађ ла ку 
(са пред сед ни ком Алек сан да ром По по ви ћем), у 
Фе њу (са пред сед ни ком Ве ли ми ром Па вло ви ћем), 
у Со ки (са пред сед ни ком Ду ша ном Ива но вим), у 
Ден ти (са пред сед ни ком Ва сом По пи ном), у Кет-
фе љу (са пред сед ни ком Вла дом Бр за ком), у Ли по-
ви (са пред сед ни ком Ми лу ти ном Мир ко ви ћем). 
Док се по ли тич ко де ло ва ње Срп ског на род ног ве-
ћа у Те ми шва ру за хук та ва ло, ло кал на ме сна ве ћа/
од бо ри ши ром Ба на та осни ва ли, а ве зе са На род-
ним ви је ћем Сло ве на ца, Хр ва та и Ср ба у За гре бу 
про ду бља ва ле, у Но вом Са ду су се, у адво кат ској 
кан це ла ри ји др Иг ња та Па вла са, тај но са ста ја ли 
по ли ти ча ри и на род ни пр ва ци, ко ји су 3. но вем бра 
1918. го ди не осно ва ли Срп ски на род ни од бор. На 
че лу Од бо ра је био ра ди кал ски пр вак Ја ша То мић, 
а ме ђу чла но ви ма, по ред ра ди ка ла, би ло је де мо-
кра та (Ти хо мир Осто јић, Ва са Ста јић, Пе тар Ко њо-
вић итд.), та ко ђе со ци јал де мо кра та, као и оних који 
ни су при па да ли та да шњим стран ка ма. По ли тич ки 
под од бор чи ни ли су Ја ша То мић, Ми та Кли цин 
(ра ди ка ли), др Иг њат Па влас и Ми лан Пе тро вић 
(де мо кра те) и Па вле Та тић (со ци јал де мо кра та). По 
осни ва њу Од бор је сва ко днев но, у по по днев ним 
ча со ви ма, у Ма ти ци срп ској, одр жа вао са стан ке. 
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Но во сад ски Од бор је по пут за гре бач ког Ви је ћа имао 
же љу да на се бе пре у зме уло гу цен трал ног од бо ра 
и ис кљу чи во пра во за сту па ња чи та вог на ро да, с 
тим што се Но во сад ски од бор усме рио на Вој во-
ди ну. Оту да су чел ни ци Срп ског на род ног од бо ра 
у Но вом Са ду, пре ко штам па ног пла ка та и у нови-
на ма, ко је су би ле ор ган Од бо ра (Срп ски лист 1918, 
8. но вем бар), упу ти ли по зив ста нов ни штву („Ор га-
ни зуј мо се хит но!“), у ко јем су тра жи ли ман дат од 
„све га на ро да“ у за сту па њу пре чан ских Ср ба у Угар-
ској. Та ко се по чет ком је се ни, на про сто ру Вој во-
ди не (Ба нат, Бач ка и Ба ра ња) по ја ви ло још јед но 
по ли тич ко те ло, ко је је на сто ја ло да бу де по ли тич-
ки за ступ ник Ср ба у Угар ској.13 Но во сад ски Срп-
ски на род ни од бор је сво је де ло ва ње усме рио на 
за сту па ње Ср ба у Угар ској, од но сно Бач ке, Ба на та 
и Ба ра ње, а На род но ви је ће СХС у За гре бу на сав 
ет но граф ски ју го сло вен ски про стор у Ау строу гар-
ској мо нар хи ји. По ја вљи ва ње Срп ског на род ног 
од бо ра у Но вом Са ду, са слич ним по ли тич ким ци-
љем (хо мо ге ни за ци јом на род не сло вен ске сна ге, 
от це пље њем и при са је ди ње њем Ср би ји и ши рој 
ју жно сло вен ској за јед ни ци) као што је има ло и 
На род но ви је ће СХС у За гре бу, ни је до ве ло до ме-
ђу соб ног су ко бља ва ња ни ти сла бље ња за по че тог 
про це са осни ва ња ме сних ве ћа/од бо ра и њи хо вог 

13 Бо гу мил Хра бак је био је дан од рет ких исто ри ча ра који 
је у сво јим ра до ви ма ука зао на не тач не и ис кри вље не 
по дат ке у ли те ра ту ри, по го то во у Спо ме ни ци осло бо ђе ња 
Вој во ди не 1918, пу бли ко ва ној у Но вом Са ду 1929, а ко ји 
се од но се на то да је са осни ва њем Срп ског на род ног од-
бо ра у Но вом Са ду и де ло ва њем ње них чел ни ка, пр вен-
стве но Ја ше То ми ћа, по че ло ор га ни зо ва ње и осни ва ње 
срп ских на род них од бо ра/ве ћа у Ба на ту, Бач кој и Ба ра њи 
(Вој во ди ни). Хра бак је по себ но на гла сио да је пре по ја ве 
Срп ског на род ног од бо ра у Но вом Са ду, у Ба на ту би ло 
осно ва но ви ше ве ћа/од бо ра, ко ји су при хва ти ли по ли тич-
ку плат фор му На род ног ви је ћа СХС у За гре бу и дали са-
гла сност да их оно за сту па. Та ко ђе, да су има ли исти циљ 
али дру га чи ји по глед на срп ско и ју го сло вен ско ује ди ње ње 
од но во сад ског Срп ског на род ног од бо ра и ње ног чел ни-
ка То ми ћа, што су за сту па ли све до На род не скуп шти не 
Ср ба, Бу ње ва ца и оста лих Сло ве на у Но вом Са ду, 25. но-
вем бра 1918. го ди не. Не сла жу ћи се са но во сад ским Од-
бо ром и То ми ћем, код ко јих ни је би ло спор но ује ди ње ње 
са Ср би јом, већ на чин, је дан број по сла ни ка, ма хом де мо-
крат ске про ве ни ен ци је, на пу стио је по ли тич ко де ло ва ње. 
Ме ђу њи ма су та ко ђе би ли те ми швар ски и ве ли ко ки-
кинд ски по сла ни ци. Да ли због то га, или не чег дру гог, 
ис точ ни Ба нат и та мо шњи Ср би су у но во на ста лој ју жно-
сло вен ској др жа ви „пу ште ни низ во ду“. 

по ли тич ког де ло ва ња. То по твр ђу је и од лу ка Срп-
ског на род ног од бо ра у Но вом Са ду, ко ји је је на сво-
јој сед ни ци од 4. но вем бра 1918. го ди не, дао ман дат 
сво јим чла но ви ма: Јо ва ну Хра ни ло ви ћу (да сту пи 
у ве зу са Хр ва ти ма у Пе тро ва ра ди ну), а Јо ва ну Јо-
ва но ви ћу да ус по ста ви ве зу са На род ним ви је ћем 
СХС у За гре бу ра ди син хро ни за ци је де ло ва ња 
(До жић 2018, 38).14 Двој ност у пре тен до ва њу на 
есклу зив ност у за сту па њу Ср ба и дру гог сло вен-
ског ста нов ни штва у Ба на ту, Бач кој и Ба ра њи (и 
Сре му) ни је уно си ло раз дор ме ђу осно ва ним на-
род ним ве ћи ма/од бо ри ма, ма да је про у зро ко ва ло 
рас пра ве, из ве сну дез о ри јен та ци ју, ко ле ба ње, па 
и сму ше ност код јед ног бро ја на род них пр ва ка који 
су по че ли по ли тич ки да ор га ни зу ју сво је су на род-
ни ке по сво јим гра до ви ма и се ли ма. Су штин ски, 
обе по ли тич ке ор га ни за ци је су има ле исти циљ: 
14 Код Љу бо мир ке Ју дин (1968) сто ји да је тај за да так имао 
Јо ван Хра ни ло вић (8).

Из бор ни за пи сник Ср ба у Те ми шва ру (22. но вем бар 
1918), са збо ра за из бор по сла ни ка за Ве ли ку на род ну 

скуп шти ну Ср ба, Сло ва ка и Ру си на из Ба на та, Бач ке и 
Ба ра ње. Ма ти ца срп ска, РОМС, М.7417.

ЗО РАН ВЕ ЉА НО ВИЋИЗ МЕ ЂУ ЧЕ КИ ЋА И НА КОВ ЊА – ИЛИ ЈА БЕ ЛЕ СЛИ ЈИН...
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осло бо ђе ње и ује ди ње ње, а раз ли ко ва ле су се око 
начи на ка ко да се до ње га до ђе, нај ви ше у то ме ко 
ће бити пред вод ник тог про це са (Ста јић 1929, 156–
159; Пе тро вић 1951, 195–207; Gr li ca i Vaš, 1989). Пе-
тро вић је по свом до ла ску у Но ви Сад на и шао у 
но во сад ском Срп ском на род ном од бо ру на бор бу, 
чи ји је сми сао Ста јић фор му ли сао ова ко: 

...хо ће ли се Вој во ди на ује ди ни ти за јед но са 
Хр ват ском, Дал ма ци јом, Бо сном и Хер це го ви ном 
или ће ди рект но у кри ло мај ци Ср би ји. Ста јић је 
за бе ле жио да ље да је На род ни од бор нај зад при-
хва тио ком про ми сно ре ше ње: Вој во ди на се пре-
ко За гре ба ује ди њу је са Ср би јом и Цр ном Го ром, 
али у слу ча ју да На род но ве ће у За гре бу не за кљу-
чи ује ди ње ње, при дру жи ће се Вој во ди на ди рект-
но Ср би ји. За тим ис ти че да је тај ком про ми сни 
пред лог при мљен ско ро јед но гла сно. Про тив њега 
гла са ли су са мо: Ја ша То мић и ја. Та му је тврд ња 
тач на. (Пе тро вић 1951, 195)
До бар број ба нат ских срп ских на род них ве ћа/

од бо ра у ко ји ма су пре вла да ва ли де мо кра ти (Сен-
то маш/Ср бо бран, Пан че во, Ве ли ка Ки кин да, Те-
ми швар, Сом бор, Су бо ти ца), чи ји су чел ни ци већ 
ус по ста ви ли ве зе са На род ним ви је ћем СХС у За-
гре бу и чи ји су по је ди ни пред став ни ци при су ство-
ва ли раз го во ри ма, а по том и ушли у ор га не На род-
ног ви је ћа СХС пре осни ва ња Срп ског на род ног 
од бо ра у Но вом Са ду. Са осни ва њем Од бо ра у Но-
вом Са ду ни су пре ки ну те ус по ста вље не ве зе и 
при су ство на сед ни ца ма На род ног ви је ћа СХС и њи-
хо вих ор га на. Ипак, вре ме ном ће Срп ски на род ни 
од бор у Но вом Са ду при до би ти ве ћи ну у пре ко 
две сто ти не осно ва них од бо ра/ве ћа на про сто ру 
це лог Ба на та (укљу чу ју ћи Те ми швар и ши ру око-
ли ну), Бач ке и Ба ра ње (По пов 2000, 111). Та квом 
ста ву, сва ка ко је до при не ло при су ство срп ске вој-
ске на оба ла ма Ду на ва и бли зи на Бе о гра да у одно-
су на За греб. 

Вре ме ном, основ ни раз лог учвр шћи ва ња и до-
ми на ци је Срп ских на род них ве ћа/од бо ра у од но су 
на ма ђар ске и не мач ке био је у вој ном за по се да њу 
и при сут но сти срп ске вој ске у Ба на ту, Бач кој, Сре-
му и Ба ра њи. Пр ве је ди ни це срп ске вој ске нај пре 
су пре шле Ду нав у Ба нат ској кли су ри 5. но вем бра, 
у бли зи ни Бе ле Цр кве, по том 6. но вем бра код Ве ли-
ког Гра ди шта, а су тра дан за по се ле су лу ку Ба зјаш 
(Ко чић 1989). У дру гој по ло ви ни но вем бра за по се-
ле су Вој во ди ну до се вер не ли ни је Ба ја –Су бо ти ца –
А рад, као и до Те ми шва ра са за ле ђем на ис то ку; 

чи ме су да ле си гур ност срп ском ста нов ни штву, 
ко је је тр пе ло, по ред не мач ких и ма ђар ских, та ко ђе 
и при ти сак све ве ћих зах те ва ру мун ских на ци о-
нал них ве ћа, ко ја су би ла осно ва на ши ром Ба на та, 
у ци љу при па ја ња Ба на та Ру му ни ји (Пе јин 2010, 
241–245). 

На ве ли ком на род ном збо ру, ко ји је одр жан 10. 
но вем бра 1918. го ди не у Те ми шва ру, про та Или ја 
Бе ле сли јин је иза бран за пот пред сед ни ка Срп ског 
на род ног ве ћа. Том при ли ком је одр жао ва тре ни 
го вор о то ме ка ко да се до че ка срп ска вој ска ко ја 
се при бли жа ва гра ду (Хра бак 1955, 87; Ка саш 2018, 
179). Оту да је, као је дан од ор га ни за то ра, до че као 
са сво јим су гра ђа ни ма прет ход ни цу Че твр тог срп-
ског ко њич ког пу ка, ко ји се по ја вио на ули ца ма 
Те ми шва ра, у пре по днев ним са ти ма 15. но вем бра 
1918. го ди не. Глав ни на срп ске вој ске, у број но сти 
око 5.000 вој ни ка, сти гла је пред Те ми швар у ка сним 
ве чер њим са ти ма, из ме ђу 11 и 12 са ти, где се улого-
ри ла и пре но ћи ла. По том, у па рад ном вој нич ком 
по рет ку, срп ска вој ска је умар ши ра ла у Те ми швар 
17. но вем бра. На че лу је био пу ков ник Цо ло вић и 
ње гов штаб, а Ср би ко ји су од ра ног ју тра би ли на 
ули ци су их гро мо гла сно по здра вља ли. Осло бо-
ди о ци ма је при ре ђе но ве ли ко сла вље. 

До ла зак срп ске вој ске про пра ти ла је те ми швар-
ска штам па на не мач ком је зи ку. Ма ло број на срп-
ска штам па је та ко ђе пре не ла де та љан опис овог 
сва ка ко нај зна чај ни јег до га ђа ја за те ми швар ске 
Ср бе. „Већ вр ло ра но ис ку пио се си лан свет на фа-
брич ком тр гу, да до че ка срп ску вој ску. Би ло је ту 
све срп ско жи тељ ство, и ве ли ко и ма ло [...] Ве ћи-
на ку ћа бе ше оки ће на срп ским тро бој ни ца ма. Док 
срп ска вој ска ни је сти гла, омла ди на је на ули ца-
ма игра ла ко ло, а од вре ме на на вре ме пе ва на је 
срп ска хим на и оста ле срп ске ро до љу би ве пе сме.“ 
На по ја ву срп ске вој ске на ста ло је оп ште оду ше вље-
ње. Срп ска вој ска се по том, у са вр ше ном вој ном 
по рет ку – ко њи ца, пе ша ди ја, аљ ти ље ри ја и ко мо-
ра, упу ти ла у цен тар гра да ка жу па ниј ској згра ди 
и тр гу где је при сти гла у 11.30. Ту их је пр ви по-
здра вио про то је реј Или ја Бе ле сли јин ре чи ма: „Ми 
вас до че ку је мо бла го дар но шћу и љу ба вљу, јер ви сте 
са да раз би ли око ве, ко ји нас кроз сто ле ћа ти шта-
ху. Да жи ви Ве ли ка Ср би ја, да жи ви краљ Пе тар! 
По здра вља мо вас љу ба вљу у сре ди шту ста ре срп-
ске Вој во ди не“ (Срп ски лист 1918, 10. но вем бар). 
Срп ску вој ску по здра вио је и др Ау рел Ко зма на ру-
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мун ском је зи ку и Ото Рот на фран цу ском је зи ку. 
Вој ска је за тим оти шла у ка сар не, а на род у срп ску 
Са бор ну цр кву, где је вла ди ка Ге ор ги је уз мно штво 
све штен ства одр жао све ча но бла го да ре ње. 

По том, за два да на, у град је сти гао са глав ни-
ном вој ске и ко ма дант Мо рав ске ди ви зи је пу ков-
ник Пан та Гру јић. Иза Ср ба, по сле пар да на сти гле 
су и фран цу ске је ди ни це. Срп ску вој ску до че ка ли 
су и Рот у свој ству ци вил ног ко ме са ра ба нат ске ре-
пу бли ке и ве ли ки жу пан у Те ми шва ру др Ја ко би 
ко ји је пу ков ни ку Гру ји ћу пре дао кључ гра да. Сле-
де ћег да на срп ска вој ска је за у зе ла Арад и за по се-
ла ли ни ју Арад –Те ми швар –Лу гож –Ка ран се бе ш–
Ор ша ва, што јој је био и крај ни циљ (Бу гар ски и 
Сте па нов 2011; Ка саш 2018). 

Рас по ре див ши вој ску по кључ ним тач ка ма у 
Те ми шва ру, срп ска ко ман да је, без ика кве од ма-
зде, уби ста ва или на си ља не срп ског ста нов ни штва 
и за те че них град ских и жу па ниј ских слу жбе ни ка, 
ус по ста ви ла ред и мир. До та да шња ци вил на гар да 
је уки ну та 22. но вем бра, а уме сто ње град је обез-
бе ђи ва ла ци вил на по ли ци ја, уз по др шку срп ске 
вој ске. Вој на ко ман да, на че лу са пу ков ни ком Ђор-
ђем Ђор ђе ви ћем при сту пи ла је сме њи ва њу јав них 
слу жбе ни ка и по ста вља њу но вих из ре до ва Ср ба. 
Том чи ну, нај пре бла гу а по том и вр ло ја ку оп струк-
ци ју, чи ни ли су Не мач ко и Ма ђар ско на ци о нал но 
ве ће, односно Рот и Ја ко би. Пу ков ник Ђор ђе вић 
ни је био склон су ко би ма са по ли тич ким те ли ма 
и пр ва ци ма не мач ког и ма ђар ског ста нов ни штва, 
те је ра ди је по пу штао и тра жио ком про мис. Рот 
је оби ла то ко ри стио ње го ву по пу стљи вост све до 
дру ге по ло ви не фе бру а ра, ка да је пи та ње ве ли ког 
жу па на ре ше но у срп ску ко рист.

Срп ски на род ни од бор у Но вом Са ду је 19. но-
вембра 1918. го ди не, у Срп ском ли сту, об ја вио рас-
пис за са зив На род не скуп шти не Ср ба, Бу ње ва ца 
и оста лих Сло ве на у Но вом Са ду, ра ди тра же ња 
од го во ра на пи та ње „ко јој др жа ви же ле да при-
пад ну“. Исти рас пис по ја вио се и у ли сту Сло бо да, 
а на род је оба ве шта ван и пу тем штам па них пла-
ка та и до бо ша ра. Са зив је на ла гао да сва ка оп шти-
на прет ход но тре ба да иза бе ре сво је пред став ни-
ке – по сла ни ке. Та ко ђе, у истим но ви на ма, као и 
пла ка ти ма ко ји су по ста вља ни на јав ним ме сти-
ма, из не се на су пра ви ла по ко ји ма тре ба да се би-
ра ју пред став ни ци на ро да. „По сла ни ци су ду жни 
да не из о став но до ђу у сед ни цу На род не скуп шти не. 

Пра во гла са има ју сви му шки и жен ски чла но ви 
оп шти не, ко ји су на вр ши ли 20. го ди ну жи во та. На 
хи ља ду ду ша би рао се је дан по сла ник... Иза брат 
мо же би ти сва ки би рач“ без об зи ра на пол. (Сло-
бо да 1918, 6/19. но вем бар; Срп ски лист 1918, 6/19. 
но вем бар)

На пр о глас за из бор по сла ни ка за На род ну скуп-
шти ну у Но вом Са ду и по рас пи са ним пра ви ли ма, 
у 36 ба нат ских оп шти на иза бра но је 72 по сла ни ка 
ко ји су пред ста вља ли Ср бе из Ба на та. Срп ско на род-
но ве ће у Те ми шва ру, на че лу са је ре јем Ива ном Пре-
кај ским, са зва ло је збор гра ђа на да се из ја сни по 
том пи та њу. Мно штво на ро да се 22. но вем бра 1918. 
го ди не оку пи ло ис пред Вла ди чан ског дво ра у Те-
ми шва ру, док је са мо ма њи број мо гао да се зби је 
у ве ли ку дво ра ну за сед ни це у са мом Дво ру. Скуп 
је от по чео мо ли твом, а по том, у свој ству пред се-
да ва ју ћег збо ра, оку пље ном на ро ду се обра тио је-
реј Иван Пре кај ски. Он је про чи тао про по зи ци је 
за из бор по сла ни ка за пред сто је ћу скуп шти ну. Сва-
ку став ку по на о соб је ту ма чио, а по том је при сутни-
ма ис та као зна чај и ва жност ове скуп шти не. За тим 
је се кре тар збо ра пред ло жио кан ди да те за по сла-
ни ке: Или ја Бе ле сли јин, фа брич ки па рох; Хри сти-
фор Свир че вић, епар хиј ски школ ски ре фе рент; 
др Ва си ли је Бог да нов, адво кат; Сло бо дан Ко стић, 
про та и Ђу ра Тер зин, срп ски на род ни учи тељ. При-
сут ни су их акла ма ци јом по твр ди ли. 

Оту да су, већ су тра дан, иза бра ни пред став ни-
ци те ми швар ских Ср ба кре ну ли пут Но вог Са да на 

Те ми швар, Вла ди чан ски двор, у чи јој са ли је на ста ло 
Срп ско на род но ве ће и где су се одр жа ва ли збо ро ви. 

Са бор ни храм (де сно). Фо то: Ве ља но вић 2009. 

ЗО РАН ВЕ ЉА НО ВИЋИЗ МЕ ЂУ ЧЕ КИ ЋА И НА КОВ ЊА – ИЛИ ЈА БЕ ЛЕ СЛИ ЈИН...
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пред сто је ћу На род ну скуп шти ну Ср ба, Бу ње ва ца 
и оста лих Сло ве на у Но вом Са ду, где су 25. но вем-
бра 1918. го ди не, у ве ли кој са ли Хо те ла „Гранд Ма-
јер“, са оста лим по сла ни ци ма из Ба на та, Бач ке и 
Ба ра ње, од лу чи ли о от це пље њу од Угар ске и при-
са је ди ње њу ових обла сти Кра ље ви ни Ср би ји. Скуп-
шти на је иза бра ла сво је по ли тич ко те ло, Ве ли ки 
на род ни са вет, а он сво ју из вр шну власт, На род ну 
упра ву за Ба нат, Бач ку и Ба ра њу. Ти ме је ве ков ни 
сан Ср ба и дру гог сло вен ског ста нов ни штва у те-
ми швар ском Ба на ту био са свим бли зу до свог оства-
ре ња, али ни је био окон чан. 

Са из бо ром На род не упра ве пре ста ја ла је по-
тре ба за да љим де ло ва њем на род них ве ћа/од бо ра 
по по ли тич ким оп шти на ма и гра до ви ма. То ком де-
цем бра 1918. го ди не, на све ча ним сед ни ца ма, на ко-
ји ма су у гра до ви ма по ста вља ни (уво ђе ни у зва ња) 
жу па ни или гра до на чел ни ци, јед но по јед но на-
род но ве ће је об ја вљи ва ло окон ча ње сво га ра да и 
по сто ја ња. На тај на чин је и Срп ско на род но ве ће 
у Те ми шва ру пре ста ло да по сто ји, с тим да је, због 
ком пли ка ци је са Ро том и ње го вим де ло ва њем, оно 
де ло ва ло ду же не го ли ве ћа у ис точ ном де лу Ба-
на та, где Ро тов ути цај ни је био јак и где ни је имао 
по др шку. У сва ком слу ча ју, те ми швар ско Срп ско 
на род но ве ће је пре ста ло са ра дом на пре ла зу 1918. 
у 1919. го ди ну.15

На кон уки да ња Срп ског на род ног ве ћа  
у Те ми шва ру

Иа ко је срп ска вој ска умар ши ра ла у Те ми швар 
и осло бо ди ла Ср бе и дру го ста нов ни штво угар ског 
јар ма, бор ба за ује ди ње ње са ма ти цом Ср би јом још 
ни је би ла го то ва, јер су пре тен зи је на Та ми шки 
Ба нат ис ка за ли и Ру му ни. Спор је тре ба ло да реши 
Ми ров на кон фе рен ци ја у Па ри зу. По жр тво ва ни 
про та Или ја Бе ле сли јин, не ште дим це се ан га жо-
вао у по кре ту за при па ја ње Те ми шва ра Ср би ји. Оби-
ла зио је ста нов ни штво обра зла жу ћи им по тре бу 
на став ка бор бе, ор га ни зо вао је збо ро ве и про те сте. 
Де ло ва ње по кре та за при па ја ње Та ми шког Ба на та 

15 Ка ко за пи сни ци Срп ског на род ног ве ћа ни су са чу ва ни 
у це ло сти, не ма при мар них из во ра о да ту му ње го вог пре-
стан ка са ра дом. Мо же се прет по ста ви ти да је, по пут дру гих 
ве ћа/од бо ра по Ба на ту, Бач кој и Ба ра њи, сво је де ло ва ње 
окон ча ло кра јем де цем бра (СНО у Н. Са ду је по след њу 
сед ни цу одр жао 23. де цем бра 1918), или пак до уво ђе ња 
у зва ње жу па на др Фи ли по на 20. фе бру а ра 1919. го ди не. 

на ро чи то је би ло по треб но на кон 1. де цем бра 1918. 
го ди не и про гла ше ња ује ди ње ња у за јед нич ку др жа-
ву, у Кра љев ство Ср ба, Хр ва та и Сло ве на ца. На 
ве ли ком на род ном збо ру, ко ји је одр жан ис пред 
Офи цир ске ка си не, 8. ју на 1919. го ди не, у ко јем је 
уче ство вао и Или ја Бе ле сли јин, као је дан од ор га-
ни за то ра и го вор ни ка, до не ше на је ре зо лу ци ја те-
ми швар ских Ср ба у ко јој се мо ли Вла да Кра ље ви не 
Ср би је да на кон фе рен ци ји у Па ри зу „нај о длуч ни-
је зах те ва да Те ми швар при пад не Кра љев ству СХС 
и да без то га не пот пи су ју уго вор о ми ру“ (Је дин-
ство 1919, 14. јун).

По пре у зи ма њу вла сти у сво је ру ке и по ста-
вље ња ве ли ких жу па на по жу па ни ја ма На род на 
упра ва за Ба нат, Бач ку и Ба ра њу је има ла ве ли ку 
оп струк ци ју, ко ју су, у Те ми шва ру и Ба на ту уоп-
ште, спро во ди ла на род на ве ћа Не ма ца, Ма ђа ра и 
Ру му на, а по нај ви ше сам ци вил ни ко ме сар ма ђар-
ске вла де у Ба на ту Рот и ве ли ки жу пан у Те ми-
шва ру Ја ко би. По ред то га, Рот је из ја вио да не при-
зна је ни ка кав Срп ски на род ни од бор и На род ну 
упра ву у Но вом Са ду, већ са мо вла ду у Бе о гра ду. 
Твр ди, па чак и над ме ни ста во ви Ро та и дру гих 
чел ни ка Не мач ког и Ма ђар ског на ци о нал ног ве-
ћа, у од но си ма са На род ном упра вом, су про из и-
ла зи из не ко ли ко осно ва. Не ки од тих су би ли: из-
ра зи та број ност Не ма ца и Ма ђа ра у од но су на Ру-
му не, а по го то во на Ср бе; огро ман но вац ко ји је 
Ка ро ли је ва вла да ста ви ла на рас по ла га ње Ро ту; те 
сва ка ко нај ва жни ји – благ па и млак став ко ман-
дан та гра да Те ми шва ра Ђор ђа Ђор ђе ви ћа. Оту да 
је Рот, без ру ка ви ца и отво ре но, во дио про ка ро-
љи је ву ци вил ну по ли ти ку и спре чио не ко ли ко пу-
та да др Мар тин Фи ли пон, као име но ва ни жу пан 
од стра не На род не упра ве за Ба нат, Бач ку и Ба ра-
њу, бу де уве ден у зва ње и пре у зме ду жност. С тим 
у ве зи, На род на упра ва је упу ти ла свог по ве ре ни-
ка за уну тра шње по сло ве др Иг ња та Па вла са у Те-
ми швар. Ме ђу тим, др Па влас ни је ус пео да спро-
ве де на ло жен за да так, те се вра тио у Но ви Сад 
нео ба вље ног по сла и из ја вио да је Рот као ко ме сар 
ма ђар ске вла де у Ба на ту „го спо дар си ту а ци је“ и 
да рас по ла же са ве ли ком су мом нов ца ко ја му је 
да ла ма ђар ска вла да (Ју дин 1968, 21–23; До жић 
2019, 293). 

Као јед на од ре ак ци ја на ства ра ње Ба нат ске ре-
пу бли ке и ње не те жње да се спре чи при са је ди ње ње 
ових кра је ва ју жно сло вен ској др жа ви Кра ље ви ни 
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СХС, као и на све гла сни је ру мун ске аспи ра ци је 
пре ма Ба на ту до Ти се (Срп ски лист 1918, 27. ок то-
бар), по ја ви ле су се и срп ске но ви не Сло га, ко је су 
по кре ну те из ре до ва Срп ског на род ног ве ћа у Те-
ми шва ру. По тре ба да и Ср би има ју сво је гла си ло у 
вре ме про ви зо ри ју ма, ка да су до ми ни ра ли ли сто-
ви на не мач ком, ма ђар ском и ру мун ском је зи ку и 
про па ги ра ли сво је ста во ве, би ла је ве ли ка.16 Оту да 
је на сед ни ци Срп ског на род ног ве ћа, од 3. но вем-
бра 1918. го ди не, ре ше но да се по кре не срп ски лист. 
За уред ни ка је име но ван про та Или ја Бе ле сли јин, 
а тре ба ло је да му по ма жу чла но ви уред ни штва. По-
сле ме сец да на, на пред лог пот пред сед ни ка Срп-
ског на род ног ве ћа Мла де на Пи ли ћа, а уз по др шку 
По ли тич ког оде ље ња Срп ске вој не ко ман де, Ми-
лан Ву ја син се по ја вио пред вла сти ма, са зах те вом 
да из да је срп ске но ви не. То му је одо бре но. Пр ви 
број днев ног ју тар њег ли ста Сло га, на срп ском је-
зи ку и ћи ри лич ким пи смом, по ја вио се 11. де цем бра 
1918. го ди не, у ко ме је уред ник Ми лан Кур ја ко вић 
по звао чи та о це да се ви ше „не кљу ка ју ла жи ма из 
Пе ште и Бе ча“, јер са да има ју свој лист. Цр ве ну нит 
у тек сто ви ма су чи ни ли за јед ни штво Ср ба и Са-
ве зни ка, те иде ја да Ба нат за јед но са Те ми шва ром 
бу де у са ста ву Ср би је, од но сно но ве ју го сло вен ске 
др жа ве. Сло га је из ра жа ва ла и то, да не ма по врат-
ка на ста ро, и да су Ср би си ти ма ђар ске упра ве, те 
да је при са је ди ње ње Ба на та ју го сло вен ској др жа-
ви же ља ве ћи не ста нов ни штва. Кра јем де цем бра, 
уред ни штво је пре у зео Ни ко ла Ста ни ло вић, док 
је из о ста нак про те Бе ле сли ји на на ме сту уред ни-
ка, као и не спро во ђе ње од лу ке Срп ског на род ног 
ве ћа у Те ми шва ру, зна чи ло да је лист био пот пу но 
у ру ка ма и кон тро ли вој не вла сти, од но сно Ју го-
сло вен ског прес би роа на че лу са Сте ва ном Бе ни-
ном (Хра бак 1955, 81; По пов 1983, 62–67; Бу гар ски 
2014, 205–207).

Ма ђар ска и ру мун ска штам па оштро је ре а го-
ва ла на из не те ста во ве у ли сту Сло га, те се из ме ђу 
њих раз ви ла жи ва и оштра по ле ми ка (По пов 1983, 
63–64). Тек ка да је ци вил на власт Ота Ро та, иза де-
ма го шких со ци јал де мо крат ских па ро ла и си му-
ли ра ња при вр же но сти Бе о гра ду, от кри ла сво је 

16 У Те ми шва ру је 1918. го ди не, пре по ја ве ли ста Сло га, 
на срп ском је зи ку из ла зи ло 14 не мач ких, се дам ма ђар-
ских и два ру мун ска ли ста. По след њи ли сто ви на срп-
ском је зи ку са по ли тич ким ста во ви ма На род ни гла сник 
и Смо тра пре ста ли су из ла же њем 1880. го ди не. 

пра во ли це, да се у крај ном ци љу Ба нат, са до ми-
на ци јом Не ма ца, устро ји као по себ на др жа ва, у 
оп се гу: Та ми шка, То рон тал ска и Ка раш-се ве рин-
ска жу па ни ја, ко ја би се по том при по ји ла Ма ђар-
ској, до шло је до убр за ња уво ђе ња вла сти срп ске 
вој ске и др жа ве. Сва ка ко да је Ро то ва ве штач ка 
тво ре ви на мо гла да за до во љи Нем це и до не кле Ма-
ђа ре, али Ру му не и Ср бе, ко ји су оче ки ва ли да се 
ује ди не са ма тич ним др жа ва ма, ни ка ко. С тим у 
ве зи, у дру гој по ло ви ни фе бру а ра 1919. го ди не, ко-
ман дант Те ми шва ра, пу ков ник Ђор ђе вић, сме њен 
је са по ло жа ја, а на ње го во ме сто је по ста вљен пу-
ков ник Пан та Гру јић, ко ји је био чо век чвр сте ру ке. 
Та ко је, нај зад, и по ред оп струк ци ја, још увек ути-
цај ног Ро та, 20. фе бру а ра 1919. го ди не уве ден у ду-
жност ве ли ког жу па на др Мар тин Фи ли пон. У не-
мо гућ но сти да одр же „сво ју ба нат ску ре пу бли ку“ 
и по ли тич ки по ло жај, Рот и Ја ко би су по бе гли у 
Ма ђар ску, а др Мар тон Фи ли пон је, усе лив ши се 
у жу па ниј ску згра ду, нај зад пре у зео власт. У жу па-
ниј ску згра ду се пре се ли ло и уред ни штво ли ста 
Сло га, штам па ри ја, ра дио ста ни ца и Ју го сло вен-
ски прес би ро, ко ји је осно ван 1. мар та 1919. го ди-
не. И баш у тре нут ку ка да је из гле да ло да „срп ске 
ства ри“ иду у до бром сме ру, у Па ри зу је Те ри то ри-
јал на ко ми си ја по де ли ла Ба нат на два де ла: при бли-
жно она ко ка ко и да нас иде гра ни ца из ме ђу Руму-
ни је и Ср би је. Ко нач ну од лу ку тре ба ло је да до не се 
Вр хов ни са вет у Па ри зу, те се бор ба за Ба нат на ста-
ви ла у Па ри зу и у са мом Ба на ту. У бор бу за срп ски 
Ба нат, по ред ста нов ни штва ко је се оку пља ло на 
збо ро ви ма са ко јих су сла те по ру ке до ма ћој и стра-
ној вла сти, укљу чио се и Ба на ћа нин по ро ђе њу 
Ми хај ло Пу пин (Отић 2019, 112–116; Ка саш 2020). 

По сле не ко ли ко ме се ци, до не та је од лу ка Вр хов-
ног са ве та, ко јом је по твр ђе на по де ла Ба на та по 
пред ло гу Те ри то ри јал не ко ми си је. Од лу ку је те-
ми швар ском ста нов ни штву пре не ла сва штам па, 
а жи те љи ма ба нат ских се ла, по ста ром ба нат ском 
оби ча ју, до бо ша ри на ро гље ви ма (на рас кр сни ца-
ма), пи ја ца ма, ис пред ка фа на, бу на ра и дру гим ме-
сти ма где се оку пља ло ста нов ни штво (Бу даћ 2019, 
126).17 

17 Текст ко ји су на ро ду чи та ли до бо ша ри у Ба на ту ко ји 
је при пао Кра ље ви ни СХС гла сио је: „Да је се на зна ње: 
’Под тач ком 4: Ба нат, Бач ка и Ба ра ња на ми ров ној кон-
фе рен ци ји при кљу чу ју се Ср би ји, под ди на сти јом Ка ра-
ђор ђе ви ћа!‘“.
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Сре ди ном ју ла 1919. го ди не, срп ска вој ска се 
ева ку и са ла из Те ми шва ра и ис точ ног де ла Ба на та 
ко ји је при пао Кра ље ви ни Ру му ни ји (Ми тро вић 
2019). Из жу па ниј ске згра де оти шла је срп ска упра-
ва и ад ми ни стар ци ја, ра дио ста ни ца, Ју го сло вен-
ски прес би ро, шам па ри ја и уред ни штво, ко је се 
пре се ли ло у Ве ли ки Беч ке рек, где је на ста ви ло са 
ра дом и штам па њем ли ста. По сле по вла че ња вој-
ске Кра ље ви не Ср би је из Те ми шва ра, код срп ског 
жи вља се ра ши рио осе ћај на пу ште но сти и бес-
пер спек тив но сти. Је дан број Ср ба се по ву као са 
срп ском вој ском, а је дан број не по сред но по сле 
то га. Ме ђу њи ма, ве ћи број по ли тич ких и јав них 
лич но сти, све ште ни ка, адво ка та (Сло бо да 1919, 2. 
ав густ). Пре о ста ли Ср би, а њи хов број се про це-
њи вао на не што ви ше од пе де сет хи ља да ду ша у 
Кра ље ви ни Ру му ни ји,18 са зеб њом и иш че ки ва-
њем на до ла зе ћег вре ме на ни је знао шта до но си 
ноћ, а шта дан. Су тра дан 15. ју ла, ру мун ска упра-
ва је про кла мо ва на и за по че то је са ње ним уво ђе-
њем, а 21. ју ла 1919. го ди не ру мун ска вој ска је ушла 
у Те ми швар. Већ у пр вим са ти ма ру мун ске вла сти, 
но во у спо ста вље на ци вил на власт у Те ми шва ру и 
око ли ни је от по че ла са хап ше њи ма и за тва ра њем 
Ср ба, на ро чи то све ште ни ка, учи те ља и ви ђе ни јих 
љу ди из на ро да. Ве ли ки при ти сак је био и на оби чан 
на род ко јем се за бра њи ва ло да пе ва срп ске пе сме 
и игра ко ла. Срби су те ра ни да уз ви ку ју „Жи ве ла 
Ру му ни ја“.19 У но во на ста лој си ту а ци ји ни је би ло 
усло ва за по ли тич ко де ло ва ње Ср ба у Те ми шва ру 
и Ру му ни ји уоп ште. Об но ва по ли тич ког жи во та се 
на ста ви ла 1934. го ди не са осни ва њем Зе маљ ске срп-
ске на род не стран ке у Ру му ни ји (Бу гар ски 2008).

Про та Или ја Бе ле сли јин, не ка да шњи пот пред-
сед ник Срп ског на род ног ве ћа, на род ни три бун и 
нео ства ре ни уред ник ли ста Сло ге, на вла сти ту 
мол бу је 1. ок то бра 1919. го ди не ста вљен „у ста ње 

18 У Кра ље ви ни Ру му ни ји, по сле раз гра ни че ња, на под-
руч ју од ре ке Мо ри ша до Ду на ва, по по да ци ма СПЦ, жи-
ве ло је око 52.000 ду ша. Епар хи ја те ми швар ска по цр кве-
но-прав ном по ло жа ју би ла је са став ни део срп ске пра во-
слав не Па три јар ши је у Кра ље ви ни СХС.
19 О не при мер ном, го то во ти ран ском по сту па њу „са ве-
знич ке“ ру мун ске вој ске и ци вил не вла сти пре ма Ср би ма 
у Те ми шва ру и дру гим ме сти ма у Ба на ту, ко ји је при пао 
Кра ље ви ни Ру му ни ји, пи са ла је број на оно вре ме на срп-
ска штам па у Вр шцу (Но ва зо ра), Ве ли ком Беч ке ре ку (Ба-
нат ски гла сник, Сло га), Но вом Са ду (За ста ва, Је дин ство) 
и са мом Те ми шва ру (Гла сник). 

ми ро ва ња“, од но сно пен зи о ни сан у све ште нич ком 
де ла њу. Убр зо је на пу стио Те ми швар и пре шао у 
Ср би ју, од но сно Кра ље ви ну Ср ба, Хр ва та и Сло-
ве на ца/Ју го сла ви ју. На кон крат ко трај ног бо рав ка 
у Но вом Са ду пре се лио се у Бе о град. Обра зо ван 
и са зна њем срп ског, ма ђар ског, не мач ког и ен гле-
ског је зи ка за по слио се у др жав ној гра ђан ској слу-
жби, при Вла ди у Бе о гра ду. Нај пре, од 1919. до 1921. 
го ди не, као се кре тар Ми ни стар ства со ци јал не по-
ли ти ке и здра вља, а од 1921. го ди не као ин спек тор 
у истом ми ни стар ству, све до пен зи о ни са ња. У Бео-
гра ду је на ста вио да пра ти по ли тич ка и кул тур на 
зби ва ња „са обе ста не Ба на та“, али се ни је ви ше 
по ли тич ки ан га жо вао ни ти огла ша вао у штам пи. 

Ду бо ку ста рост пре жи вља вао је као „све док“ 
бом бар до ва ња (на ци стич ког и ан гло-аме рич ког) 
Бе о гра да, Април ског ра та, оку па ци је, осло бо ђе-
ња и ко му ни стич ке дик та ту ре. Пре ми нуо је у осам-
де сет и де ве тој го ди ни жи во та, 10. ја ну а ра 1954, у 
свом ста ну у Ко сов ској ули ци број 11. 
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Zo ran Ve lja no vić, The Mu se um of Voj vo di na

BET WE EN THE HAM MER AND THE AN VIL: ILI JA BE LE SLI JIN  
AND SER BIAN PE O PLE’S COM MIT TEE IN TI MI SO A RA 1918

Re su me

Serbs ha ve li ved in Ti mi so a ra “sin ce ti me im me mo rial“, which is te sti fied by tom bsto nes and chur ches that 
exi sted be fo re the ar ri val of the Turks in Ba nat. Ti mi so a ra was the se at of the Ser bian Ort ho dox Di o ce se with 
the di o ce san co urt and the cat he dral and two ot her city chur ches: in Me ha la and in Fa bri ka. In the mid dle of 
the 19th cen tury, Ti mi so a ra was the cen tre of Ser bian Voj vo di na, mo re exactly The Vo i vo des hip of Ser bia and 
Ba nat of Te meschwar whe re the vi ce-du ke used to be po sted. In pro por tion to the ot her na ti ons (Ger mans, 
Ro ma ni ans, Hun ga ri ans) with whom they li ved in Ti mi so a ra, the Serbs had an en vi a ble re pu ta tion. It re fer red 
pri ma rily to eco no mic strength and then to cul tu ral, edu ca ti o nal and re li gi o us he ri ta ge. Nu me ro us chil dren 
we re edu ca ted in Ser bian pri mary scho ols, Ti mi so a ra high school and te ac hers’ school, whi le in the pu blic and 
ot her li fe of the city the re we re many edu ca ted Serbs who gra du a ted from so me of the many uni ver si ti es thro-
ug ho ut the Hab sburg’s mo narchy and Eu ro pe. They we re al so re pre sen ted in mi li tary struc tu res. One of such 
per so na li ti es from the ranks of the clergy who li ved and wor ked in Ti mi so a ra at the be gin ning of the 20th cen-
tury was Ili ja Be le sli jin, the Fa bri ka pri est and la ter vi ce-pre si dent of the Ser bian Na ti o nal Co un cil in Ti mi so a ra 
(Ta miš ki Ba nat) in 1918 and a mem ber of the Na ti o nal As sembly in No vi Sad, whe re on No vem ber 25th, 1918, 
it was vo ted to se pa ra te from Hun gary and join the mot her land of Ser bia. The Ser bian army, which oc cu pied 
the area of Ba nat at the be gin ning of No vem ber 1918, ga ve ho pe to the Serbs of Ti mi so a ra that the cen tu ri es-old  
dre am of li be ra tion and uni fi ca tion with the mot her land wo uld co me true. The de mar ca tion bet we en the King-
dom of Ro ma nia and the King dom of Serbs, Cro ats and Slo ve nes in 1921 shat te red that dre am.
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ПРИ ЛОГ ПРО У ЧА ВА ЊУ ЕПИ ДЕ МИ ЈЕ ШПАН СКОГ ГРИ ПА  
НА ПОД РУЧ ЈУ ВОЈ ВО ДИ НЕ 

Др Пре драг Ба јић, Сне жа на До брић, Му зеј Вој во ди не 
predrag.bajic@muzejvojvodine.org.rs 

snezana.dobric@muzejvojvodine.org.rs 
Проф. др Ду шан Ла ло ше вић, Па сте ров за вод Но ви Сад 

dusan.lalosevic@gmail.com

Ап стракт: У ра ду се ис питу је сте пен ис тра же но сти епи де ми ја тзв. шпан ске гро зни це, ко ја је узро ко вала 
ве ли ки број жр та ва кра јем Пр вог свет ског ра та и ви ше стру ко га над ма ши ла по бро ју из гу бље них жи во та. 
Ау то ри су по ку ша ли да да ју кра так пре глед до са да по зна тих по сле ди ца епи де ми је шпан ске гро зни це на 
под руч ју Вој во ди не, ко ји би ујед но био и смер ни ца за њи хо во да ље про у ча ва ње.

Кључ не ре чи: Шпан ска гро зни ца, шпан ски грип, Вој во ди на, Но ви Сад, Су бо ти ца, Зре ња нин, Шај ка шка, 
пан де ми је, Пр ви свет ски рат, вој ни са ни тет, срп ски на род ни од бо ри, здрав стве на кул ту ра.

Шпан ска гро зни ца, или шпан ски грип, нај смр-
то но сни ја пан де ми ја свих вре ме на, за хва ти ла је свет 
кра јем Пр вог свет ског ра та и по бро ју жр та ва га 
ви ше стру ко над ма ши ла. Име је до би ла по то ме што 
се о њој пр во по че ло отво ре но пи са ти у не у трал ној 
Шпа ни ји, где ни је би ло вој не цен зу ре по да та ка, па 
се у пр ви мах ми сли ло да је пан де ми ја кре ну ла из те 
зе мље, где је од ње обо лео и сам краљ Ал фон со XI II 
и ве ћи број чла но ва вла де. Убр зо се по ка за ло да по-
чет на прет по став ка ни је тач на, али на зив бо ле сти 
се за др жао до да нас. Нео бич но је да је ова је зи ва пан-
де ми ја оста ла у сен ци крајa Пр вог свет ског ра та, 
и о њој ду го ни је би ло те мељ них ра до ва.

У Шпа ни ју се бо лест про ши ри ла из Фран цу ске, 
где су је, нај ве ро ват ни је, пре не ли аме рич ки војни-
ци из Кан за са. У тој аме рич кој др жа ви, по зна тој по 
раз ви је ном жи ви нар ству, до шло је до му та ци је јед-
не вр те ви ру са ко ји на па да жи ви ну, та ко да је по стао 
пре но сив на љу де. Ре гру ти из тог кра ја су је пре не ли 
у ре грут не цен тре, ода кле се, до ла ском аме рич ких 
тру па у Евро пу, по че ла ши ри ти по це лом све ту. По 
нај ве ро ват ни јим про це на ма од ње је умр ло око 50 
ми ли о на љу ди, од но сно око 3% та да шње свет ске 
по пу ла ци је, ма да про це ње ни број жр та ва ва ри ра 
од 17 до чак 100 ми ли о на (Кри во ше јев 2020, 25–70).1

1 Про це не бро ја жр та ва и ком па ра ци ју са дру гим пан де-
ми ја ма ин флу ен це ви де ти код истог ау то ра Вла ди ми ра 
Кри во ше је ва (2020, 28).

Шпан ски краљ ни је био је ди ни ли дер ко ји је 
обо лео од шпан ског гри па. Од ње га су већ у пр вом 
тала су, кра јем ма ја 1918, бо ло ва ли и по след њи 
ау стро уга р ски вла дар ски пар (Кри во ше јев 2020, 78), 
а ка сни је и аме рич ки пред сед ник Ву дро Вил сон, 
бри тан ски пре ми јер Деј вид Лојд Џорџ, а бра зил ски 
пред сед ник Фран ци ско де Па у ла Ро дри геш Ал веш 
је пре ми нуо од шпан ског гри па 16. ја ну а ра 1919. 
(Du ar te 2020; Wi ki pe dia 2022).

Пр ви слу ча је ви шпан ске гро зни це у Ау стро-
угар ској за бе ле же ни су у ма ју 1918. (Кри во ше јев 2020, 
53–55, 78). У ли сту То рон тал ске но ви не, ко ји је из-
ла зио у Ве ли ком Беч ке ре ку, по ја ви ла се 24. ју на 
вест о по ја ви шпан ске гро зни це ме ђу ру ским рат-
ним за ро бље ни ци ма у Ара ду (Кри во ше јев 2020, 55; 
Пе јин 1989, 191). У Хр ват ској се бо лест, по све му 
су де ћи, по ја ви ла 9. ју ла, ка да су за бе ле же ни пр ви 
слу ча је ви у (Сла вон ској) По же ги, ода кле се про ши-
ри ла по Хр ват ској, Бо сни и Хер це го ви ни, али, као 
и сву где у пр вом та ла су, ни је од не ла ве ли ки број 
жр та ва (Кри во ше јев 2020, 54).

Дру ги, нај смр то но сни ји та лас, за хва тио је 
Аустро угар ску у дру гој по ло ви ни сеп тем бра. По-
ја вио се у ве ли ким гра до ви ма и бр зо ши рио по це-
лој ра том из му че ној зе мљи. На под руч је да на шње 
Вој во ди не про ши рио се из Ма ђар ске. Ода тле је 
за хва тио и Хр ват ску, где су већ 5. ок то бра из да та 
упут ства ста нов ни штву за по на ша ње ра ди спре-
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ча ва ња ши ре ња бо ле сти. У За гре бу су 10. ок то бра 
за тво ре не шко ле, а са мо дан ка сни је и у Оси је ку 
(Кри во ше јев 2020, 56). Но, дру ги та лас пан де ми је 
је и да ље тра јао, све до кра ја го ди не. Пи шу ћи о дани-
ма ка да је, на кон анар хи је ко ја је на ста ла на под-
руч ју Хр ват ске по сле 28. ок то бра, што је на по слет ку 
до ве ло до сла ња срп ске вој ске ра ди одр жа ва ња реда 
и ми ра, Три ва Ми ли тар (2015, 172) ис ти че: „Ни је 
би ло ни ла ко ни без опа сно сти дро би ти ио на ко не 
баш ве ли ку број ну сна гу срп ске вој ске и сла ти је у 
кра је ве за ра же не не то ли ко шпан ском гро зни цом 
и гри пом ко ли ко оп штим ра су лом и бољ ше ви змом“.

Јед но од под руч ја Вој во ди не где је епи де ми ја 
шпан ске гро зни це узе ла ши ри за мах би ла је Шај-
ка шка. Пре ма ис тра жи ва њи ма Жи во ји на Га ври ло-
ви ћа (1995)2 у ме сти ма Шај ка шке је од ове бо ле сти 
умр ло 369 осо ба, и то 12 у сеп тем бру, 231 у ок то бру, 
111 у но вем бру и 15 у де цем бру. То из но си 0,3–0,4% 
од укуп ног бро ја ста нов ни штва, што је знат но мање 
не го у не ким дру гим обла сти ма. Од укуп ног бро-
ја пре ми ну лих у тим ме сти ма то ком 1918. го ди не 
(1972), на број жр та ва шпан ске гро зни це у по след ња 
че ти ри ме се ца от па да 18,71%. Гле да ју ћи по ме сти-
ма, нај ви ше умр лих од пан де ми је би ло је у Жа бљу 
74, за тим у Чу ру гу 56, Ђур ђе ву 42, Го спо ђин ци ма 
36, Ко ви љу 35, На да љу 31, итд. Про цен ту ал но, нај-
ви ше умр лих од шпан ске гро зни це у од но су на 

2 Ис тра жи ва ње је оба вље но у 15 ме ста Шај ка шке, у оп-
штин ским кан це ла ри ја ма код ма ти ча ра. Пре гле да не су 
књи ге умр лих за 1918, 1919. и 1920. го ди ну.

уку пан број умр лих био је у На да љу, 51,67% (Та-
бе ла 1) (Га ври ло вић 1995, 278).

Као што се ви ди у Та бе ли 2 би ло је знат но ви ше 
умр лих же на (203) не го му шка ра ца (166). У про-
цен ти ма 44,98% му шка ра ца, 55,01% же не (Га ври-
ло вић 1995, 278). 

Уо ча ва се да су нај ви ше по го ђе на школ ска деца 
ме ђу му шкар ци ма 23,49%, а ме ђу жен ским осо бама 

Та бе ла 1. Пре глед бро ја умр лих од шпан ске гро зни це 
1918. го ди не у Шај ка шкој по ме сти ма:

Ме сто
Уку пан број 

умр лих
Н

Број умр лих од шпан ске 
гро зни це

Н %
Бу ди са ва 88 18 20,45
Ви ло во 44 8 18,18
Гар ди нов ци 50 1 2,00
Го спо ђин ци 128 36 28,12
Ђур ђе во 218 42 19,26
Жа баљ 299 74 24,74
Ка ћ 131 10 7,63
Ко виљ Гор њи 102 29 28,43
Ко виљ До њи 67 6 8,95
Ло к 59 12 20,33
Мо шо рин 91 14 15,38
На даљ 60 31 51,67
Ти тел 129 20 15,50
Чу руг 427 56 13,11
Шај каш 79 12 15,18
СВЕ ГА 1.972 369 18,71

Та бе ла 2. Пре глед бро ја умр лих од шпан ске гро зни це 1918. го ди не у Шај ка шкој пре ма по лу и ме сти ма:

Ме сто  Му шкар ци
Н %

 Же не
Н %

Све га 

Бу ди са ва 8 44,44 10 55,55 18
Ви ло во 6 75,00 2 25,00 8
Гар ди нов ци - - 1 100,00 1
Го спо ђин ци 11 30,55 25 69,44 36
Ђур ђе во 16 38,09 26 61,90 42
Жа баљ 25 33,78 49 66,22 74
Ка ћ – – 10 100,00 10
Ко виљ Гор њи 16 55,17 13 44,83 29
Ко виљ До њи – – 6 100,00 6
Ло к 5 41,67 7 58,33 12
Мо шо рин 8 57,14 6 42,86 14
На даљ 20 64,52 11 35,48 31
Ти тел 14 70,00 6 30,00 20
Чу руг 29 51,78 27 48,22 56
Шај каш 8 66,67 4 33,33 12
СВЕ ГА 166 44,98 203 55,01 369
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од ра сле же не 25–40 го ди на ста ро сти 26,60%. Тре-
ба ис та ћи да је би ло обо ле ло до ста же на старо сти 
16–24 го ди не, де вој чи ца и де ча ка 7–15 го ди на ста-
ро сти.

Очи глед но је да је мла ђа по пу ла ци ја би ла у 
знат но ве ћој ме ри по го ђе на бо ле шћу. Од 369 умр лих 
чак 220 је би ло ста ро до 24 го ди не, што из но си 
59,62%.

Та бе ла 4. Број умр лих од шпан ске гро зни це 1919. го ди не 
у Шај ка шкој 

Ме сто Му шкар ци Же не Све га 
Каћ 3 4 7
Го спо ђин ци 1 4 5
Све га 4 8 12

У та бе ли 4 да ти су по да ци о уче ста ло сти уми-
ра ња од шпан ске гро зни це пре ма ме се ци ма где се 
ви ди да је нај ве ћи број умр лих у ок то бру код му-
шка ра ца 64,45%, код же на 61,08%. Од но вем бра до 
де цем бра број обо ле лих слу ча је ва шпан ске гро-
зни це опа да.

Уми ра ње од шпан ске гро зни це по сто ја ло је и 
у 1919. го ди ни у по је ди ним се ли ма Шај ка шке обла-
сти у Ка ћу (7) и Го спо ђин ци ма (5) (Га ври ло вић 
1995, 278–279).

Та бе ла 5. Број умр лих од шпан ске гро зни це 1920. го ди не 
у Шај ка шкој 

Ме сто Му шкар ци Же не Све га 
Каћ - 1 1
Бу ди са ва 5 - 5
Го спо ђин ци 2 - 2
Све га 7 1 8

И у 1920. го ди ни (Та бе ла 5) би ло је још по не ким 
се ли ма обо ле лих у Ка ћу (1), Бу ди са ви (5), Го спо-

ђин ци ма (2). И у Но вом Са ду је тих да на бе сне ла 
шпан ска гро зни ца ко ја је, по ка сни јим све до че њи-
ма, „сва ко днев но ко си ла 20–30 гра ђа на, а нај ви ше 
при спе ле Ср би јан це, рат не за ро бље ни ке и ин тер-
нир це, ко јих је Но ви Сад та да био пре пун“ (Њего-
ван 2017, 232).

Ево ка ко је на лет епи де ми је шпан ске гро зни-
це опи сао у сво јим се ћа њи ма Три ва Ми ли тар:

Тих да на3 је у Но вом Са ду већ по че ла да ха ра 
гро зна епи де ми ја гри па „шпан ска гро зни ца“. Бо-
лест се по ја ви ла још у ок то бру, но стра хо ви те је 
раз ме ре узе ла то ком но вем бра. Баш у то вре ме 
било је у Но вом Са ду на хи ља де рат них за ро бље-
ни ка Ср би ја на ца, ко ји су по хр ли ли из ло го ра и са 
ра да из свих кра је ва Ау стро у гар ске да се вра те сво-
јим ку ћа ма. Би ло је и мно го рат них за ро бље ни ка 
Ру са, рас по ре ђе них на по љо при вред не ра до ве по 
Бач кој, а сем то га, сва ки дан је про ла зи ло и хи ља-
де ау стро у гар ских вој ни ка, ко ји су на пу шта ли 
сво је је ди ни це на фрон то ви ма и хи та ли ку ћи. Епи-
де ми ја се, ме ђу тим, вр ло ла ко и бр зо про ши ри ла. 
Ја ка гро зни ца је, у нај ви ше слу ча је ва, већ по сле 
два-три да на сло ми ла бо ле сни ка. И у гра ђан ству 
је би ло вр ло мно го обо ље ња и број мр твих је днев-
но пре ма шао не ко ли ко сто ти на. Бо лест је би ла 
за хва ти ла го то во сву Евро пу, па је ка сни је кон-
ста то ва но да је по ко си ла око два де сет ми ли о на 
жи во та (Ми ли тар 2015, 194–195).
На дру гом ме сту Ми ли тар је не што оп шир ни-

ји у свом опи су пан де миј ског уда ра дру гог та ла са 
шпан ске гро зни це на Но ви Сад и око ли ну:

Но, ве ли ке ове да не и оп шту ра дост и ег залти-
ра ност по му ти ла је јед на ве ли ка не во ља и не сре-
ћа: грип. У по зним је се њим да ни ма на и шло је, 
на и ме, вр ло ру жно и ки шо ви то вре ме. Са за па-
да и пре ко Бе ча и Пе ште до не ли су вој ни ци и ову 
стра хо ви ту бо лест. У по чет ку, ни је јој се, да бог-
ме, да ва ла на ро чи та па жња; др жа ло се да је то 
пре ла зан на зеб, ин флу ен ца. Ме ђу тим, бо лест је 
већ за не ко ли ко да на за хва ти ла огром не сра зме-
ре; ви де ло се да та „шпан ска гро зни ца“ ни је ни 
нај ма ње без о па сна, не го баш на про тив, вр ло опа-
ка и опа сна за ра зна бо лест. 

Из гра до ва бо лест је пре не та у се ла; пре носи-
ли су је вој ни ци ко ји су се вра ћа ли сво јим ку ћа-
ма. За са мо не ко ли ко да на у сва ком ме сту био је 
ве ли ки број бо ле сни ка; ни је би ло го то во те ку ће 
у ко јој ни је ле жа ло по не ко ли ко обо ле лих. Не во ља 

3 Кра јем ок то бра и по чет ком но вем бра 1918.

Та бе ла 3. Пре глед бро ја умр лих од шпан ске гро зни це 
1918. го ди не у Шај ка шкој пре ма доб ним гру па ма и по лу

Доб не 
гру пе

Му шкар ци
Н %

Же не 
Н %

Све га
Н %

0-3 24 14,46 11 5,42 35 9,40
4-6 15 9,04 14 6,90 29 7,86
7-15 39 23,49 44 21,67 83 22,19

16-24 26 15,66 47 23,15 73 19,78
25-40 35 21,08 54 26,60 89 24,11
41-60 22 13,25 25 12,31 47 12,74
61-80 5 3,01 8 3,94 13 3,52

Све га 166 99,99 203 99,99 369 99,99

ПРЕ ДРАГ БА ЈИЋ, СНЕ ЖА НА ДО БРИЋ, ДУ ШАН ЛА ЛО ШЕ ВИЋПРИ ЛОГ ПРО У ЧА ВА ЊУ...
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и не сре ћа је би ла још у то ме што се овој стра хо-
ви тој бо ле сти ни је зна ло ле ка, па је број смрт них 
слу ча је ва био стра шан.

А смрт је ко си ла не ште ди ми це и не ве ро ват-
ном бр зи ном; оба ра ла је и ста ро и мла до и то врло 
че сто већ на не ко ли ко са ти по сле обо ље ња. За ра-
за је, пак, та ко ла ко и бр зо пре но ше на да је би ло 
го то во не мо гу ће уоп ште се чу ва ти и са чу ва ти.

У гра до ви ма, где се свет ви ше и че шће са ста је 
на јав ним ме сти ма, по го сти о ни ца ма, ка фа на ма, 
тр го ви на ма, би о ско пи ма, ули ца ма и дру гим ме-
сти ма, грип се на ро чи то ла ко и бр зо пре но сио. 
А у да ни ма пре вра та 1918. го ди не, ка да се свет 
по го то во мно го са ста јао на ра зним ску по ви ма и 
са стан ци ма, би ло, је, да ка ко, вр ло, ла ко да се кли-
це и ба ци ли ове за ра зе та ко бр зо раз но се и да грип 
на чи ни то ли ку пу стош ме ђу ста нов ни штвом. За 
не ко ли ко не де ља умр ло је од гри па то ли ко све-
та и на ро да ко ли ко у ре дов ним при ли ка ма умре 
за не ко ли ко го ди на.

Би ли су то за и ста стра шни да ни. Као да је зла 
коб хте ла још јед ном да ка зни гре шни род људ-
ски и да пот пу но у сти лу за вр ши Свет ски рат. За 
наш на род, пак, си ту а ци ја је би ла у то ли ко го ра 
јер, уме сто да се сва ко из свег ср ца ра до вао и ве-
се лио на шем на род ном осло бо ђе њу и ује ди ње њу, 
мно га, го то во сва ка ку ћа, би ла је за ви је на у црно 
и у жа ло сти за не ду жним жр тва ма ко је је грип 
по ко сио и у зе мљу од нео.

Све се, пак, то де си ло та ко бр зо и та ко пре брзо. 
Свет ни је знао за пра во ни да се сна ђе ни да се 
од бра ни. Бо лест је као за ма хом пре ле те ла пре ко 
на ших гла ва и, ко га је за хва ти ла пот пу но, то га је 
и од не ла са со бом. Али је и по ред све те сво је брзи-
не и крат ко трај но сти, а по бро ју по ко ше них жрта-
ва, грип од 1918. го ди не остао за бе ле жен цр ним 
сло ви ма у исто ри ји чо ве чан ства (Ми ли тар 2015, 
157–156).
Три ва Ми ли тар је и сам пре ле жао шпан ску гро-

зни цу, али о то ме ни је на пи сао мно го, го то во уз гред 
на по ми њу ћи да „пи сац ових ре до ва ни је ак тив но 
уче ство вао ни у ка квим ак ци ја ма (...) а ка да је по-
чет ком но вем бра до шао у град4 био је те шком епи-
де ми јом ’шпа њол ског‘ гри па не де ља ма при ко ван 
за бо ле снич ку по сте љу (Ми ли тар 2015, 182).“

Мо гу ће је да је ши ре њу шпан ског гри па на под-
руч ју Ау строугар ске кра јем ок то бра и по чет ком 
но вем бра до при не ло и пот пу но ра су ло ко је је за хва-
4 Тј. у Но ви Сад. За прет ход не ме се це ка же да их је „про-
вео на се лу“, не пре ци зи ра ју ћи ко јем.

та ло др жа ву у рас па да њу, јер су и бо ле сни ци из 
вој них бол ни ца, иа ко им је то би ло за бра ње но, на-
пу шта ли бол ни це и од ла зи ли ку ћа ма (Ми ли тар 
2015, 146). А ме ђу њи ма је, без сум ње, био и ве ли-
ки број за ра же них шпан ским гри пом.

Ко ли ко су они у то вре ме ма ло, тј. ни ма ло ми-
сли ли о то ме ко ли ко та квим по на ша њем угро жа-
ва ју и се бе и дру ге, го во ри и се ћа ње др Еми ла Га-
ври ле:

Ка да је 12.(25) нов. 1918. са зи ва на Ве ли ка на-
род на скуп шти на у Но вом Са ду, ра ди от це пље ња 
Вој во ди не од Угар ске и при са је ди ње ња Ср би ји, 
био сам још у нај стро жи јој ин тер на ци ји у жан-
дар ској ка сар ни у Киш-Кун-Ха ла шу, не да ле ко од 
Су бо ти це и при том те шко обо лео од гри па. Чују-
ћи за ту скуп шти ну ус пе ло ми је у та да шњем ме-
те жу, ка да је гроф Ка ро љи узео у сво је ру ке судби-
ну Угар ске, да не при мет но из мак нем и от пу ту јем 
у сво је род но ме сто, В. Беч ке рек.

Ту сам од мах сту пио у На род ни Од бор, и иза-
бран сам за по ча сног прет сед ни ка и за иза слани-
ка и по сла ни ка Но во сад ске Скуп шти не (Ње го ван 
2017, 251).
Ка сни је, на кон крат ког опи са свог ра да у одбо-

ру, са стан ка са бри га ди ром Ри сти ћем и пу та за 
Но ви Сад, Га ври ло на по ми ње да „због свог сла бог 
здра вља ни сам мо гао ни ка ко ак тив но да са ра ђу јем 
на са мој Скуп шти ни...“ (Ње го ван 2017, 252). Да кле, 
он је да ни ма пу то вао, одр жа вао са стан ке и кон-
так те са ве ли ким бро јем љу ди, све вре ме бо ле стан 
од шпан ске гро зни це.

Већ на сво јој пр вој сед ни ци, 3. но вем бра Срп-
ски на род ни од бор за Но ви Сад, на че лу са Ја шом 
То ми ћем, фор ми рао је „ра ди лак шег оба вља ња 
мно гих и оп се жних по сло ва“, осам сек ци ја за по-
је ди не де лат но сти. Као пр ва фор ми ра на је Сек ција 
за уре ђе ње бол ни ца, на че лу са др Ми ла ном Пе-
тро ви ћем. У њој су још би ли: Ми лан По лић, др 
Ми ла дин Сви ња рев, др Ла за Мар ко вић, др Си ма 
Алек сић, др Ђу ра Триф ко вић, др Пуј да ков ски, др 
Пе тар Ле тић, Вла да Јан ку лов, Ни ко ла Ћур чић, Васа 
Ву ко вић, Све то зар Жи вој но вић и Бра ни слав Ма-
ној ло вић (Ње го ван 2017, 77).

О те жи ни за дат ка ко ји је ста јао пред овом сек-
ци јом све до чи и др Ми лан Пе тро вић, ко ји је, као 
ме ди ци нар, мо гао да са гле да ове про бле ме са свих 
аспе ка та, а као пред сед ник сек ци је и да се пр ви 
не по сред но са њи ма су о чи:

ИСТОРИЈА
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Али, нај те жа је би ла бор ба про тив гри па, који 
је те је се ни по свој Евро пи био нео бич но смр то-
но сан. Бо ле снич ким во зо ви ма сти за ли су сва ки 
дан бо ле сни ци. Али на зив „бо ле снич ки“ био је го-
рак сар ка зам. Њи ма су се бо ле сни ци тран спор-
то ва ли ле же ћи на па то си ма мар ве них ва го на, по 
зи ми, без хра не и не ге, пу ту ју ћи да ни ма, та ко да 
су мно ги већ до Но вог Са да из дах ну ли. Но во сад-
ске су бол ни це, ме ђу тим, би ле од мах пр вих дана 
опљач ка не. Им про ви зо ва не су на бр зу ру ку но ве, 
где је бо ле сни ци ма би ла обез бе ђе на са ве сна нега 
за јед нич ким тру дом свих на ших леч ни ка. Па ипак 
се епи де ми ја ши ри ла да ље, ме ђу оне ко ји су здра-
ви до шли до Но вог Са да. На мно ге их је де се ти-
не уми ра ло днев но по ули ца ма, пре но ћи шти ма, 
мно ги и на ду нав ској оба ли, где су бол ни че ка ли: 
мо жда ће на и ћи ко ји па ро брод да их пре не се у 
до мо ви ну. Јер же ле зни цом се ни је мо гло: чор та-
но вач ки ту нел Нем ци су при по вла че њу би ли ра-
зо ри ли (Пе тро вић 2016, 138).
Не што да ље у сво јим успо ме на ма де таљ ни је 

опи су је те те шке да не, ка да је, по ред оп ште без бед-
но сти и стра ха не срп ског жи вља од од ма зде (ко ја 
се ни је до го ди ла), епи де ми ја шпан ске гро зни це 
био про блем ко ји је пре о ку пи рао ор га не Срп ског 
на род ног од бо ра:

Али дру га, мно го ве ћа не во ља, ра сла је из дана 
у дан с та квом бр зи ном, да је оча ја ње пре ти ло да 
ће па ра ли зо ва ти на ше сна ге. Ме ђу Ср би јан ци ма 
ко ји су до шли у наш град по ја вио се грип ко ји 
смо та да на зи ва ли шпан ском гро зни цом и ко ји 
је та да био за хва тио ско ро це лу Евро пу, сву где у 
вр ло опа сном ви ду, увек с вр ло ви со ким гро зни-
ца ма и не из бе жним за па ље њем плу ћа, и с вр ло 
ви со ким по стот ком смрт но сти. На род ни од бор 
је имао сво ју бол нич ку сек ци ју, али бол ни ца није 
имао: њих су још пр ви дан опљач ка ли са ми бо-
ле сни ци.5 На чел ник сек ци је био сам ја, јер сам 
имао че тво ро го ди шњу прак су, али нео бич но је 
ве ли ка сре ћа би ла што је члан сек ци је био че сти-
ти и ви со ко ху ма ни леч ник но во сад ски др Ла за 
Мар ко вић. (...) Ре ши ли смо се да за пр ви мах, 
ка ко-та ко, с оним чи ме рас по ла же мо, оспо со би мо 
три бол ни це: јед ну у згра ди Ма ри је Тран да фил, 

5 На дру гом ме сту опи сан је при зор ко ји је ују тро 1. но-
вем бра 1918. за те као у бол ни ци у за ду жби ни Ма ри је 
Транда фил (да на шњој згра ди Ма ти це срп ске), ко ји је био 
по сле ди ца крај ње ба ха то сти и не ма ра услед не по ве ре ња 
у по сто ја ње др жа ве и др жав них уста но ва (Пе тро вић 2016, 
205–206).

дру гу у Ни ко ла јев ској шко ли,6 а тре ћу у Срп ском 
учи тељ ском кон вик ту.7

Јер из Бу дим пе ште по че ли су већ сти за ти „бо-
ле снич ки“ во зо ви. Ме ђу тим, са мо су бо ле сни ци 
ко ји су се тран спор то ва ли њи ма оправ да ва ли 
њи хов на зив. Ина че ни шта дру го ни је под се ћа ло 
на са ни тет ске во зо ве. Ком по зи ци је су би ле са-
ста вље не од мар ве них ва го на, бо ле сни ци су, сви 
са ви со ком тем пе ра ту ром, ле жа ли по по ду је дан 
по ред дру гог. Срећ ни су би ли они ко ји су ле жа-
ли на сла ми. Та ко су они чи тав дан пу то ва ли по 
зи ми, без не ге, без по ну де, без окре пље ња. Из не-
мо гли су пре но ше ни у бол ни цу, а мно ги пра во у 
мр твач ни цу.

Број смрт них слу ча је ва пр вих се дам да на ра-
стао је из да на у дан. Би ло их је ко ји су уми ра ли у 
бол ни ца ма, а на ро чи то вр ло мно ги од оних ко ји 
су „бо ле снич ким“ во зо ви ма сти за ли у Но ви Сад, 
за тим на пре но ћи шти ма, не хо те ћи се при ја вљи-
ва ти у бол ни це, у на ди да ће та ко пре сти ћи до 
ку ће. Нај жа ло сни ја је би ла смрт оних ко ји су уми-
ра ли на вла жној зе мљи на ду нав ској оба ли. Они 
се одан де ни су хте ли мак ну ти, че ка ју ћи не ће ли 
слу чај но на и ћи не ки брод ко ји би их пре ба цио 
у Ср би ју. У уза луд ном оче ки ва њу из ди са ли су, 
та ко ре ку ћи на пра гу свог до ма за ко јим су толи-
ко жу де ли (Пе тро вић 2016, 217–219; Кри во ше јев 
2020, 118).
У Спо ме ни ци осло бо ђе ња Вој во ди не 1918 по сто-

ји чи тав оде љак по све ћен де ло ва њу са ни тет ске слу-
жбе у Но вом Са ду, ко ји је, на осно ву до ку мен та-
ци је до би је не од др Ла зе Мар ко ви ћа, на пи сао члан 
ре дак ци је Спо ме ни це Ми та Ђор ђе вић. Из тог одељ-
ка, ко ји ов де на во ди мо го то во у це ли ни, ви ди се 
ко ли ко је ве ли ки иза зов за но во у спо ста вље не вла-
сти би ла пан де ми ја шпан ске гро зни це:

С.Н.О. је од мах дру ги дан по сле сво је по ја ве 
ор га ни зо вао по мо ћу чла но ва Цр ве ног Кр ста сани-
тет ско оде ље ње сво је и на за у зи ма ње и ру ко во ђе-
ње сво га чла на др. Ла зе Мар ко ви ћа уре дио пр ву 
сво ју бол ни цу. Сти за ли су из да на у дан Ср би за-
ро бље ни ци и ин тер ни ра ни из Ау стри је и Угар-
ске. Јед но га да на сти гло је из Не жи дер ског та бо-
ра 450 же на и де це, 90 све ште ни ка и 45 дру гих 
ин те ли ге на та, ме ђу њи ма 150 бо ле сни ка, ко ји су 
од мах сме ште ни у бол ни цу да се ле че и не гу ју. 

6 Да нас обје кат Сред ње еко ном ске шко ле „Све то зар Ми-
ле тић“ и ре сто ран „Ста ро зда ње“.
7 Да на шњи Сред њо школ ски ин тер нат за де вој чи це, Ни-
ко ла јев ска 1.

ПРЕ ДРАГ БА ЈИЋ, СНЕ ЖА НА ДО БРИЋ, ДУ ШАН ЛА ЛО ШЕ ВИЋПРИ ЛОГ ПРО У ЧА ВА ЊУ...



Бол ни ца је отво ре на у Срп ском Учи тељ ском Кон-
вик ту и Си ро ти шту у Но вом Са ду.8

Во ђа сек ци је за уре ђе ње бол ни це др Ми лан 
Пе тро вић до био је од С.Н.О. од ре ше не ру ке, да у 
спо ра зу му са ше фом вој ног Са ни те та спро во ди 
уре ђе ње бол ни ца.

За управ ни ка град ске бол ни це при мио се 
при вре ме но др Ђу ра Триф ко вић, ко га ће за ме-
ни ти др Ми ла дин Сви ња рев, кад бу де дру гим 
док то ри ма пре дао сво је ду жно сти у бол ни ца ма 
у Кон вик ту, Си ро ти шту и Основ ној Шко ли...

Шпан ска епи де ми ја грип на гло се ши рио и 
био је ве лик про це нат смрт но сти. Сто га је С.Н.О. 
на пред лог др Ми ла ди на Сви ња ре ва на ре дио, да 
се шко ле за тво ре, да де ца не уче ству ју на уко пи-
ма и да се за бра ни сва ко ве ће ску пља ње, а на ро-
чи то да ће у ку ћа ма умр лих од ове за ра зе...

Што су се срп ски за ро бље ни вој ни ци ви ше 
вра ћа ли кроз Вој во ди ну у Ср би ју, и грип се све 
ви ше ши рио. Мно ги су мо ра ли оста ти у Но вом 
Са ду, и ни су мо гли про ду жи ти пут ни ла ђом до 
Бе о гра да. А же ле зни цом та ко ђе ни су мо гли, јер 
је Чор та но вач ки ту нел био по ру шен од не мач ке 
вој ске, па су пут ни ци же ле зни цом до ла зи ли до 
ту не ла и он да с пр тља зи ма пре ла зи ли пре ко пла-
ни не на дру гу стра ну, што бо ле сни ци ни су ни-
ка ко мо гли. Са о бра ћај био је ов де ви ше не де ља 
пре ки нут. Мно ги срп ски за ро бље ник на ђен је на 
но во сад ској же ле знич кој ста ни ци у ва го ну већ 
мр тав, а мно ги са ком пли ка ци јом гри па.

При осни ва њу На род не упра ве у Но вом Са ду 
уве ли ко је бе сне ла епи де ми ја гри па. Да би се Ср би 
за ро бље ни ци мо гли до бро ле чи ти и не го ва ти и 
спа са ва ти од смр ти, по ве ре ник за на род но здра-
вље др Ла за Мар ко вић са ху ма ним дру штви ма 
и но во сад ским го спо ђа ма, ко је су би ле уве жба не 
у не зи бо ле сни ка, отво рио је по ред бол ни ца у 
Срп ском Учи тељ ском Кон вик ту и Си ро ти шту и 
тре ћу бол ни цу у Основ ној Шко ли у Ни ко ла јев-
ској пор ти9 за срп ске вој ни ке. Уз др Л. Мар ко ви ћа 
ра дио је ов де др Ми ла дин Ве лич ко вић Сви ња рев 
са не ко ли ко ме ди ци на ра. У тим бол ни ца ма из ле-
чен је и вра ћен отаџ би ни и на ро ду ве лик број срп-
ских вој ни ка. На жа лост, би ло је и ви ше смрт них 
слу ча је ва, што ни је уо ста лом чу до, кад се зна, да 
је у то до ба био у це лој Евро пи грип ван ред но отро-
ван и те жак.

8 Да на шња згра да Ма ти це Срп ске, за ду жби на Ма ри је 
Тран да фил, про во бит но је би ла на ме ње на за си ро ти ште. 
Ма ти ца срп ска се у њој на ла зи од 1927.
9 Да нас обје кат Сред ње еко ном ске шко ле „Све то зар Ми-
ле тић“ и ре сто ран „Ста ро зда ње“.

По ве ре ник На род не Упра ве ста вио је се би за 
за да так, да са ни тет ска слу жба пот пу но до бро 
функ ци о ни ше, јер су се у то до ба вра ћа ли ма са ма 
не са мо Ср би за ро бље ни ци из Угар ске, не го и из 
Ау стри је, Не мач ке и Ру си је. Ови су до но си ли 
грип, а ови из Ру си је и пе га вац. То га ра ди по ста-
вље ни су по Вој во ди ни на зна чај на од го вор на ме-
ста са ни тет ске слу жбе срп ски и сло вен ски ле ка ри, 
ко ли ко их је год би ло на рас по ло же њу. Из да та су 
тач на на ре ђе ња са ни тет ским ор га ни ма, ка ко да 
се вла да ју и ка ко да по сту па ју за вре ме епи де ми-
је гри па, и ка кве ме ре да упо тре бе, да се пе га вац 
не би ши рио у ја чој ме ри и до био ка рак тер те шке 
и опа сне епи де ми је...

Кад је сти гла у Но ви Сад и фран цу ска вој ска, 
ме ђу ко јом се та ко ђе ши рио грип и дру ге се зон-
ске бо ле сти, усту пље на им је бол ни ца у Основ ној 
Шко ли у Ни ко ла јев ској пор ти, оста ле две одр жа-
ва не су све до тле, док срп ске вој не вла сти ни су 
отво ри ле сво је ре зер вне бол ни це, ко је су да ље 
при ма ле срп ске вој ни ке на ле че ње.

По дат ке о умр лим срп ским вој ни ци ма у Но-
вом Са ду, њи хо ва ва жни ја до ку мен та и имо ви-
ну, по сла ле су обе бол ни це по свр ше ном ра ду 
Ми ни стар ству Вој ске и Мор на ри це у Бе о град.

На жа лост, би ло је и та квих срп ских вој ни ка, 
ко ји су умр ли у бол ни ци, а не ки и на ули ци, пре 
не го што су сти гли до бол ни це, па ни су оста ви ли 
ни ка ква до ку мен та, да се зна ко су, шта су и ода-
кле су“ (Ње го ван 2017, 89–91).
Мно го при мед би на рад ау строугар ских вла сти 

по след њих да на пред ула зак срп ске вој ске у Но ви 
Сад, укљу чу ју ћи и не бри гу око су зби ја ња шпан ске 
гро зни це, из не ли су чла но ви Срп ског на род ног 
од бо ра ко ман дан ту Ду нав ске ди ви зи је, пу ков ни ку 
Дра го ми ру С. Ми ло је ви ћу, ка да је он 12. но вем бра 
са 8. пу ком ове ди ви зи је сти гао у Но ви Сад:

У спо ра зу му с пу ков ни ком Ми ло је ви ћем ре-
шио је С.Н.О., да се упра ва гра да пре да по вер љи-
вим љу ди ма, јер до са да шња вр ши па сив ну ре зи-
стен ци ју, ко ја угро жа ва ин те ре се гра да и вој ске; 
не из вр ша ва за ко ни те ду жно сти и ду жну преду-
сре тљи вост пре ма оку па ци о ној вој сци; па сив на 
је пре ма епи де ми ји ко ја је овла да ла [курзив С. Д., 
П. Б.]; апро ви за ци ја је ско ро пре ста ла да функ ци-
о ни ше; све јав не по сло ве за не ма ру је; зва нич ни 
ор га ни бу не срп ске вој ни ке, да не при ме оруж је, 
итд. (Ње го ван 2017, 50).
На но во сад ским гро бљи ма ле жа ле су да ни ма на 

де се ти не пре ми ну лих, ко је ни је имао ко да са хра ни, 
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због не до стат ка рад не сна ге. То га се не где иза 12. 
но вем бра до бро вољ но при хва тио но во сад ски по-
љо при вред ник Емил Јо ва но вић-Бе ба, ко ји је бр зо 
ску пио 15–20 љу ди, а уско ро их је би ло знат но више 
„та ко, да су за крат ко вре ме по ко па ли на сто ти не 
мр тва ца, те се с пра вом мо же ре ћи: да су мно го до-
при не ли, да се Но ви Сад за крат ко вре ме отре сао 
опа сне епи де ми је, ко ја је та да бе сне ла у ве ли кој 
ме ри“10 (Ње го ван 2017, 232–233).

У ис тој Спо ме ни ци члан ре дак ци је М. Ђ. (Ми та 
Ђор ђе вић?) до но си цр ти це о Че ти ри по кој ни ка, 
че тво ри ци срп ских мла ди ћа (Ва са Да мја но вић, 
Ни ко ла Бу ро вац, Ко ста Јор го вић и Ми лан Ве лић), 
ко ји су би ли ве о ма ак тив ни у ор га ни ма Срп ског 
на род ног од бо ра и Срп ској на род ној стра жи, и сва 
че тво ри ца се раз бо ле ла од шпан ске гро зни це и 
умр ла кра јем 1918. (Ње го ван 2017, 242–243; Кри во-
ше јев 2020, 120–121). У тек сту се је ди но за Да мја-
но ви ћа из ри чи то ка же да је „до био шпан ску гро-
зни цу и умро“. За Бу ров ца (ко ји је прет ход но био 
по руч ник Срп ске на род не стра же у Но вом Са ду, а 
раз бо лео се и умро у Зе му ну) и Јор го ви ћа се ка же 
да су се раз бо ле ли од гри па, а за Ве ли ћа да „на зе-
бе и па де у по сте љу, из ко је се ви ше ни је ди гао“. 
Но, ја сно је да је код све че тво ри це у пи та њу би ла 
шпан ска гро зни ца.

Са чу ва на је и при ча о чи ча Мла де ну из срем-
ског се ла Бо сут, ко ји се, вра ћа ју ћи се из ин тер на-
ци је, а не све стан да је већ за ра жен, до бро вољ но 
при ја вио у Срп ску др жав ну стра жу у Ни ко ла јев-
ској шко ли у Но вом Са ду, али је већ исте но ћи пао 
у по сте љу од шпан ске гро зни це и пре ми нуо „на 
дан ула ска срп ске вој ске“, тј. 9. но вем бра 1918. (Ње-
го ван 2017, 237–238).

Иа ко је из ве сно да је број жр та ва пан де ми је у 
Но вом Са ду и око ли ни био ве ли ки, он до да нас 
ни је ни при бли жно утвр ђен. Би ланс из но си си гур-
но ви ше сто ти на љу ди, с об зи ром на на пред из не ти 
по да так да су Емил-Бе ба Јо ва но вић и дру ги но во-
сад ски ра та ри од 13. но вем бра на да ље, то ком две 
до три не де ље са хра ни ли „на сто ти не мр тва ца“, а 
си гур но их је, с об зи ром на се ћа ња др Ми ла на Пе-
тро ви ћа и жал бе но во сад ског СНО пу ков ни ку Ми-

10 Ту се пре ци зи ра да се Јо ва но вић „при ја вио“, тј. ста вио 
на рас по ла га ње ве ли ком ка пе та ну но во сад ске по ли ци је 
др. Алек сан дру Мо чу. Моч је ту ду жност оба вљао од 12. 
но вем бра (Ње го ван 2017, 50).

ло је ви ћу, при бли жно то ли ки број умро и ра ни је. 
Што се ти че Три ве Ми ли та ра, сма тра мо да је њего-
ва ци фра од по не ко ли ко сто ти на умр лих днев но, 
ако се од но си са мо на Но ви Сад (Ми ли тар 2015, 194–
195), пре у ве ли ча на. Раз лог за то је што је и сам Ми-
ли тар, по соп стве ним ре чи ма, та да ле жао бо ле стан 
од шпан ске гро зни це, па су до ње га до пи ра ле само 
пре у ве ли ча не гла си не. Ипак, де лу је са свим мо гу-
ће да је укуп ни број жр та ва у Но вом Са ду ве ћи 
не го у Ста рој Па зо ви, тј. го то во из ве сно пре ко 500, 
а мо жда и ви ше.

По ред већ на ве де них ме ста у Вој во ди ни мо же-
мо спо ме ну ти и Су бо ти цу, ко ју је срп ска вој ска, 
од но сно 8. пе ша диј ски пук Ду нав ске ди ви зи је 13. 
но вем бра 1918. го ди не осло бо ди ла и та ко сти гла до 
свог крај њег се вер ног од ре ди шта на ли ни ји: ре ка 
Мо риш – Су бо ти ца – Ба ја. 

Са срп ском вој ском кра јем но вем бра 1918. го-
ди не у Су бо ти цу су сти гла два ба та љо на фран цу-
ске вој ске ко је је пред во дио пот пу ков ник Мар нињ. 
Фран цу ске ба та љо не су са чи ња ва ли ко ло ни јал ни 
вој ни ци, Се не гал ци (Ве ља но вић 2015, 230).

Фран цу ски вој ни ци из Се не га ла у Ба на ту 1919. го ди не 
(из приватне колекције Драгољуба Бадрљице)

На род ни од бо ри ко ји су ор га ни зо ва ни у Сре-
му, Бач кој, Ба на ту и Ба ра њи пре у зе ли су бри гу о 
ор га ни за ци ји ме сне вла сти, спре ча ва њу не ре да и 
пљач ки, снаб де ва њу гра ђа на. 

Оче ки ва ло се да на род ни од бо ри уло же по ве-
ћан на пор у обез бе ђе њу опре ме и ме ди цин ске по-
мо ћи као и аде кват ну не гу ра ње ним, ис цр пље ним 
и бо ле сним вој ни ци ма. По го то во ка да је по до ла-
ску ве ћег бро ја вој ни ка у Су бо ти цу, из био пе га ви 
ти фус и шпан ска гро зни ца (ИА Су, Ф. 47).
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На пред лог Дра ге Ди ми три је вић на збо ру у 
Град ској ку ћи од лу че но је да се осну је бол ни ца за 
обо ле ле срп ске вој ни ке. У крат ком вре мен ском ро-
ку обез бе ђе ни су кре ве ти, сла ма ри це, ће бад, хра-
на и опре ма за бо ле сни ке. Бри гу о бо ле сним срп-
ским вој ни ци ма пре у зе ле су срп ске и бу ње вач ке 
же не ко је је ор га ни зо вао Ме сни од бор До бро тво-
ре не за дру ге Срп ки ња на че лу са ве ли ком до бро-
твор ком Ми цом Ра дић. При пре мљен је и ве ћи 
про стор за са хра њи ва ње пре ми ну лих вој ни ка 
(Ње го ван 2017, 231).

Пре вен ци ја је би ла из у зет но ва жна, од но си ла 
се на бо ле сти код љу ди и жи во ти ња. Об у хва та ла је 
пре да ва ња, спро во ђе на је дез ин фек ци ја и де ра ти-
за ци ја, вак ци ни са ње, до не те су Уред бе о про сти-
ту ци ји, оба ве шта ва ње ста нов ни штва, ука зи ва ње 
на по сто је ће про бле ме, по ди за ње хи ги јен ских на-
ви ка ста нов ни штва (ИА Су, Ф. 47а).

По ја вом пе га вог ти фу са 1919. го ди не у вој сци 
пред у зе те су ме ре, ста нов ни штво се ин фор ми са ло 
о симп то ми ма бо ле сти, ин си сти ра ло се на хи ги-
је ни, ка ран ти ну, ста вљао се ак це нат на сре ђи ва ње 
сеп тич ких ја ма. Већ сле де ће го ди не по ред пе га вог 
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ти фу са ха ра и епи де ми ја шпан ског гри па. Да би се 
за шти ти ло ста нов ни штво Ми ни стар ство здра вља 
на ре ђу је вак ци ни са ње школ ске де це по од ре ђе ном 
пла ну (ИА Су, Ф. 47б), а ми ни стар ство про све те се 
оба ве шта ва о из би ја њу епи де ми је „шпа њол ске бо-
ле сти“ и пре стан ку на ста ве у основ ним и сред њим 
шко ла ма. За тва ра ју се би о ско пи и ре сто ра ни (ИА Су, 
Ф. 47в).

Од бо ле сти код љу ди нај ви ше ар хив ских по да-
та ка има о ве не рич ним бо ле сти ма, шпан ској гро-
зни ци, ТБЦ-у, пе га вом ти фу су, бо ги ња ма и мен тал-
ним бо ле сти ма. Кроз су бо тич ку бол ни цу про шли 
су вој ни ци бо ле сни од пе га вог ти фу са и шпан ске 
гро зни це, на ши и фран цу ски вој ни ци бо ле сни од 
ве не рич них бо ле сти и бу гар ске из бе гли це за ра-
же не гри пом.

Шпан ска гро зни ца у Вој во ди ни за хва ти ла је и 
Ве ли ки Беч ке рек. Пре гле дом ма тич них књи га 
умр лих Цар ске и кра љев ске ре зер вне бол ни це у 
Ве ли ком Беч ке ре ку, мо же се за кљу чи ти да су смр-
то но сне епи де ми је до не те са фрон та од не ле мно го 
ви ше жи во та не го по вре де за до би је не на бој ном 
по љу. Нај смр то но сни је за ра зне бо ле сти у бол ни-
ца ма би ле су тр бу шни ти фус, ту бер ку ло за, га стро-
ен те ри тис и ин флу ен ца, од но сно шпан ска гро зница 
(Че ме ре 2021, 341).

На са мом за вр шет ку ра та шпан ска гро зни ца 
иза зва ла је ве ли ку смрт ност ме ђу вој ни ци ма али 
мо жда мно го ви ше ме ђу ци вил ним ста нов ни штвом. 
Ва жно је на по ме ну ти да је и у прет ход ном пе ри-
о ду би ло спо рад нич них слу ча је ва гри па, али тек од 
сеп тем бра 1918. го ди не у Ве ли ком Беч ке ре ку она 
до би ја раз ме ре пан де ми је. На жа лост, ма тич не књи-
ге умр лих ре зер вне бол ни це ни су пот пу не, страни-
 це за сеп тем бар и ок то бар су укло ње не. На осно ву 
дру гих из во ра ин ди рект но са зна је мо да је бо лест 
у овом гра ду се ја ла смрт, не ште де ћи ни нај мла ђе. 
У ча со пи су Пе шти Хир лап од 13. сеп тем бра на во де 
се две смр ти 26-го ди шње Ер жи из Се ге ди на и њене 
се стре. У на ред ном пе ри о ду бо лест се бр зо ши ри ла, 
град ски ле кар у но ви на ма је из ја вио да че твр ти на 
град ског ста нов ни штва па ти од шпан ске гро зни-
це и да го то во у сва кој ку ћи има обо ле лих. Убр зо 
су и школ ска де ца по че ла да обо ље ва ју, умр ла је 
13-го ди шња де вој чи ца Ми ли ца Ба кић. Иа ко су по-
след њи да ни сеп тем бра би ли вре ли, за бе ле же на је 
тем пе ра ту ра од 40о С, бо лест је узи ма ла ма ха (Че-
ме ре 2021, 346).

Због ве ли ког бро ја обо ле ле школ ске де це (45%) 
и на зах тев жу па ниј ског ле ка ра под жу пан је до нео 
од лу ку о за тва ра њу шко ла. Бо лест се вр ло бр зо са 
ста нов ни штва про ши ри ла и на ру ске рат не за ро-
бље ни ке.

Ула ском Срп ске кра љев ске вој ске у град за ра за 
се про ши ри ла и ме ђу вој ни ци ма. Пре ма Про то ко лу 
умр лих Срп ске пра во слав не цр кве кра јем но вем-
бра умр ло је 18 срп ских вој ни ка у ло кал ној бол-
ни ци. Ве ћи на је би ла из 1. и 2. пе ша диј ског пу ка, 
то ком де цем бра још два, по след њи слу чај за бе ле-
жен је 28. де цем бра 1918. го ди не (Че ме ре 2021, 347; 
АПЦЗР, СПЦ ПУ, 1918, 96–97). 

Упо ре ђу ју ћи по дат ке из по след ња три ме се ца 
1918. за кљу чу је мо да је на те ри то ри ји гра да Ве ли-
ког Беч ке ре ка нај ма ње 28 рат них за ро бље ни ка (24 
Ру са, 3 Ср би на и 1 Цр но го рац) и 20 вој ни ка Срп ске 
кра љев ске вој ске пре ми ну ло у на ле ту шпан ске 
гро зни це (Че ме ре 2021, 347).

На кон кра ха Ау сто у гар ске и ра су ла ко је је на-
ста ло у вој сци не ма мо по дат ке о бро ју умр лих вој-
ни ка од шпан ске гро зни це. Јед но од ме ста озбиљ но 
по го ђе них шпан ском гро зни цом би ло је То ва ри-
ше во. Од пан де ми је је у овом ме сту, по ре чи ма хро-
ни ча ра ме ста Ми ло ша Ра дој чи на „умр ло ви ше де-
се ти на ста нов ни ка (мо жда чак и сто ти нак), по не кад 
чак и по тро је из јед не ку ће“. Ра дој чин на во ди и да 
су шко ле би ле за тво ре не од 23. ок то бра до 17. де-
цем бра 1918, и да је та да отво ре но но во гро бље, на 
пу ту пре ма Ба чу. На по ми ње и сле де ће: „Из цр кве-
них књи га умр лих не мо же мо да ви ди мо узро ке 
смр ти, па је те шко из ве сти пот пу не по дат ке (Ра дој-
чин 1991, 59–60; Кри во ше јев 2020, 139).“

За то ће, очи глед но, би ти по треб но по себ но 
обим но ис тра жи ва ње, по слич ној ме то до ло ги ји 
ко ју је при ме нио Вла ди мир Кри во ше јев у про у ча-
ва њу жр та ва у ва љев ском кра ју, тј. про у ча ва њем 
и де таљ ном ана ли зом књи га умр лих у цр ква ма и 
са чу ва не ме ди цин ске до ку мен та ци је (ви ди: Кри-
во ше јев 2020). 

Та ко ђе, отва ра се пи та ње жр та ва пан де ми је 
шпан ске гро зни це у дру гим ме сти ма у ју жној Бач-
кој и ис точ ном Сре му. Јер, ако је у Зе му ну би ло 300 
жр та ва пан де ми је, у Ста рој Па зо ви пре ко 400, у 
То ва ри ше ву сто ти нак, а у Но вом Са ду ви ше од пет 
сто ти на, си гур но је мо ра ло би ти жр та ва и у свим 
ме сти ма сме ште ним из ме ђу њих. Прак тич но, осим 
Шај ка шке, не ис тра же но је це ло срем ско и бач ко 
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По ду на вље низ вод но од Бач ке Па лан ке. На рав но, 
и број жр та ва пан де ми је у дру гим ре ги ја ма Вој-
во ди не оста је не до вољ но ис пи тан.

И ов де тре ба узе ти у об зир не ком плет ност по-
да та ка. У слу ча ју Вој во ди не, као та да шње ау стро-
у гар ске те ри то ри је, ту, по ред вој ни ка у ау стро у гар-
ској вој сци и ин тер ни ра ца, тре ба узе ти у об зир и 
пи та ње бро ја пре бе га-до бро во ља ца у срп ској вој сци 
из тих кра је ва. Они се, ра ди без бед но сти њи хо вих 
по ро ди ца, че сто ни су ни уво ди ли у срп ску вој ну 
еви ден ци ју. Сто га је чак и утвр ђи ва ње њи хо вог 
тач ног бро ја без ма ло не ре шив про блем (Пе тро вић 
2008, 126–131, 380–391), а ка мо ли број умр лих од 
шпан ске гро зни це, ко јих је си гур но би ло.

Та ко ђе би би ло нео п ход но јед но ис тра жи ва ње 
у Вој ном ар хи ву, да се на ђе и про у чи по ме ну та до-
ку мен та ци ја о вој ни ци ма пре ми ну лим у но во сад-
ским бол ни ца ма, до ста вље на из Но вог Са да Ми-
ни стар ству вој ске и мор на ри це, као и сли чан ма-
те ри јал из дру гих при вре ме них вој них бол ни ца, 
као и ау стро у гар ских вој них бол ни ца на под руч-
ју Вој во ди не, што би из и ски ва ло и ис тра жи ва ња 
у ар хи ви ма и му зе ји ма где се чу ва ју по да ци о тим 
бол ни ца ма.
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CON TRI BU TION TO THE STUDY OF THE SPA NISH FLU EPI DE MIC  
IN THE RE GION OF VOJ VO DI NA

Summary

The 1918 in flu en za pan de mic, com monly known by the mi sno mer Spa nish flu or as the Gre at In flu en za 
epi de mic, af fec ted the re gion of Voj vo di na as well as the rest of the world. Li ke everywhe re, the de a dli est wa ve 
hap pe ned he re was in the au tumn and win ter of 1918/1919. This wa ve over run from Hun gary and the Sa lo ni ca 
front (the Ma ce do nian front) from whe re it was spread by Ser bian sol di ers and sol di ers of the Tri ple En ten te, 
be fo re all by sol di ers of the French co lo nial tro ops Zu a vi from Se ne gal. 

On its pe ak, pan de mic re sul ted with mo re hun dreds of ca su al ti es, which we re re cor ded in se cond wa ve in 
No vi Sad, Sta ra Pa zo va, Ze mun, Ve li ki Beč ke rek (to day’s Zre nja nin), Su bo ti ca, To va ri še vo and vil la ges of Šaj ka-
š ka. This pan de mic wasn’t in ve sti ga ted in pro per me a su re, so the fi nal co unt of ca su al ti es of Spa nish flu co uldn’t 
be de li ve red even ap pro xi ma tely.

The aim of this pa per is to in di ca te to we ak re sults of re se arch which we re hap pe ned de fi ci ently. The met-
ho do logy which Vla di mir Kri vo še jev used in re se arch of ef fects of Spa nish in Va lje vo and sur ro un dings in 
Ser bia can be re com men ded for furt her re se arch of this su bject. This met ho do logy re qu i re ca re fully re a ding 
of ar chi ve so ur ces li ke re gi stri es of births and me di cal do cu men ta tion. Spe cial emp ha sis sho uld be gi ven to the 
en tri es which de scri be ca u ses of de aths, due to si mi la rity of symptoms bet we en Spa nish flu and pne u mo nia, 
which al so can be bro ught on by Spa nish flu.

ПРЕ ДРАГ БА ЈИЋ, СНЕ ЖА НА ДО БРИЋ, ДУ ШАН ЛА ЛО ШЕ ВИЋПРИ ЛОГ ПРО У ЧА ВА ЊУ...
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ЛОКАЛНИ ГРАДСКИ НОВАЦ КОРИШЋЕН У ГОДИНАМА  
ТОКОМ ТРАЈАЊА И НАКОН ЗАВРШЕТКА ПРВОГ СВЕТСКОГ РАТА  

НА ПРОСТОРУ КРАЉЕВИНE СРБА, ХРВАТА И СЛОВЕНАЦА  
ИЗ ЗБИРКЕ МУЗЕЈА ВОЈВОДИНЕ

Мирјана Лакић, Музеј Војводине 
mirjana.lakic@muzejvojvodine.org.rs

Ап стракт: Уни фи ка ци ја нов ца на кон за вр шет ка Пр вог свет ског ра та пред ста вља ла је ду го тра јан про-
цес, ко ји је за вр шен тек 1922. го ди не. Не ка да пет раз ли чи тих ва лу та, ко је су ко ри шће не на про сто ру др жа ве 
пре ује ди ње ња 1918. тре ба ло је пре тво ри ти у је дин стве ну на ци о нал ну ва лу ту – ди нар. То ком ра та, као и на-
кон ње го вог за вр шет ка, у ве ћим гра до ви ма на сту пио је про блем са не до стат ком сит ног нов ца. Ре ше ње је 
на ђе но у штам па њу та ко зва ног ло кал ног нов ца, ко ји је ва жио од ре ђе ни вре мен ски пе ри од и то са мо на те-
ри то ри ји гра да ко ји га је из дао. У ра ду су при ка за ни и опи са ни при мер ци овог нов ца ко ји се чу ва у Ну ми зма-
тич кој збир ци па пир ног нов ца Му зе ја Вој во ди не.

Кључ не ре чи: Пр ви свет ски рат, уни фи ка ци ја нов ца, жи го са ње и мар ки ра ње кру на, не до ста так сит ног 
нов ца, ло кал ни град ски но вац.

Пр ви свет ски рат оста вио је огром не по сле ди-
це, ка ко на чи тав свет та ко и на Ср би ју ко ја је била 
ме ђу зе мља ма са нај ве ћим ма те ри јал ним и људ-
ским жр тва ма. Зе мља је ра зо ре на, оште ће ни су 
руд ни ци и при том од не те огром не ко ли чи не ру да, 
пору ше ни су број ни мо сто ви и уни ште не же ле-
знич ке ли ни је. По љо при вре да је та ко ђе пре тр пе ла 
огром не гу бит ке. Сточ ни фонд и по љо при вред на 
про из вод ња сма ње ни су за 70 про це на та. Ср би ја 
је, пре ма по да ци ма Кон фе рен ци је ми ра у Па ри зу 
1919. из гу би ла 1.247.435 љу ди, од но сно 28% од це-
ло куп ног бро ја ста нов ни ка ко је је има ла по по пи-
су из 1914. го ди не. Нај ве ћи број стра да лих, око 
53%, били су му шкар ци ста ро сти из ме ђу 18 и 55 
го ди на (Сто јан че вић 1974, 61–74). Као ди рект ну 
по сле ди цу рата Ср би ја је има ла и ве ли ки број деце 
оста ле без јед ног или оба ро ди те ља, те је др жа ва 
пре у зе ла ста ра ње о њи ма. Про це њу је се да је у Срби-
ји би ло око 500 хи ља да рат не си ро ча ди (Kri zman 
1970, 23–60).

Оп ште ста ње у зе мљи је би ло ја ко те шко. Рат је 
за со бом оста вио ду бо ког тра га у го то во свим сфе-
ра ма жи во та. Пред но во о сно ва ном др жа вом Кра-

ље ви ном Ср ба, Хр ва та и Сло ве на ца отво ри ли су се 
број ни иза зо ви, као што су про бле ми у ви ду рат не 
ште те, от пла те ду го ва, ис ко ре њи ва ња фе у да ли-
зма, не до стат ка ка пи та ла и ква ли фи ко ва не рад не 
сна ге. Др жа ву је тре ба ло што пре ад ми ни стра тив-
но ор га ни зо ва ти и еко ном ски об но ви ти, очу ва ти 
ин те гри тет гра ни ца и ус по ста ви ти ред и без бед-
ност у зе мљи (Ви де ти Ми тро вић 2014). 

У еко ном ском по гле ду, нај пре се мо ра ло по за-
ба ви ти пи та њем уни фи ка ци је нов ца и ства ра њем 
та ко зва не мо не тар не уни је.1 Ве ли ки про блем био 
је то што се на про сто ру Кра ље ви не СХС на ла зи ло 
у оп ти ца ју пет ва лу та: ди нар Кра ље ви не Ср би је, 
пер пер Кра ље ви не Цр не Го ре, бу гар ски лев, не мач-
ка мар ка и у нај ве ћем де лу др жа ве ау стро у гар ска 
кру на (Kr šev 2012, 114). На ша др жа ва је би ла пр ва, 
ко ја је по сле про па сти Ау стро у гар ске мо нар хи је 
кре ну ла ка на ци о на ли зо ва њу др жав не ва лу те.

1 Под мо не тар ном уни јом се под ра зу ме ва је дин стве ни 
ва лут ни про стор у ко ме по сто ји са мо јед на ва лу та ко ја се 
ко ри сти у свим функ ци ја ма нов ца и са мо јед на еми си о на 
уста но ва ко ја во ди ра чу на о тој ва лу ти, тј. јед на цен трал на 
бан ка.
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Оно што је осо бе но за на ци о нал ну ва лу ту Ср-
би је је сте да су на кон по вла че ња ка Кр фу, ве ли ке 
ко ли чи не ди на ра по не ле са со бом срп ска вла да, 
вој ска, као и ста нов ни штво ко је се ту на шло. Та-
ко ђе, ди нар је остао у оп ти ца ју и у оку пи ра ној зе-
мљи где су се ау стриј ске и бу гар ске упра ве тру ди-
ле да ума ње ње го ву вред ност, ка ко би га што пре 
из ба ци ле из упо тре бе. Ре ла ци ја је би ла сле де ћа: 
1 кру на = 2 ди на ра; 1 не мач ка мар ка = 2,5 ди на ра; 
1 бу гар ски лев = 2 ди на ра. (На род на бан ка 1934, 96). 
У на ме ри да утвр де ко ли чи ну ди на ра, ау стро у гар-
ске вла сти су пред у зе ле ње го во жи го са ње. Ме ђу-
тим, због не по ве ре ња на ро да у ову ме ру, обе ле жен 
је са мо ма њи део нов ча ни ца, док је оста так ста нов-
ни штво са чу ва ло у сла ма ри ца ма, ве ру ју ћи да ће 
до ћи бо ља вре ме на. 

Мно ги фак то ри ути ца ли су на ста бил ност дина-
ра за вре ме Пр вог свет ског ра та. На род на бан ка је 
у це ло сти др жа ла кон тро лу над из да ва њем нов ча-
ни ца у усло ви ма ра та. Вр ло је би тан по да так да је 
тре зор На род не бан ке пот пу но ева ку и сан то ком 
ње го вог тра ја ња, што је и пси хо ло шки и еко ном-
ски ути ца ло на очу ва ње под ло ге за еми си ју ди на-
ра. Вред но сти На род не бан ке пре не се не су пре ко 
Кру шев ца, Ни ша и Со лу на у Мар сељ где су би ле на 
си гур ном. Наш на род је са чу вао по ве ре ње у свој 
но вац, иа ко су оку па ци о не вла сти по ку ша ва ле да 
из вр ше ну ме ра ци ју ди на ра и да га за др же ван оп ти-
ца ја. Та ко је ди нар иза шао из Пр вог свет ског ра та са 
гу бит ком вред но сти ко ји се мо же сма тра ти не знат-
ним у по ре ђе њу са ис ку ше њи ма ко ји ма је био из ло-
жен (Гња то вић, Ду га лић и Сто ја но вић 2003, 231).

За раз ли ку од ди на ра, кру на је би ла нај ви ше 
обез вре ђе на ва лу та у Евро пи на кра ју Пр вог свет-
ског ра та. Ау стро у гар ска је во ди ла рат не по кри-
ва њем ре дов них и ван ред них рас хо да са ре ал ним 
при хо ди ма и не кон тро ли са ним еми то ва њем нов-
ца, што је узро ко ва ло хи пе рин фла ци ју. У тек сту 
„О ва лут ном про бле му“ (За ста ва 1919) на во ди се 
да је на по чет ку ра та Ау стро у гар ска мо нар хи ја има-
ла у оп ти ца ју око три ми ли јар де па пир ног нов ца, 
што је пре ма укуп ном бро ју ста нов ни штва од око 
50 ми ли о на чи ни ло 60 кру на по гла ви ста нов ни-
ка. У тре нут ку по ли тич ког пре о кре та ра чу на ло се 
да је на про сто ру Ау стро у гар ске у оп ти ца ју 423 
ми ли јар де па пир ног нов ца, што је че тр на ест пу та 
ви ше не го пре ра та и из но си ло је 840 кру на по гла-
ви ста нов ни ка (Исто). 

При ли ком фор ми ра ња но ве др жа ве – Кра ље ви-
не СХС, по ста ви ло се пи та ње шта ра ди ти са ау стриј-
ским кру на ма. Прав но по сма тра но, би ло је мо гу ће 
про гла си ти тај но вац ни штав ним, јер је при па дао 
дру гој др жа ви, тј. Кра ље ви на СХС га ни је из да ла 
ни ти за ње га га ран то ва ла. Емо тив ни раз ло зи били 
су за по ни шта ва ње, јер је то био но вац не при ја те ља, 
ко ји је до нео смрт и ра за ра ње (Ко си ер 2014, 239). 
По ли тич ки раз ло зи би ли су про тив реч ни. Про-
тив кру не би ла је же ља да се ди нар не ква ри за рад 
не при ја тељ ског нов ца, а на су прот то ме ста јао је раз-
лог по што ва ња при ват не имо ви не, по што би пони-
шта ва ње кру на уни шти ло нов ча ни део имо ви не 
гра ђа на са крун ског под руч ја (Mi ja to vić 2014, 32).

Пр ве ме ре мо не тар не по ли ти ке у Кра ље ви ни 
СХС усле ди ле су већ 12. де цем бра 1918. го ди не, када 
је до не та од лу ка о за бра ни уно са кру на из ино стран-
ства у ве ћим апо е ни ма од хи ља ду. Исто га да на, 
на ре ђе њем при вре ме ног ре со ра Ми ни стар ства 
фи нан си ја при сту пи ло се жи го са њу и по пи си ва њу 
па пир ног нов ца из Ау стро у гар ске ко ји се на ла зио 
у про ме ту на те ри то ри ји Кра ље ви не СХС (Kr šev 
2012, 116).

10 ау стро у гар ских кру на, 2. 1. 1915, Беч, инв. бр. 499

Жи го са ње је оба вљало неколико над ле шта ва: 
фи нан сиј ска, по ли циј ска и оп штин ске власти, а 
де лом и вој не уста но ве, па чак и жан дар ме риј ске 
ста ни це (На род на бан ка 1934, 141). Пе ча ти су се 
ме ђу со бом раз ли ко ва ли по нат пи су и сти лу, а на-
ро чи то по име ну ин сти ту ци је ко ја је би ла од го-
вор на за на но ше ње пе ча та, ме сту у ко јем је пе чат 
на но шен, об ли ку пе ча та и др жав ним обе леж ји ма. 
Об лик и ве ли чи на ко ри шће них жи го ва би ли су 
раз ли чи ти (кру жни, елип са сти, ква драт ни, пра во-
у га о ни, ром бо ид ни) и бо ја се та ко ђе раз ли ко ва ла 
(цр на, пла ва, цр ве на, љу би ча ста, зе ле на), пре ма томе 
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ка ква се тин та за жи го ве на шла при ру ци. Ка ко су 
ко ли чи не крун ских нов ча ни ца у оп ти ца ју би ле 
огром не, од ре ђен је ве ли ки број ме ста за жи го са ње.

Жи го са њем је ус пе ла да се по ста ви гра ни ца 
пре ма ау стро у гар ској кру ни, али при лив не жи го-
са них кру на ни је оне мо гу ћен услед сла бе тех ни ке 
жи го са ња. Гра ђа ни че сто ни су ни мо гли да зна ју 
да ли је жиг на нов ча ни ци у њи хо вим ру ка ма ва-
ли дан или не. По ред свих ме ра жи го са ња у про ме-
ту су се и да ље по ја вљи ва ле кру не без жи га. Из тог 
раз ло га вла да је 7. но вем бра 1919. од лу чи ла да из-
вр ши мар ки ра ње свих крун ских апо е на ко ји се на-
ла зе у зе мљи, на ле пљи ва њем по себ них мар ки ца. 
Ле пље не су кон трол не мар ки це, слич не по штан-
ским, на ис прав но пе ча ти ра не ау стро у гар ске нов-
ча ни це у апо е ни ма од 10, 20, 50, 100 и 1000 кру на. 
Нов ча ни це од јед не и две кру не ни су мар ки ра не. 
Мар ки ра ње су из вр ши ле, у пе ри о ду од 26. но вем-
бра 1919. до 11. ја ну а ра 1920. ло кал не вла сти, по ре-
ски уре ди и фи нан сиј ске уста но ве, уз ове ру пе ча-
том пре ко де ла кон трол не мар ки це. Мар ки це су се 
ле пи ле на оној стра ни крун ске нов ча ни це на ко јој 
је текст на не мач ком је зи ку (Sto ja no vić 2007, 69).

У нов ча ном про ме ту Кра ље ви не СХС на ро чи-
то је би ла осет на оску ди ца нов ца ма лих вред но сти, 
од но сно ко ва ни ца, пре ко по треб них у сва ко днев-
ној тр го ви ни. Да би до не кле ре ши ла про блем с не-
до стат ком „сит ни ша“ у нов ча ном про ме ту и док не 
из ра ди вла сти ти ко ва ни но вац, др жа ва је до не ла 
од лу ку да сре бр не ко ва ни це ау стро у гар ске кру не 
из јед на чи са ди на ром (Ge i ger, Ostaj mer 2019, 121).

По ку ша ји жи го са ња и мар ки ра ња кру на ни су 
ус пе ли да ре ше ва лут ни про блем, на про тив, ство-
ри ли су ве ли ку кон фу зи ју ме ђу на ро дом као и при-
ли ку за број не мал вер за ци је. Је ди но ре ше ње би ло 
је да се што бр же кре не са штам па њем но ве крун-
ско-ди нар ске нов ча ни це, ко ја би ба рем при вре ме но 
ре ши ла про блем нов ца. Од лу ком од 1. фе бру а ра 
1920. сту па на сна гу За кон ко јим но ва крун ско-ди-
нар ска нов ча ни ца, ко ју као сво ју еми си ју пу шта 
На род на бан ка, по ста је је ди но пла те жно сред ство 
у зе мљи (По ли ти ка, 1. фе бру ар 1920). На ред ног 
дана об ја вље но је да се При ви ле го ва на На род на бан-
ка Кра ље ви не Ср би је пре тва ра у На род ну бан ку 
Кра љев ства Ср ба, Хр ва та и Сло ве на ца (По ли ти ка 
2. фе бру ар 1920).

У вре ме ну на кон про гла ше ња Кра ље ви не СХС 
и ха о тич ном мо не тар ном ста њу ко је је на сту пи ло, 
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Мар ки це ле пље не на жи го са не кру не

ја ви ла се по тре ба за ве ћом ко ли чи ном сит них апо-
е на ко ји би под ми ри ли по тре бе сва ко днев ног, ма-
ло про дај ног про ме та. Та по тре ба је на ро чи то била 
из ра же на у град ским сре ди на ма, где број но ста нов-
ни штво ни је мо гло да на ми ри сва ко днев не по тре-
бе соп стве ном про из вод њом, јер су це не ма њих 
ко ли чи на про из во да би ле из ра жа ва не упра во у 
па ра ма. То ком 1918–1920. го ди не до шло је до по ску-
пље ња хра не, јер сит ног нов ца ни је би ло, а по јави-
ле су се и ла жне нов ча ни це, па је но вац тре ба ло 
про ве ра ва ти и са њим опре зно по сту па ти. Због 
то га су град ске оп шти не Бе о гра да, За гре ба, Кар-
лов ца, Оси је ка, Спли та, Са ра је ва, Љу бља не и Ма-
ри бо ра до би ле до пу ште ње да штам па ју си тан па-
пир ни но вац, ко ји је као сред ство пла ћа ња вре део 
огра ни че но вре ме, тач ни је го ди ну да на (Ko lar-Di mi-
tri je vić 2013, 139). У за ви сно сти од гра да на чи јој је 
те ри то ри ји ва жио овај но вац је и раз ли чи то на зи-
ван (по моћ ни, ло кал ни, бо но ви, до зна ке, вред но-
сни це, на пут ни це).

Про блем са не до стат ком сит ног нов ца по за-
вр шет ку Пр вог свет ског ра та ја вио се и у дру гим 
др жа ва ма Евро пе, као што су Не мач ка, Ау стри ја, 
Ма ђар ска и Че шка. Не мач ка реч not geld ко ри шће-
на је за но вац штам пан за „хит не слу ча је ве“ или 
„но вац за по тре бе“. Из да ва ле су га раз ли чи те уста-
но ве у вре ме еко ном ске или по ли тич ке кри зе. Сма-
тран је не ком вр стом по моћ ног ло кал ног нов ца, јер 
је ва жио на те ри то ри ји од ре ђе ног гра да или оп-
шти не, ко ји га је штам пао за сво је по тре бе. Че сто 
су га из да ва ле град ске ште ди о ни це, оп шти не и при-
ват не или др жав не фир ме. Ско ро сва из да ња су са-
др жа ла да тум ис те ка, на кон че га су би ла не ва же ћа. 
Из да ња без да ту ма обич но су има ла на ја ву ис те ка 
у но ви на ма или на ме сту из да ва ња. Нот гелд се 
углав ном из да вао у об ли ку па пир них нов ча ни ца. 
Ја вља ли су се и слу ча ји у ко ји ма су ко ри шће ни мате-
ри ја ли по пут нов чи ћа, ко же, сви ле, ла на, др ве та, 
по штан ских мар ки ца, алу ми ни јум ске фо ли је, угља 
и пор це ла на (Wi ki pe dia 2022).

За вре ме Пр вог свет ског ра та, у не ким гра до-
ви ма, при ват ни ци су штам па ли соп стве ни по моћ-
ни но вац. Ова вр ста спе ци фич ног ло кал ног нов ца 
из да ва на је и у Уљ ми (ма ђар ски Ho moks zil). Овај 
но вац из да вао је углед ни апо те кар Јо зеф Да уб нер 
(Jóзzsef Da ub ner) као свој соп стве ни но вац. Био је 
у оп ти ца ју то ком 1915. го ди не до 1. ја ну а ра 1916. го-
ди не. Штам пан је у апо е ни ма од 10, 20, 50 хе ле ра 
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и 1 кру не. Штам пан је дво је зич но, на ма ђар ском 
и не мач ком је зи ку. Ди мен зи је су 124 х 60 ми ли ме-
та ра. Нов ча ни ца има са мо аверс, док се на ре вер су 
на ла зи окру гао љу би ча сти жиг оп штин ских вла-
сти. По ред ових у Уљ ми су у оп ти ца ју би ле и спе-
ци јал не по твр де, ко је су гла си ле на од ре ђе не осо бе 
са раз ли чи том на зна ком нов ча не вред но сти и са 
раз ли чи тим да ту ми ма (Je lin čič 1988, 127–131).

10 фи ле ра, Уљ ма, 1915, инв. бр. 5051

20 фи ле ра, Уљ ма, 1915, инв. бр. 5052

Вла сник тр го ви не ме шо ви те ро бе, Hu go Un ter-
gutsch је у Вр шцу (ма ђар ски Ver secz) та ко ђе штам-
пао свој па пир ни но вац. Штам пан је у апо е ни ма од 
10, 20 и 50 хе ле ра на не мач ком је зи ку. На ре вер су 
је при ка за на пред ста ва из Егип та, са бе ду и ном на 
ка ми ли и пи ра ми да ма у да љи ни. Ис под је штам-
па на реч Schut zmar ke, што у пре во ду са не мач ког 
је зи ка зна чи за штит ни знак. Но вац је из дат 22. 
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10 хе ле ра, Вр шац, 22. април 1915, 
инв. бр. 5056 20 хе ле ра, Вр шац, 22. април 1915, 

инв. бр. 5057 
50 хе ле ра, Вр шац, 22. април 1915, 

инв. бр. 5058
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апри ла 1915. го ди не. Штам пан је цр ним ти ском на 
де бљој хар ти ји у ди мен зи ји 50 х 59 ми ли ме та ра. 
На кон ис те ка ва же ња по ни шта ван је бу ше њем 
или пре цр та ва њем озна ке Gut.

Услед мањ ка сит ног нов ца апо те ка Ђу ле Те ре-
ки ја (Gyula Török) из Ко ви на из да ва ла је соп стве ни 
па пир ни но вац. По зна те су три еми си је овог нов ца 
са ро ко ви ма пре стан ка ва же ња 1. ју ла 1920, 1. септем-
бра 1920. и тре ћа 1. мар та 1921. го ди не. Нов ча ни це 

20 фи ли ра/хе ле ра, Ко вин, 1921, инв. бр. 5061

30 фи ли ра/хе ле ра, Ко вин, 1921, инв. бр. 5062

50 фи ли ра/хе ле ра, Ко вин, 1920, инв. бр. 5060

20 фи ли ра/хе ле ра, Ко вин, 1920, инв. бр. 5059/1

20 фи ли ра/хе ле ра, Ко вин, 1920, инв. бр. 5059/2
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су штам па не на не мач ком, ма ђар ском, срп ском (ћи-
ри ли цом) и ру мун ском је зи ку. Из да ва не су у апо е-
ни ма од 10, 20, 30 и 50 фи ле ра (Je lin čič 1988, 152–155).

По ли ти ка је пи са ла да је у Бе о гра ду 1920. го-
ди не на сту пио ве ли ки фи нан сиј ски про блем због 
не до стат ка сит ног нов ца. Це не су че сто за о кру жи-
ва не услед не ма ња нов ца за вра ћа ње ку су ра, те је 
бе о град ска оп шти на од лу чи ла да из да свој си тан 
па пир ни но вац. Нај пре јој је ми ни стар фи нан си-
ја то за бра нио из ја вљу ју ћи да др жа ва већ ми сли о 
то ме, али је већ по сле не ко ли ко да на дао до зво лу 

за штам па ње. Оп шти на се обра ти ла Др жав ној штам-
па ри ји ра ди штам па ња. Пла ни ра но је да бу де пу-
ште но у оп ти цај све га две сто ти не хи ља да ди на ра, 
по ло ви на у па пир ном нов цу од де сет па ра, а поло-
ви на од два де сет па ра (По ли ти ка, 8. фе бру ар 1920).

По ли ти ка 1920. го ди не са оп шта ва: 
Си тан па пир ни оп штин ски но вац од 20 па ра 

го тов је. Је дан део то га нов ца оп шти на је пу сти ла у 
са о бра ћај још ју че по под не. Оп штин ска бла гај на 
(угао Ва си не и До бра чи не ули це) из да је га у ма лим 
па ке ти ма у ко ји ма има по 200 нов ча ни ца: сва ки 
па кет, пре ма то ме, ста је 40 ди на ра. Нов ча ни це од 
10 па ра још су на ра ду у Др жав ној Штам па ри ји. За 
два или три да на и оне ће би ти пу ште не у са о бра-
ћај (По ли ти ка 12. фе бру а ра 1920).

Из овог тек ста са зна је мо где се на ла зи ла Оп-
штин ска бла гај на, као и сам да тум пу шта ња у опти-
цај нов ча ни це од 20 па ра 11. фе бру а ра 1920. го ди не, 
а од 10 па ра ве ро ват но 15. фе бру а ра 1920. го ди не. 
Оста је не по зна то за што је на нов ча ни ци од штам-
пан ме сец јун као вре ме штам па ња. Овај по моћ ни 
но вац био је на пла тив и ко ри шћен са мо на те ри то-
ри ји град ске оп шти не ко ја га је из да ва ла. Бо но ви 
Оп шти не бе о град ске из да ва ни су у ви ше на вра та 
то ком 1919. и 1920. го ди не (Je lin čič 1988, 149–151).

Обе нов ча ни це из ра ђе не су са иден тич ним ли-
ков ним пред ста ва ма. Раз ли ку ју се са мо по бо ји. 
Нов ча ни ца од де сет па ра из ра ђе на је у љу би ча стој, 
а од два де сет па ра у окер бо ји. Вр ло су ма лих ди-
мен зи ја 79 х 47 ми ли ме та ра, што их је чи ни ло вео-
ма јед но став ним за сва ко днев ну нов ча ну раз ме ну. 
На авер су су ћи ри лич ним пи смом штам па ни по-
да ци о но ми нал ној вред но сти нов ча ни це, бла гај-
ни ку, пред сед ни ку, да ту му и ме сту из да ва ња, као 
и са мом из да ва чу овог нов ца. Ре верс је вр ло бо га то 
укра шен. На ње му је при ка зан Бе о град по сма тран 
са сав ске стра не, Ка ле мег дан и Са бор на цр ква.

По моћ ни но вац из дат од стра не оп шти не гра да 
Са ра је ва био је у оп ти ца ју од 20. сеп тем бра 1919. до 
31. де цем бра 1919. го ди не. Штам пан је на све тло-
ро за хар ти ји цр ним ти ском са обе стра не, аверс ла-
ти нич ним, а ре верс ћи ри лич ним пи смом, у апо е-
ни ма од 10, 20 и 50 хе ле ра. Нов ча ни це је пот пи сао 
пред сед ник оп шти не Пе тро вић. Из да те су по одо-
бре њу ми ни стар ства фи нан си ја на ред бом од 9. ју ла 
1919. го ди не, са на зна ком да овај сит ни па пир ни 
но вац мо же цир ку ли са ти са мо у под руч ју гра-
да Са ра је ва.
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10 па ра Бе о град ске оп шти не, Бе о град, јун 1920,  
инв. бр. 1387 

20 па ра Бе о град ске оп шти не, Бе о град, јун 1920,  
инв. бр. 1394
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20 хе ле ра, Са ра је во, 1919, инв. бр. 5054

50 хе ле ра, Са ра је во, 1919, инв. бр. 5055

Гра до на чел ник За гре ба др Стје пан Ср куљ до-
био је од ми ни стар ства фи нан си ја до пу ште ње да 
штам па си тан па пир ни но вац у из но су од 200.000 
кру на ко ји је тре бао да ва жи са мо на под руч ју За-
гре ба, и то до кра ја ју на 1920. го ди не. Штам па но је 
300.000 ко ма да нов ча ни ца од де сет фи ли ра, 600.000 
ко ма да нов ча ни ца од 20 фи ли ра и 100.000 ко ма да 
нов ча ни ца од 50 фи ли ра. Тро шко ви из ра де тог нов-
ца из но си ли су 29.000 кру на. Тај но вац, на зван по 
гра до на чел ни ку ср куљ чи ћи, бр зо је сте као ве ли ку 
по пу лар ност. Ни су про шла ни два ме се ца од ње го-
вог пу шта ња у про мет, кад је 16. ок то бра 1919. Град-
ско по гла вар ство За гре ба од лу чи ло да до штам па 
још град ског сит ног па пир ног нов ца. Ипак, до штам-
па ња ни је до шло јер је град ско за ступ ни штво уско-
ро рас пу ште но и спро ве де ни су из бо ри за но во, 
на чи је че ло је на кон ве ли ких про бле ма с ко му ни-
стич ки усме ре ним гра до на чел ни ком Све то за ром 
Де ли ћем до шао ин же њер Вје ко слав Хе ин зел. Он 
је по мо гао гра ду За гре бу да пре бро ди по сле рат ну 
кри зу и да за поч не ци клус убр за ног раз во ја гра да 
у но вој др жа ви.

10 фи ли ра, За греб, 14. 6. 1919, инв. бр. 5047
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20 фи ли ра, За греб, 14. 6. 1919, инв. бр. 5048

50 фи ли ра, За греб, 14. 6. 1919, инв. бр. 5049

Ју ла ме се ца 1919. го ди не у Спли ту су из да те до-
зна ке тј. по моћ не нов ча ни це у вред но сти од 10 и 20 
крун ских хе ле ра. Њих је из да ла оп шти на гра да 
Спли та, а ја мац за за ме ну је би ла град ска ште ди-
о ни ца Сплит. Штам па не су у ди мен зи ји 70 х 40 ми-
ли ме та ра. На авер су у цен трал ном де лу на ла зи се 
окру гао су ви жиг на ко ме је при ка зан грб „Op ći ne 

Split“. Ова до зна ка ва жи ла је до 2. ав гу ста исте го-
ди не. До зна ку су пот пи са ли већ ни ци, пред сед ник 
оп шти не и до глав ник.

10 хе ле ра, Сплит, 16. 7. 1919, инв. бр. 5066

20 хе ле ра, Сплит, 16. 7. 1919, инв. бр. 5067

Услед не до стат ка сит ног нов ца у но во на ста лој 
др жа ви СХС, ње го ву уло гу пре у зе ле су по штан ске 
мар ке. Те мар ке на зва не су ве ри га ри. У про ме ту су 
би ле без ика кве до ра де у љу бљан ским тра фи ка ма 
и у љу бљан ском трам ва ју го ди не 1919. У упо тре би 
као но вац су би ле вред но сти до 50 ви на ра. Осим 
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мар ки ца Љу бљан ска ме сна оп шти на је 2. ок то бра 
1919. го ди не из да ла по моћ ни но вац, ко ји се на шао 
у оп ти ца ју тек у но вем бру исте го ди не.

20 ви на ра, Љу бља на, 2. 10. 1919, инв. бр. 5065

Вред но сни це оп шти не гра да Ма ри бор би ле су 
из да те 6. ок то бра 1919. го ди не и оста ле су у оп ти-
ца ју и ва же њу до 30. ју на 1920. го ди не. Из да те су 
у апо е ни ма од 10 и 20 ви на ра.

10 ви на ра, Ма ри бор, 6. 10. 1919, инв. бр. 5063

20 ви на ра, Ма ри бор, 6. 10. 1919, инв. бр. 5064

Град ска оп шти на Кар лов ца штам па ла је 1919. 
го ди не и из да ла 10, 20 и 50 фи ли ра, ко ји су ва жи ли 
до кра ја ју на 1920. У Оси је ку су за по тре бе ис пла та 
рад ни ка пу ште не у оп ти цај две еми си је град ског 
нов ца са ро ком ва же ња до кра ја де цем бра 1919. У 
пр вој еми си ји су штам па не нов ча ни це од 10, 20 и 
50 фи ли ра, а у дру гој од 10 и 20 фи ли ра. Бла гај на 
Оп шти не гра да Но вог Са да из да ла је сво је нов ча-
ни це у ма ју 1920. го ди не. Сви нат пи си штам па ни 
су ћи ри ли цом. Нов ча ни ца има са мо аве рс и ди мен-
зи ја је 70 х 43 ми ли ме тра. Ови апо е ни су очи глед но 
са мо пред ло жак за из ра ду. На ре вер су се на ла зи 
пе чат ра ди о ни це у ко јој су пред ло шци из ра ђе ни: 
Умет нич ки за вод и ли то гра фи ја Д. К. То фо ро вић, 
Но ви Сад, Ла за ре ва ули ца 14 (Je lin čič 1988, 161–164).

За ни мљи во је обра ти ти па жњу на „ти ту ле“ гра-
до ва, где гра до ви из бив ше Ау стро у гар ске ис ти чу 
ти ту ле ко је су у њој сте кле (нпр. Глав ни сло бод ни 
кра љев ски град За греб), док је глав ни град Кра-
ље ви не СХС озна чен са Оп шти на бе о град ска. На 
нов ча ни ца ма не ких гра до ва пи ше да се за ме њу ју у 
за ко ни тој крун ској вред но сти. Бу ду ћи да су за те-
че ни ме тал ни апо е ни ау стро у гар ске има ли од нос 
1:1 са срп ским па ра ма, а кру не су за ме њи ва не у од-
но су 4:1 у ко рист ди на ра, не ја сно је ко ја је би ла ре-
ал на вред ност ових град ских апо е на.
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Mir ja na La kić, The Mu se um of Voj vo di na

LO CAL CITY MO NEY USED IN THE YEARS DU RING  
AND AF TER THE END OF THE FIRST WORLD WAR IN THE AREA  

OF THE KING DOM OF SERBS, CRO ATS AND SLO VE NES FROM  
THE COL LEC TION OF THE MU SE UM OF VOJ VO DI NA

Re su me

The cre a tion of the new sta te of the King dom of Serbs, Cro ats and Slo ve nes af ter the First World War bro ught 
gre at chan ges in all aspects. The war-torn co un try had to be uni ted eco no mi cally, ge o grap hi cally and po li ti-
cally. The so lu tion of the cur rency is sue and the cre a tion of a sin gle mo ne tary union we re of key im por tan ce. 
A sin gle cur rency in the form of di nars had to be cre a ted in the area whe re dif fe rent co ins had been cir cu la ting 
un til then. In ad di tion to the exi sten ce of se ve ral dif fe rent cur ren ci es on the ter ri tory of the new sta te, the re 
was al so the pro blem of not ha ving eno ugh small co ins, which we re ne ces sary for everyday tra de and li fe in 
ge ne ral. The big gest pro blem oc cur red in lar ge ci ti es such as Bel gra de, Osi jek, Za greb, Split, Sa ra je vo, Lju blja na, 
Ma ri bor and ot hers whe re spe cial lo cal mo ney was prin ted. This mo ney was va lid on the ter ri tory of the city 
or the mu ni ci pa lity that had prin ted it and was va lid un til the term in di ca ted on it, usu ally one year.
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ПО ПУ ЛАР НИ КО ЗМЕ ТИЧ КИ ПРЕ ПА РА ТИ  
У НА ШИМ АПО ТЕ КА МА НА РАС КР ШЋУ ВЕ КО ВА

Гор да на Бу ло вић, Му зеј гра да Но вог Са да 
gor da na.bu lo vic @gmail.co m

Ап стракт: По ред ле ко ва по ле кар ским ре цеп ти ма у апо те ка ма су би ли тра же ни и ле ко ви без ре цеп та, 
као и са ни тет ски, хи ги јен ски, ко зме тич ки, ди је тет ски, па и пре па ра ти за упо тре бу у ку ћан ству. Апо те ка ри 
су се и пре 19. ве ка ба ви ли из ра дом ко зме тич ких пре па ра та. Спра вља ли су их и из да ва ли у руч ној про да ји, 
осим по ма да ко је су пра ви ли по про пи си ма, као и оне про тив пе га на ли цу. У ра ду се да је при каз ра зних вр ста 
нај по пу лар ни јих и нај ста ри јих по ма да и ко зме тич ких сред ста ва, на чин њи хо ве про да је и ре кла ми ра ња у 
днев ној штам пи то ком 80-их и 90-тих го ди на 19. ве ка. Њи хо ва по пу лар ност огле да се и кроз ана ли зи ра ну 
збир ку бе ћа ра ца из тог вре ме на.

Кључ не ре чи: Бе ћа рац, ко зме ти ка, апо те ка, Вој во ди на, но во сад ски апо те ка ри Гро син гер, мр Га вра 
Плав шић, др Ле ма но ва по ма да, бр ко маз.

Увод

Же ља за не го ва њем и улеп ша ва њем ста ра је ко-
ли ко и чо ве чан ство. Кроз ду ги пе ри од исто ри је 
ме ња ли су се по ступ ци не го ва ња те ла, об ли ци и 
вр сте пре па ра та ко ји су упо тре бља ва ни, а по тре-
ба за улеп ша ва њем оста ла је ве чи та.

„Чу ва ти“, од но сно не го ва ти, и „ис ти ца ти“, две су 
ре чи од су штин ског зна ча ја за исто ри ју људ ске та-
шти не. У пи та њу су два кључ на аспек та, не го ва ње 
ле по те ко ја се у овом кон крет ном слу ча ју из јед на-
ча ва са мла до шћу и по тре бом за ње ним про ду жа-
ва њем, и ис ти ца њем, или ис пра вља њем по је ди них 
фи зич ких ка рак те ри сти ка, ко је се др же за по себ но 
по жељ не у естет ском сми слу.

Ко зме ти ка као мул ти ди сци пли нар на на у ка не-
рас ки ди во је кроз исто ри ју би ла по ве за на са раз-
во јем ме ди ци не, хе ми је, би о ло ги је, фар ма ци је, фи-
зио ло ги је и со ци о ло ги је. У нај ра ни јим по че ци ма 
би ла је по ве за на са ри ту а ли ма – вер ским и ма гиј-
ским, што се мо же ви де ти на пе ћин ским цр те жи ма 
пра чо ве ка. Ар хе о ло шка, ан тро по ло шка и ет но ло-
шка ис тра жи ва ња по ка зу ју да је упо тре ба ете рич-
них уља и ма сти при вер ским об ре ди ма би ла про-
ши ре на на под руч ји ма древ не Ки не, Егип та, Грч ке 
и Ин ди је. И у ан тич ком све ту, Грч кој и Ри му, ко ри-
сти ла се ко зме ти ка ка ко у ри ту ал ним це ре мо ни-

ја ма, та ко и у сва ко днев ном жи во ту. Та ко зме ти-
ка са др жа ва ла је отро ве, као што су жи ва и оло во. 
Ко зме ти ка је, упр кос про ти вље њу цр кве, у сред-
њо ве ков ној Евро пи 15. ве ка, по но во би ла у упо тре-
би. Под јед на ко су је ко ри сти ле ка ко же не та ко и 
му шкар ци из ви шег ста ле жа.

Ка ко је чо век тај ко ји до но си стан дар де пер-
фек ци је и кре и ра ле по, оби чај из бе љи ва ња ко же 
је је дан од нај у пор ни јих оби ча ја исто ри је ко зме-
ти ке. Сма тра ло се да је бе ла (за пра во што бе ља) 
ко жа – пле ме ни то бле ди ло, знак ви со ког ро да и 
бо гат ства, те је та ко бе ље ње ко же би ло ве о ма по-
жељ но, на ро чи то ме ђу же на ма. До про ме не ове 
мо де на на шим про сто рим до ла зи тек у 20-им го-
ди на ма 20. ве ка, ка да је бле ди ло за ме нио пре пла-
ну ли тен. Убр зо су ле ка ри по че ли пре по ру чи ва ти 
бо ра вак на мо ру, ко зме тич ка ин ду стри ја је пра ти-
ла овај тренд сво јим про из во ди ма, а имућ ни ји сло-
је ви дру штва се би су мо гли да при у ште све ра до-
сти и ужит ке мон ден ских ле то ва ли шта. 

О то ме ко ли ко је бе ли ло би ло мо дер но све до чи 
и је дан од ни за бе ћа ра ца ко је је при ку пио мр фарм. 
спец. Сте ван Ву ков из Зре ња ни на:

Сва ка фрај ла сво је ли це бе ли,
Да је већ ма во ле ду шва ле ри.
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Аој ми ла не ме ћи бе ли ла,
Ти си ме ни ми ла без бе ли ла.

Оће ло ла да ме љу би мла ду,
Ку пио ми пу дер и по ма ду.

Чим’ цу ри це га риш обр ви це,
га рим с’ га ром ди ки ном ци га ром.1

Ко зме ти ка као те ма бе ћар ца 

Бе ћа рац је на пев ко ји већ два ве ка пред ста вља 
јед ну од пре по зна тљи вих ка рак те ри сти ка за под-
руч је Вој во ди не, а чи ји је ва жан део во кал на и ин-
стру мен тал на из вед ба. Бе ћар цем се ни ка да ни је 
на зи вао сам текст пе сме, већ увек и са мо пе ва ни 
текст, на ис тој му зич кој под ло зи, по оп ште по зна-
том ме ло диј ском обра сцу, и увек у ри мо ва ном дво-
сти ху од по де сет сло го ва Без ин стру мен тал не 
прат ње из во ди се са мо он да ка да у бли зи ни не ма 
там бу ра ша. Мла ден Ле ско вац об ли ко ва ње бе ћар-
ца као во кал но-ин стру мен тал ног на пе ва до во ди у 
ве зу са гај да ма сре ди ном 19. ве ка, као и са там бу-
ри цом у дру гој по ло ви ни 19. ве ка.

Под јед на ко је за сту пљен ме ђу ов да шњим срп-
ским, бу ње вач ким и шо кач ким жи вљем, ка ко по 
Бач кој, та ко и по Сре му и Ба на ту, али и по су сед ној 
Сла во ни ји.

Сти хо ви бе ћар ца не ма ју ау то ре, већ се пре но се 
и пам те као ко лек тив на на род на тво ре ви на, при-
зна та као на род на ба шти на, као на ша из вор на пе сма 
и не за ме њи ва по ет ско-му зич ка ка те го ри ја у дру-
штве ном жи во ту и на род ној тра ди ци ји Вој во ди не.

На зив бе ћа рац по ти че од тур ске ре чи bekâr и 
пер сиј ске ре чи bîkār, ко ја се у на шој је зи кој упо-
тре би од но си на бе ћа ра, ло лу или бе кри ју. Та ко се 
ме ђу на шим на ро дом зо ве нео же њен чо век, мо мак, 
не же ња, ма да мо же под ра зу ме ва ти и оно га ко ји је 
склон пи ћу, ве се љу, же на ма. У ши рем исто риј ском 
кон тек сту мо же озна ча ва ти рат ни ка, до бро вољ ца, 
вој ни ка на јам ни ка, по го то во за пе ри од Пр вог срп-
ског устан ка.

Бе ћа рац је био пе сма за сва ку при ли ку, ко ја је 
има ла на хи ља де ра зних сти хо ва и ва ри јан ти, али 
увек на ис тој му зич кој под ло зи, по оп ште по зна том 
ме ло диј ском обра сцу, и увек у ри мо ва ном дво сти ху 
од по де сет сло го ва. Сти хо ви бе ћар ца углав ном су 
1 Све бе ћар це у тек сту при ку пио је мр фарм. спец. Сте ван 
Ву ков из Зре ња ни на.

ве дрог и ве се лог ка рак те ра, нај че шће про же ти але-
го ри ја ма и ме та фо ра ма: мр сни и соч ни, ла сцив ни, 
обе ше њач ки, дво сми сле ни, по пра ви лу ду хо ви ти, 
али и за је дљи ви, пр ко сни, обе сни или су ро ви. 

На ве се љи ма (свад бе, све ча ри, ко ла и пре ла) бе-
ћа рац је био „глав на“ пе сма, уз ко ју се, по пра ви-
лу, ни је игра ло. Бе ћа рац се че сто нат пе ва вао, што 
под ра зу ме ва ди ја лог из ме ђу два или ви ше пе ва ча, 
пе вач ких ску пи на, два су сед на се ла, же не и му шкар-
ца. Пе сму би увек за по чи њао је дан глас, а он да су га, 
на по след њем сло гу де се тер ца, при хва та ли и кра ју 
при ве ли и оста ли. Пе ван је и у сва кој при ли ци – 
по со ка ци ма но ћу и пред зо ру, по по врат ку ве се-
лог дру штва са те ре вен ке из бир цу за, као и уз рад 
у по љу, ви но гра ду, по сле сви њо ко ља, у вре ме по-
кла да, по ва ша ри ма, на ис пра ћа ји ма у вој ску итд. 
Мла ден Ле ско вац је о бе ћар цу ре као сле де ће:

Бе ћа рац је на ша нај кра ћа на род на пе сма... То 
је пе сма ко ја се нај че шће пе ва на сме ја но, уз ви-
сок лук узди гну тих обр ва, чак са обе ше њач ким 
под ми ги ва њем; тан ка и про ла зна као пра мен ди-
ма, а са не ким уну тра шњим уз бу ђе ним и уз бу дљи-
вим тре пе ре њем, пре те жно окре ну та у ра до сно 
и ђа во ла сто... 
Кад су се пе ва ли бе ћар ци ни ко ни ко ме ни шта 

ни је за ме рао и у њи ма је мо гло да се ка же и оно што 
у сва ко днев ном жи во ту и у ко му ни ка ци ји ме ђу 
љу ди ма ни је би ло при ме ре но. Нај за сту пље ни је теме 
и мо ти ви бе ћа ра ца би ли су за во ђе ње, аши ко ва ње, 
љу бав, еро ти ка, жуд ња. Мо гло би се ре ћи да су глав-
ни мо ти ви мом ци и де вој ке, од но сно ло ле, ди ке, га-
ра ву ше, цу ри це итд., а до дат но је про пра ће на лепо-
та, улеп ша ва ње, као и љу бав но-ерот ски од но си. 

Ко зме ти ка у апо те ка ма

По ред ле ко ва ко ји су се у апо те ка ма из да ва ли на 
ле кар ски ре цепт, вре ме ном су све ви ше би ли тра-
же ни ле ко ви без ре цеп та, као и дру ги пре па ра ти 
(са ни тет ски, хи ги јен ски, ко зме тич ки, ди је тал ни, 
за упо тре бу у ку ћан ству, у раз не тех ни че свр хе). 
Ова кав на чин из да ва ња ле ко ва и оста лих пре па-
ра та на зи ван је руч на про да ја (нем. Han dver ka uf) 
(Mi ćić 1987, 207). На струк ту ру руч не про да је у апо-
те ка ма ути ца ла је про ме на стан дар да жи во та, про-
ме не у при сту пу и на чи ну ле че ња иза зва не но вим 
до стиг ну ћи ма у фар ма ци ји и ме ди ци ни, као и но-
вим ле ко ви ма, те све ве ћа здрав стве на кул ту ра ста-
нов ни штва. 
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Про из вод ња ко зме тич ких пре па ра та у апо те-
ка ма од ви ја ла се као сво је вр сна ма ну фак ту ра. По-
ма да2 је као оми ље ни ко зме тич ки пре па рат би ла 
из у зет но тра же на од стра не гра ђан ства. Апо те ка-
ри су је ра до спра вља ли, а ре цеп ту ре љу бо мор но 
чу ва ли и не рет ко их усту па ли дру ги ма. Сва ка ге-
не ра ци ја до да ва ла је по не ки но ви са сто јак у ре цеп-
ту ре, сход но оно вре ме ним трен до ви ма у фар ма-
це у ти ци и ко зме то ло ги ји. ле по та де во ја ка би ла је 
од у век те ма, па и на род них пе ва ча у бе ћар ци ма:

Сре ми це су бли зу апо те ке,
ипак ни су ко Бач ку ље ле пе.

Алај мо ја ми ри ши шва лер ка,
ко ‘па те ка на сред Беч ке ре ка.

Цу ро га де, ево ти по ма де,
Ли це ма жи, ђу ве ги ју тра жи.

Ди ко мо ја ку пи ми по ма де,
Да сам леп ша од ино че мла де.

Ал ми ри ше мо ја со ба ма ла,
На по ма ду и на ме не мла ду.

По по пу лар но сти са др Ле ма но вом по ма дом 
мо гу се ме ри ти мо жда је ди но ко зме тич ки пре па-
ра ти ко је је из ра ђи вао апо те кар мр Си ма Т. Јо а но-
вић из Де бељ че.3 У сво јој апо те ци, по ред чу ве не 
„На та лиа кре ме“, спра вљао је спе ци ја ли те те као 
што су ми ри сни биљ ни екс трак ти, кре ме, пу де ри, 
а про из во дио је и пар фе ме. Ли те ра ту ру и си ро ви не 
за про из вод њу пар фе ма на ба вљао је из Фран цу-
ске, где је про вео јед но вре ме на спе ци ја ли за ци ји, 
уса вр ша ва ју ћи се из ове обла сти. Ње го ви ко зме-
тич ки про из во ди под је дин стве ним на зи вом „Си-
мо ту“, из ма ле не Де бе ља че, би ли су по зна ти ши ром 
др жа ве (Кра ље ви не Ср ба, Хр ва та и Сло ве на ца), 
док су на сај му ко зме ти ке у Лон до ну 1933. го ди не, 
у кон ку рен ци ји нај ре спек та бил ни јих свет ских 

2 По ма да (од фран. pom ma de, лат. po ma tum, po mum – ја-
бу ка) ми ри шља ва кре ма, маст за не гу ко же.
3 Си ма Т. Јо а но вић (1879–1933), апо те ку у Де бе ља чи во дио 
је од 1905. Упо ре до са апо те кар ским по зи вом ба вио се пар-
фи ме ри јом и ко зме ти ком. По ро ди ца Јо а но вић, ко ја је 
да ла пет фар ма це у та, би ла је вла сник ове углед не апо те ке 
44 го ди не.

про из во ђа ча, би ли оце ње ни нај ви шом оце ном, и 
по не ли пр ву на гра ду (Сав ков 2014, 187–188). 

У апо те ци „Код Све тог Јо ва на“ у Беч ке ре ку, вла-
сни ка мр Ми ли во ја Мољ ца про из во ди ла се чи та-
ва ко зме тич ка ли ни ја под на зи вом „На ја“. Она је 
об у хва та ла исто и ме ни крем, са пун и пу дер. Као 
ин спи ра ци ја за на зив ове ко зме тич ке ко лек ци је, 
по слу жи ло је име апо те ка ро ве су пру ге Ана ста си је 
– На је.

Њи хов кум мр фарм. Фер ди нанд Фер до Кос, 
по то њи вла сник апо те ке у Еле ми ру про из во дио је 
кре му за от кла ња ње по сле ди ца опе ко ти на без на-
кнад них ожи ља ка, по сво јој ре цеп ту ри. То ли ко се 
про чуо по свом уни кат ном пре па ра ту, да су гра ђа-
ни хр ли ли у апо те ку, за о би ла зе ћи ле кар ски пре глед. 
Сто га је чак био ту жен од стра не јед ног рев но сног 
ле ка ра, али је на суд ском про це су осло бо ђен, с обзи-
ром на то да је и над ле жни су ди ја био ко ри сник Ко-
со вог ме ле ма. 

Пр ва да ма апо те кар у Зре ња ни ну, у до тад ис-
кљу чи во му шком апо те кар ском есна фу, би ла је 
вла сни ца апо те ке „Код Кру не“ Је ле на Ило на Хал-
мош Се ге. У ње ној апо те ци про из во дио се спе ци-
ја ли тет под на зи вом „Хи пе и кол“.

Кре ме и по ма де про из ве де не по свим узу си ма 
апо те кар ске стру ке, по ред ко зме тич ког би ле су ва-
жне и са здрав стве ног аспек та, с об зи ром на то да 
је ме ђу мла дим да ма ма као пре па рат за не гу ли ца 
ма сов но ко ри шћен по пу лар ни „Са ра џи ка – Си ри-
џик“.4 Он је у се би са др жао је ди ње ње ар се на, а који 
је по сле ви ше крат не упо тре бе по ред на кнад них 
не же ље них дер ма то ло шких деј ста ва, до во дио до 
уче ста лог гу бит ка зу ба. У свр ху бе ље ња ли ца не што 
ре ђе ко ри стио се и ко зи ји лој. О овим пре па ратима 
та ко ђе се пе ва ло у бе ћар цу ко ји је за бе ле жен пре ма 
ка зи ва њу ири шког ле ка ра др Фра ње Ве се лог:

Ој ти ма ла из Ири га 
Имаш ли ти си ри џи ка 

Не мам ја, ма ле на сам ја,
При че кај ме до је се ни,

Има ћу и ја.
(Mi ćić 1987, 222)

Ам ба ла жи ко зме тич ких пре па ра та при да ва ла 
се на ро чи та ва жност. Кре ме и по ма де па ко ва не су 
4 Си ри џик (перс. si ra ga, тур. si ra ca) је озна ча вао бе ли ло 
за ли це.
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у пор це лан ске по су де, ре ђе ме тал не ку ти је, са нат-
пи си ма бри жљи во ода бра ног ди зај на. У Ба на ту, у 
Беч ке ре ку (да на шњи Зре ња нин), по сто ја ла је и 
ин ду стри ја за про из вод њу апо те кар ске ам ба ла же, 
у вла сни штву Јо ва на Шнај де ра.

По ред ко зме тич ких пре па ра та соп стве не про-
из вод ње, апо те ке су про да ва ле и ко зме тич ке 
про из во де до ма ћих и стра них про из во ђа ча. Били 
су оми ље ни „Одол“ прах за пра ње зу ба, раз ли-
чи те па сте за пра ње зу ба, ко је су у по чет ку би ле 
па ко ва не у ста кле ним бо чи ца ма, да би ка сни је 
ове па сте про да ва ли у алу ми ни јум ским ту ба ма. 
У апо те ка ма су се про да ва ле во де за осве жа ва ње 
да ха, пре зер ва ти ви „Ола гум“, „Ле их нер“ ко зме-
тич ки пу дер, „Јор го ван крем“ пар фе ми, ко лоњ-
ске во де, пре па ра ти за не гу ко се.

Из ко лек ци је мр фарм. спец. Сте ва на Ву ко ва

Др Ле ма но ва по ма да

Ме ђу нај по зна ти јим оно вре ме ним пре па ра ти ма 
за не гу ли ца би ла је чу ве на „др Ле ма но ва по ма да“ 
за све тао тен и укла ња ње пе га. Би ла је оми ље на и 
ши ро ко упо тре бља ва на ме ђу же на ма 19. и 20. ве ка, 
док је да на шња „Ни веа“ тек за по чи ња ла про дор 
на зах тев но ко зме тич ко тр жи ште. Про из во ди ли 
су је у апо те ка ма на те ри то ри ји це ле да на шње Вој-
во ди не. У Беч ке ре ку, др Ле ман по ма ду ру ко тво-
рио је апо те кар Га вра Ко ла рић у сво јој апо те ци 
„Код Све тог Сте фа на“. Сви ново сад ски апо те ка ри 
има ли су је у сво јој по ну ди, а спра вља на је и у апо-
те ка ма у Че ре ви ћу, Ири гу, Ру ми.

По ре кло и сам на зив др Ле ма но ве по ма де није 
до кра ја утвр ђе но. Да ли је она на ста ла баш у апо-

те кар ској по ро ди ци Гро син гер у Но вом Са ду, по-
у зда них по да та ка за са да не ма мо. А да су је осми-
сли ли и ру ко тво ри ли апо те ка ри, го то во је не дво-
сми сле но. Јед но од мо гу ћих об ја шње ња на стан ка 
име на по ма де је сте то, да ка ко но во сад ски апо те-
кар Вил хелм (Ви лим) Гро син гер5 ни је имао би о ло-
шко по том ство, он се као ро ди тељ бри нуо о Кар лу 
и Вил хел ми ни Ле ман, те их је ка сни је и за кон ски 
усво јио (Сав ков 2014, 109). Ово је пр во по ми ња ње 
пре зи ме на Ле ман у апо те кар ским кру го ви ма у Но-
вом Са ду. По том, у Ма ти ци кр ште них у ри мо ка-
то лич ком жуп ном уре ду у Но вом Са ду од 27. ав гу-
ста 1829. го ди не, на во ди се да је мај ка дру гог по 
ре ду апо те ка ра из по ро ди це Гро син гер, Кар ла Гро-
син ге ра,6 би ла Ка та ри на ро ђе на Ле ман. Дру гих 
упи са о по ро ди ци Ле ман у Но вом Са ду за са да није 
про на ђе но. У при лог ту ма че њу да др Ле ма но ва по-
ма да по ти че из апо те ке у Но вом Са ду, на во ди мо 
чи ње ни цу да се у до дат ку Ха ге ро вог при руч ни ка 
из 1883. го ди не на во ди да др Ле ма но ва по ма да по-
ти че из Ма ђар ске и да је ве о ма по пу лар на у Ма-
ђар ској и Сла во ни ји, не за бо ра вља ју ћи да је Но ви 
Сад та да био град у са ста ву Ма ђар ске (Ha ger 1867). 
Та ко ђе, са чу ва на је се риј ски из ра ђе на па пир на ети-
ке та са нат пи сом „Dr. Leh manns Som mer spros sen 
Po ma de be re i tet in dem Ko sme tischen La bo ra to ri um 
No vi Sad bei Pe tro va ra din“ („Др Ле ма но ва по ма да 
про тив пе га при пра вље на у ко зме тич кој ла бо ра-
то ри ји у Но вом Са ду код Пе тро ва ра ди на“) (МГНС, 
МФ-2431). Ов де је ин те ре сант но по ми ња ње гра да 
Пе тро ва ра ди на као зна чај ни је и пре по зна тљи ви-
је ге о граф ске од ред ни це, што ука зу је да је по ма да 
би ла на ме ње на ши рем тр жи шту, не го што је та да 
био про стор ма лог Но вог Са да. Апо те кар Кар ло 
Гро син гер ре кла ме за ову по ма ду огла ша вао је у 
днев ној штам пи: Срп ском днев ни ку, Бра ни ку, Јаво-
ру и За ста ви то ком 80-их и 90-их го ди на 19. ве ка. 
Ин те ре сант но је да је још је дан но во сад ски апо-
те кар Кри штоф Ја ков Ди ми три је вић огла ша вао 
исту по ма ду у ли сту Ја вор 1889. го ди не (РОМС, 
М-12482).

5 Вил хелм (Ви лим) Гро син гер (Wil helm Gros sin ger, Ко-
мо ран, 1802 – Но ви Сад 1882). У Но вом Са ду др жао је апо-
те ку „Код Св. Трој ства“ од 1830. го ди не. Ње гов на след ник 
је син Кар ло Гро син гер.
6 Кар ло Гро син гер (Но ви Сад 1829 – Но ви Сад 1891), апо-
те кар.
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Ку ти је за по ма ду (МГНС, МФ-1994)

На леп ни ца за ку ти ју за по ма ду (МГНС, МФ-2431)

На исто риј ску сце ну са да сту па дру ги но во-
сад ски апо те кар Ха џи Га вра Плав шић. Он у свом 
до пи су упу ће ном ко ле га ма апо те ка ри ма из 1887. 
го ди не, у ко јем их оба ве шта ва да им да је знат но 
ве ћи ра бат на про да ју ове по ма де, на во ди: 

Ка ко сте Ви као мо ја ста ра и вер на му ште ри ја 
знат но до при не ли, те се мо ја др. Ле ма но ва по ма-
да, во ди ца и пра шак за ли це та ко рас про стр ла да 
је да нас због сво је из вр сно сти у сви ју оми ље на 
– то на да ју ћи се да ће те и од са да свој ски по ра-
ди ти да се ре че ни мо ји про из во ди све то ви ше 
тро ше (АС, ГП-47). 
Већ сле де ће го ди не, 9. фе бру а ра 1888. го ди не у 

При вред ној ко мо ри – кан це ла ри ји за ре ги стра ци ју 
жи га у Бу дим пе шти мр Га вра Плав шић је за шти-
тио роб ну мар ку – др Ле ма но ву и др Шпи це ро ву 
по ма ду, са пун и во ди цу (АС, ГП-28). По ма да је била 
па ко ва на у ке ра мич ке те гли це тј. по су де бе ле боје 
са по клоп цем. Са чу ва не су по су де за др Ле ма но-
ву по ма ду са ле пље ном па пир ном ети ке том са 
нат пи сом на срп ском, ма ђар ском и не мач ком, као 
и са штам па ним нат пи сом из ра зних вој во ђан ских 
апо те ка. 

Из текста па тен та др Ле ма но ве по ма де, у пре-
во ду са не мач ког др Ми ха е ла Ан то ло ви ћа, ви ди се 
ка кво је би ло ње но деј ство, јер ју је пра ти ло упо-
зо ре ње на пра те ће по ја ве, од но сно упут ство за упо-
тре бу:

За Ва шу па жњу
На кон што је Ва ша пле ме ни тост пре ма мо ме 

са зна њу пр ви пут упо тре би ла Ле ма но ву кре му, 
сма трао сам сво јом ду жно шћу да скре нем Ва шу 
па жњу на са свим по себ ну окол ност. Ова маст, на-
и ме, код мно гих да ма са ве о ма осе тљи вом ко жом 
ко је пре ни су упо тре бља ва ле ово сред ство, у по-
чет ку про у зро ку је деј ство пот пу но су прот но од 
на ме ра ва ног. Од мах на кон пр вог утр ља ва ња обич-
но се на ли цу и ру ка ма по ка же мно штво ма ју шних 
цр ве них при шти ћа ко ји су у пот пу но сти без о па-
сни и ко ји пот пу но иш че зну за је два сат вре ме-
на. Ова ре ак ци ја се по на вља на ред не 2–3 ве че ри, 
али све сла би је док че твр те или пе те ве че ри у 
пот пу но сти не из о ста не по ја ва овог без о па сног 
оси па: од тог тре нут ка на да ље за пра во по чи ње 
нео бич но бла го твор но деј ство Ле ма но вог сред-
ства. Сто га се би до пу штам да Ва шу пле ме ни тост 
у Ва шем вла сти том ин те ре су нео д ло жно да за-
мо лим да се ба рем пр вих да на стро го и чвр сто 
при др жа ва те про пи са из при ло же ног упут ства 
за упо тре бу ко је ка же: утр ља ва ње ли ца и ру ку 
вр ши ти увек уве че не по сред но пред од ла зак на 
спа ва ње. (А ка сни је се ово мо же ра ди ти у би ло 
ко је оми ље но до ба). Ко нач но, же лео бих још јед-
ном да на гла сим да је ова Ле ма но ва по ма да у сва-
ком по гле ду у пот пу но сти без о па сна. (АС ГП-96)
У Збир ци за исто ри ју фар ма ци је и здрав стве не 

кул ту ре Му зе ја гра да Но вог Са да на ла зи се Ре цепт 
за др Ле ман по ма ду (МГНС, МФ-2447): 

Ce ra al ba 120,00
Ce ta cei 100,00
Butyrum Ca cao 15,00 
La no lin anhydri cum 15,00 
Aqu ae de stil la ta 25,00
Olei Se sa mi 100,00
Olei Oli vae 100,00
Va se li num al bum 700,00
Aci di ben zo i ci 5,00
Bi smu ti sub ni tras 10,00
Zin ci oxyda ti 40,00

У пр во бит ној вер зи ји по ма де, пре ове ко нач не 
фор му ла ци је, на ла зио се и Hydra rgyri ami noc hlo-
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ri dum, као и раз ли чи те но те етар ских уља, нај че-
шће ру же, ци тру са или бер га мо та.

 

Ети ке та за др Ле ма нов са пун (АС, ГП-28)

Вре ме ном су се са стој ци за по зна ту ста ру др Ле-
ма но ву по ма ду по ја ча ва ли и по бољ ша ва ли на ро-
чи то ви та ми ни ма. Она не са мо да је не го ва ла, не го 
је и ле чи ла ко жу ли ца и ру ку, хра ни ла је и чи нила 
ела стич ном и ме ком и што је нај ва жни је чи ни ла ју 
је ру жи ча сто или про зир но бе лом. На рав но да је 
укла ња ла све не до стат ке ко же, као што су бу бу љи-
це цр ве ни ло и пе ге. У ко зме ти ци сва ке оно вре ме не 
же не го то во не из о став но на ла зи ла се и др Ле мано-
ва по ма да. Ин ду стриј ски ко зме тич ки пре па ра ти 
ис ти сну ли су руч ну про из вод њу ове по ма де, та ко 
да већ 50-их го ди на 20. ве ка др Ле ма но ву по ма ду не 
сре ће мо у на шим апо те ка ма. Ни су кре ме би ле за-
о би ла же не ни у пе сми, а о томе све до чи овај бе ћарац:

Ра до би те љу био де вој ко,
Ал’ ти ли це од бе ли ла гор ко.

Ди ко сви њо ал’ смр диш на ви но,
Цу ро га де а ти на по ма де.

Алај сам се на ру ме ни са ла,
Три сам ло ле обе ге ни са ла.

Же не ви со ких хи је рар хиј ских ста ле жа су сред-
ства за цр ве ње ње уса на ин тен зив но упо тре бља ва ле 
од пам ти ве ка. Оно је су ге ри са ло њи хов дру штве ни 

по ло жај, бо гат ство, сен зу ал ност, а и до бро здра-
вље и рас по ло же ње. У на ро ду ве о ма по пу лар на 
гро жђа на маст за ис пу ца ле усне, би ла је тра же на 
у на шим апо те ка ма све до да на шњих да на. На зив 
ове ма сти за усне по ти че са кра ја 18. ве ка, по што 
се за и ста пра ви ла од со ка од гро жђа, ка ко се на-
во ди у ау стриј ској фар ма ко пе ји из 1774. го ди ни – 
Un gu en tum de Uvis seu Ad La bia (Störck i dr. 1780). 
Сто го ди на на кон то га, у про пи су за спра вља ње 
ове ма сти у Ха ге ро вом при руч ни ку не спо ми ње се 
ви ше сок од гро жђа. Спра вља на је као маст ма ло 
чвр шће кон зи стен ци је у две бо је, бе ла и да ле ко тра-
же ни ја цр ве на (Ha ger 1876, 793). Же не из си ро ма-
шни јих сло је ва ста нов ни штва су цр ве ну гро жђа-
ну маст ко ри сти ле уме сто ру жа за усне због ни же 
це не, док су не ке би ле по сма тра не под сме шњи вим 
оком бе ћа ра:

Ина чи ца7 иде шо ром пу ста,
Креп па пи ром на ма за ла уста.

Бр ко маз8

Aпоте кар Са му ел Рај ко (Sámuel Roykó)9 из тада 
ма ђар ског гра ди ћа Ти са уј ла ку10 1790. го ди не про-
на шао је бр ко маз ко ји је убр зо по стао нео п ход но 
ко зме тич ко сред ство за му шкар це. На иде ју да про-
на ђе по ма ду за бр ко ве, овај апо те кар до шао је на-
кон то га што су му ње го ви ду гач ки бр ко ви упа да ли 
у те гле у ко ји ма је ме шао ле ко ве или их је слу чај но 
спа љи вао на пла ме ну. Из вор но Рој ков ко зме тич-
ки пре па рат, бр зо је по стао по знат и ве о ма тра жен 
у це лој Ца ре ви ни. Спра вљан је ста па њем и ме ша-
њем во ска, ме ле ма од ди ја то меј ске зе мље, ма сла-

7 Ина чи ца, ино ча (тур.), дру га же на, ка да муж уз јед ну 
же ну узме и дру гу.
8 Бр ко маз (нем. Bart wische) маст за ма за ње, фик си ра ње и 
фар ба ње бр ко ва, да по не ка да шњој мо ди учвр шће ни брко-
ве зом оста ну из ви је ни бр ко ви (Apo te kar ski vi je snik 1940, 837).
9 Осно ва на 1700. го ди не апо те ка по ро ди це Roykó у Ти са-
уј ла ку је нај ста ри ја апо те ка у За кар пат ској обла сти.
Ау стриј ска спи са те љи ца Gre te von Ur ba nitzky на пи са ла 
је новелу A nagy álom (Ве ли ки сно ви). Штам па на је у Ма-
ђар ској 1943. го ди не, а при ка зу је жи вот по ро ди це Рај ко 
по ло ви ном 19. ве ка у Евро пи, као и екс пе ри мен те фарма-
це у та Са му е ла Рај ко, чи ја је маст за бр ко ве до не ла сла ву 
апо те ци у ма лом гра ди ћу Ти са уј лак. 
10 Tis zaújlak (укра јин ски Ви лок (Vi lok), сло вач ки Výlok, 
не мач ки Wylok), да нас гра дић у за пад ној Укра ји ни, у За-
кар пат ској обла сти. 
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ца, мле тач ког (ве не ци јан ског) тер пен ти на и да мар 
смо ле. Во сак се ко ри стио у бе лој или жу тој бо ји. Пар-
фи ми сан је са есен ци јал ним уљи ма и пе ру бал са мом 
(Bal sa mum pe ru vi a num). Про да ва ли су га обо је ног 
у раз ли чи те бо је. Тре ба ло га је др жа ти у за тво ре ној 
ам ба ла жи јер се на ва зду ху бр зо су шио и до во дио 
до стврд ња ва ња.

На по ле он III је чак са бо ји шта код Сол фе ри на 
слао ку ри ра по бр ко маз ка да би му по не стао. Че-
сто су ди пло мат ски ку ри ри до ла зи ли у Уј лак и че-
ка ли по не ко ли ко да на док би апо те кар на пра вио 
бр ко маз у тра же ној бо ји. Апо те кар Рај кос окон чао 
је жи вот ве о ма не срећ но, јер су га уби ли раз бој-
ни ци у же љи да се до мог ну та јан стве ног ре цеп та. 
Али ре це пат је знао је ди но ње гов син, на след ник 
у апо те ци.

На во ди се да су ову маст ко ри сти ли ру ски цар 
Ни ко ла I, мек сич ки цар Мак си ми ли јан, не мач ки 
цар Вил хелм II, као и цар Франц Јо зеф I, чи јој је 
же ни, ца ри ци Ели за бе ти – Си си, пре ма злим је зи-
ци ма, при јао ми рис бр ко ма за, јер ју је под се ћао на 
бра ду и бр ко ве гро фа Ђу ле Ан дра ши ја.

Три де се тих го ди на 20. ве ка ви ше ни ко ни је тра-
жио бр ко маз у на шим апо те ка ма. За то су га пам-
ти ли пе ва чи, пе ва ју ћи о њи ма у бе ћар ци ма:

Ло ло мо ја бр ко ви ти пла ви,
Прст у оџак па и на га ра ви.

Ми ли Бо же са чу вај ти ме не,
Без бра ди це и бр ка те же не.

Не ћу ди ко тро ши ти по ма ду,
Док ти тво ју не об ри јеш бра ду.

Ма ла мо ја дај ми ма ло тво је,
Ма ло тво је са образ бо је.

За кљу чак

По тре ба за естет ском не гом, улеп ша ва њем, де-
ко ра ци јом и очу ва њем ле пог и здра вог из гле да 
ста ра је ко ли ко и чо ве чан ство. У ту свр ху ко ри ште-
на је ко зме ти ка – реч грч ког по ре кла, ко ја у сво јој 
осно ви има ко смос као са вр ше но уре ђе ни свет и 
по ре дак. Као та ква она се ба ви не гом и де ко ра ци-
јом људ ског те ла. За хва љу ју ћи кул ту ле по те људ-
ског те ла у ста рој Грч кој, ко зме ти ка се раз ви ја ла 
кроз све ци ви ли за ци је људ ског тра ја ња. 

У на шим апо те ка ма на рас кр шћу ве ко ва апо-
те ка ри су спра вља ли и про да ва ли ко зме тич ке пре-
па ра те ка ко за же не, та ко и за му шкар це. Мо гли 
су се на ба ви ти у руч ној про да ји, а њи хо во ре клами-
ра ње у штам пи тог вре ме на по ве ћа ва ло је њи хо ву 
тра жњу. Др Ле ма но ва по ма да је би ла, да на шњим 
мар ке тин шким реч ни ком ре че но пра ви бренд, од-
но сно роб на мар ка вој во ђан ских апо те ка ра. 

Ко зме ти ка је би ла иза зов за же не то ком це лог 
чо ве чан ства, а ка ко се чи ни, та ко ће би ти и убудуће.
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PO PU LAR CO SME TIC PRE PA RA TI ONS IN OUR PHAR MA CI ES  
AT THE TURN OF THE CEN TU RI ES

Sum mary

The need for aest he tic ca re, be a u ti fi ca tion, de co ra tion and pre ser va tion of a be a uty and he althy ap pe a ran ce 
is as old as hu ma nity. Co sme tics we re used for this pur po se; a word of Gre ek ori gin, at its ba se has the co smos 
as a per fectly ar ran ged world and or der. As such, it de als with the ca re and de co ra tion of the hu man body. 
Thanks to the cult of the be a uty of the hu man body in an ci ent Gre e ce, co sme tics de ve lo ped thro ug ho ut all 
ci vi li za ti ons of hu man exi sten ce.

In our phar ma ci es at the end of the 19th cen tury and from the be gin ning of the 20th cen tury, apot he ca ri es 
pre pa red and sold co sme tic pre pa ra ti ons for both wo men and men. They co uld be ob ta i ned by hand, and the ir 
adver ti sing in the press of the ti me in cre a sed the ir de mand. Dr. Le man’s po ma de was, in to day’s mar ke ting 
vo ca bu lary, a real brand, that is, a tra de mark of Voj vo di na phar ma cists. Co sme tics and cra ving for the be a uty 
we re al so the su bjects of po pu lar folk songs – be ćar ci.

Co sme tics ha ve been a chal len ge for wo men thro ug ho ut man kind, and it se ems it will con ti nue to be so 
to day.
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ЦР ТЕ ЖИ И ПЕ СМЕ РА ДЕ ТА ДРА КУ ЛИ ЋА:  
СВЕ ДО ЧАН СТВО О УМЕТ НИЧ КОМ СТВА РА ЛА ШТВУ У  

ЗА ТВО РИ МА И ЛО ГО РИ МА ЗА ВРЕ МЕ ДРУ ГОГ СВЕТ СКОГ РА ТА

Др Алек сан дар Хор ват, Му зеј Вој во ди не 
alek san dar hor vat1987@yahoo.com

Са же так: У ра ду су пред ста вље ни би о гра фи ја и умет нич ко ства ра ла штво Ра де та Дра ку ли ћа, вој во ђан-
ског ан ти фа ши сте и при пад ни ка по кре та от по ра из Сом бо ра, ко ји је за вре ме ра та ро би јао у зло гла сним 
за тво ри ма Ар ми ја и Чи лаг, а умро у на ци стич ком ло го ру Бу хен валд, или Бер ген Бел зе ну, 1945. го ди не. За 
вре ме за тво ре нич ких да на, Дра ку лић је мо ти ви сан ис ку ством жи во та у за тво ру пи сао пе сме и цр тао пор-
тре те дру го ва ро би ја ша, као и при зо ре из за твор ске сва ко дне ви це. Дра ку ли ће ви умет нич ки ра до ви све до-
че о по је дин цу су о че ном са гу бит ком сло бо де, о ње го вом уну тра шњем све ту, раз ми шља њи ма и на да ма, а 
има ју и до ку мен тар ни зна чај, јер го во ре о јед ној исто риј ској епо хи и ан ти фа ши стич кој бор би. Ње го ви цр-
те жи и ру ко пи си пе са ма да нас се на ла зе у Му зе ју Вој во ди не и пред ста вља ју ва жно све до чан ство о умет-
нич ком ства ра ла штву вој во ђан ских иле га ла ца и ан ти фа ши ста у за тво ри ма и ло го ри ма за вре ме Дру гог 
свет ског ра та. 

Кључ не ре чи: Ра де Дра ку лић, Дру ги свет ски рат, Вој во ди на, умет ност, за тво ри, ло го ри, Ар ми ја, Чи лаг.

Бо ја на Дра ку лић, мај ка по ги ну лог вој во ђан-
ског иле гал ца и ан ти фа ши сте Ра до ми ра Ра де та 
Дра ку ли ћа, по кло ни ла је 1958. го ди не Му зе ју со-
ци ја ли стич ке ре во лу ци је Вој во ди не гру пу пред-
ме та ко ји су при па да ли ње ном си ну. Ме ђу њи ма 
је би ло шест цр те жа, је дан сли кар ски рад, фо то-
гра фи је, ру ко пи си пе са ма, не ко ли ко пи са ма и де-
ло ви из днев ни ка на пи са ног пре Дру гог свет ског 
ра та. Пред ме ти се да нас чу ва ју у Му зе ју Вој во ди-
не и због њи хо ве ра зно род но сти рас по ре ђе ни су 
у Збир ку са вре ме не умет но сти, Збир ку фо то гра-
фи ја, Збир ку до ку ме на та и Збир ку ли те рар них 
при ло га.

Ау тор цр те жа и ру ко пи са је ро ђен 1923. го ди не 
и по ти цао је из углед не сом бор ске по ро ди це – 
отац му је био ин же њер, а мај ка ћер ка имућ ног 
тр гов ца. У род ном гра ду је за вр шио гим на зи ју и 
још је као сред њо шко лац и члан гим на зиј ске дру-
жи не „Скер лић“ пи сао по ет ске пу то пи се, ме лан-
хо лич не при че и љу бав не пе сме. При па дао је гру пи 
вој во ђан ских сту де на та и ђа ка, ко ји су се у го ди-
на ма уо чи из би ја ња Дру гог свет ског ра та на ла зили 

Ра де Дра ку лић са мај ком Бо ја ном у Кра ље ви ци, 1939. 
го ди на (МВ, ЗФ, 8.827)



под ути ца јем ча со пи са Наш жи вот и ле ви чар ског 
по кре та ОМ ПОК. За Дра ку ли ћа је би ло зна чај но 
при ја тељ ство са Ка мен ком Га гр чи ном, чла ном Ко-
му ни стич ке пар ти је Ју го сла ви је (КПЈ) и ре во лу цио-
нар ним пе сни ком, ко ји га упо зна је са со ци ја ли стич-
ком ли те ра ту ром и под чи јим ути ца јем по чи ње да 
се про фи ли ше као по ли тич ки ан га жо ва ни ау тор, 
пи шу ћи со ци јал но-па три от ске пе сме (Да ви дов 
1955, 355; Дра ку лић 1974, 6). Ка да је 1941. го ди не 
от по чео рат у Ју го сла ви ји, а Бач ку оку пи ра ла Кра-
ље ви на Ма ђар ска, Дра ку лић је у скла ду са сво јим 
по ли тич ким убе ђе њи ма од лу чио да се су прот ста-
ви ма ђар ском оку па ци о ном ре жи му и при кљу чи 
по кре ту от по ра.

Иле га лац пред су дом оку па то ра

За вре ме ра та, у Сом бо ру је би ла ор га ни зо ва на 
иле гал на гру па са ста вље на од при пад ни ка по кре та 
от по ра, углав ном ко му ни ста и ско је ва ца. У окви-
ру те гру пе, Ра де Дра ку лић је рас ту рао пар тиј ске 
лет ке и уче ство вао у са стан ци ма иле гал не ор га-
ни за ци је, а ка ко би 1942. из бе гао мо би ли за ци ју у 
ма ђар ску вој ску, упи сао је сту ди је гра ђе вин ске 
тех ни ке у Бу дим пе шти. Дра ку лић је у јед ном пи-
сму, упу ћом ро ди те љи ма сеп тем бра 1942. го ди не, 
опи сао сво ју сту дент ску сва ко дне ви цу, пре да ва ња 
ко ја је по ха ђао, струч не екс кур зи је, али и не во ље 
ко је је имао са раз у ме ва њем по је ди них про фе со-
ра, иа ко је со лид но раз у мео и го во рио ма ђар ски 
је зик. Де ша ва ло се да исто вре ме но пра ти пре да ва-
ње и за пи су је не по зна те ре чи ка ко би их на кнад-
но пре вео на срп ски, а про блем са је зи ком је био 
узро ко ван, ка ко сам пи ше, ти ме што су пре да ва чи 
ко ри сти ли „ви ши књи жев ни је зик“, док је он ма-
ђар ски углав ном на у чио у „куј ни“ ро ди тељ ске куће 
од слу жав ке Мар ги те (МВ, ЗД, 1222/6). 

Дра ку ли ћев па ра лел ни жи вот сту ден та и иле-
гал ца је из не на да пре ки нут кра јем де цем бра 1942. 
го ди не, ка да су жан дар ми упа ли у ње го ву ку ћу у 
Сом бо ру и ухап си ли га под оп ту жбом да се ба вио 
оба ве штај ним ра дом, од но сно, да је при ку пљао 
по дат ке о ста но ви ма ма ђар ских офи ци ра и аге на-
та (Дра ку лић 1974, 7; Да ви дов 1959, 356). За вре ме 
тра ја ња ис тра жног по ступ ка и су ђе ња, Дра ку лић 
се за јед но сa сом бор ском гру пом при пад ни ка по-
кре та от по ра на ла зио у зло гла сном но во сад ском 
за тво ру Ар ми ја, где су за тво ре ни ци бо ра ви ли у ма-
лим, вла жним и пре на тр па ним ће ли ја ма. Ислед-

ни ци су их сва ко днев но му чи ли, а ци ља но су их сме-
сти ли не спо сред но по ред со ба у ко ји ма су зло ста-
вља ни њи хо ви са бор ци, ка ко би мо гли да чу ју патње 
кроз ко је су они про ла зи ли. За вре ме ко лек тив ног 
су ђе ња, при пад ни ци сом бор ске гру пе су по ка за-
ли чврст став пред су дом, не ги ра ли су кри ви цу и 
мир но су иш че ки ва ли из ри ца ње пре су де иа ко је 
ме ђу њи ма би ло љу ди ко ји до та да ни ка да ни су уче-
ство ва ли у суд ском про це су. Вој ни ту жи лац је зах-
те вао оштру ка зну за Дра ку ли ћа, твр де ћи да је ра-
дио као оба ве шта јац за ко му ни стич ки по крет, а 
је дан пот пу ков ник је као ве штак на су ду по твр дио 
на во де из оп ту жни це. Вој ни суд га је осу дио на две 
и по го ди не ро би је у се ге дин ском за тво ру Чи лаг, 
ме ђу тим ду жи на ка зне че сто ни је мно го зна чи ла 
за да љу суд би ну бу ду ћих ро би ја ша јер од укуп но 
600 осу ђе ни ка ко ји су ро би ја ли у Се ге ди ну, њих 80% 
ни је до жи ве ло крај ра та (Plav šić 1965, 42, 80-85; Дра-
ку лић 1961, 6).

У Чи ла гу

За твор у Се ге ди ну, по знат и под име ном Чи-
лаг, остао је у мрач ним успо ме на ма вој во ђан ских 
иле га ла ца, као зло гла сно ме сто стра да ња мно гих 
при пад ни ка по кре та от по ра. У сво јим се ћа њи ма, 
они су пи са ли да је ро би ја у Чи ла гу би ла не под но-
шљи ва јер су до би ја ли ло шу хра ну, би ли су из ло-
же ни зло ста вља њу, а по себ но су ис ти ца ли не при-
јат ну хлад но ћу то ком зи ме. „Стал но нам је би ло 
хлад но. Чи ни ми се да је хлад но ћа стра шни ја од 
гла ди. Жи ве ћи стал но у њој, код чо ве ка се раз вија 
осе ћа ње да се ску пио и да је по стао та њи и ни жи. 
Ће ли је нам ни су ни зи ми за гре ва ли“, пи сао је на-
кон ра та је дан од Дра ку ли ће вих са бо ра ца. Због тога 
су спа ва ли по дво ји ца на сла ма ри ца ма, при пи је-
ни је дан уз дру го га ка ко би их угре ја ла то пло та 
вла сти тих те ла. Про зо ре су и зи ми др жа ли отво-
ре ним, јер је смрад у ће ли ја ма био те шко под но-
шљив, иа ко су ту мо ра ли пра ти по су ђе, одр жа ва ти 
лич ну хи ги је ну, ру ча ти и ве че ра ти, пра ти и су ши-
ти веш. До би ја ли су не ква ли тет ну хра ну, као што 
су оста ци ме са и ма ле пор ци је чор би и по сних ва-
ри ва, због че га су се мно ги раз бо ле ли и фи зич ки 
осла би ли (Plav šić 1965, 183–186, 237–240).

Ро би ја ши у Чи ла гу су ви ше од де сет ча со ва днев-
но про во ди ли у за твор ским ра ди о ни ца ма, где су 
оба вља ли нај те же фи зич ке по сло ве. Сло бод но вре-
ме су ко ри сти ли за ре ци то ва ње и пе ва ње ре во лу-
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ци о нар них пе са ма, а у је сен 1943. го ди не, фор ми-
ран је и за твор ски хор, на че лу са Ра де том Дра ку-
ли ћем као ди ри ген том, са ста вљен од два де се так 
за тво ре ни ка, ко ји су се са ста ја ли јед ном не дељ но, 
ко ри сте ћи вре ме пред ви ђе но за шет њу на кон оба-
ве зних по по днев них по сло ва. Је дан од Дра ку ли ће-
вих са бо ра ца из сом бор ске гру пе је на кон осло бо-
ђе ња пи сао да су то би ли „срећ ни да ни ро бо ва ња“. 
Стра жа ри су у не ко ли ко на вра та рас те ра ли пе ва-
че и ка зни ли уче сни ке у овој ак тив но сти, али оку-
пља ње је упр кос то ме на ста вље но. Дра ку лић је био 
је дан од ор га ни за то ра и не дељ них за бав них про-
гра ма за ро би ја ше. Са ста вљао је ко мич не сти хо ве 
под на зи вом „вра бац“, у ко ји ма је ве ли чао по бе де 
ан ти фа ши стич ке ко а ли ци је и ју го сло вен ских пар-
ти за на и исме вао фа ши стич ке ре жи ме, за твор ске 
стра жа ре, али и сла бо сти сво јих дру го ва за тво ре-
ни ка (Plav šić 1965, 159–160, 198; Дра ку лић 1961, 7).

Чи та ње и пе ва ње бор бе них и ре во лу ци о нар-
них пе са ма би ло је ва жно за ди за ње мо ра ла ро би-
ја ша и „оста вља ло је вр ло ду бок ути сак“, ка ко се 
на кон ра та се ћао Сте ва Гру јић, је дан од Дра ку ли-
ће вих дру го ва са ро би је. На груп ним са стан ци ма 
за тво ре ни ци су слу ша ли пе сме ко је је ре ци то вао 
Дра ку лић, а за јед ну од њих му је ин спи ра ци ја био 
Са ва Го сто јић, ко ји му је при чао о до га ђа ји ма у 
око ли ни Жа бља, ка да су се при пад ни ци ње го вог 
пар ти зан ског од ре да не ко ли ко да на бо ри ли у тр сци 
са ма ђар ским вој ни ци ма и по ли ци јом (МВ, ЗД, 
18.936).

Дра ку лић је био сме штен у „омла дин ску ће ли-
ју“, где је уче ство вао у пи са њу тек сто ва и у пре пи-
си ва њу по је ди них при ме ра ка иле гал ног ро би ја шког 
ли ста Gla snik – Hiradó, ко ји је на ма ђар ском и срп-
ском је зи ку из ла зио де вет ме се ци то ком 1943. и 1944. 
го ди не. На осно ву ин фор ма ци ја до би је них пре ко 
ко рум пи ра них стра жа ра, за тво ре ни ци су би ли 
оба ве ште ни о до га ђа ји ма из ван за твор ских зи ди-
на. Лист је до но сио ве сти са фрон то ва, тек сто ве из 
исто ри је рад нич ког по кре та и рас пра ве о на ци о-
нал ном пи та њу у Вој во ди ни (Rot bart 1988, 212–213).

Дру го ви са ро би је су по сле ра та по све до чи ли 
да је Дра ку лић био со ли дар на осо ба и да је у за твор-
ском ко лек ти ву де лио на мир ни це и чо ко ла де ко је 
је до би јао у па ке ти ма од мај ке, иа ко је те шко под но-
сио за твор ски је лов ник и глад. Јед ном при ли ком 
је чак пао у не свест, са мо док је при чао о хра ни. 
Та ко ђе, опи си ва ли су га као ело квент ну осо бу, 

„зна ти жељ них очи ју“ и „крх ког те ле сног са ста ва“, 
при сту пач ну, па жљи ву, дру штве ну и хра бру, са је-
ди ним стра хом ко ји је јав но ис ка зи вао, да не до-
би је ту бер ку ло зу (Бе љан ски 1967, 138–140, 169; 
Дра ку лић 1974, 5).

О при ли ка ма у за тво ру и лич ним ди ле ма ма и 
кри за ма са ко ји ма се Дра ку лић су о ча вао, де таљ-
ни је са зна је мо из јед ног ње го вог пи сма (МВ, ЗЛП, 
171) упу ће ног ро ди те љи ма то ком но вем бра 1943. 
го ди не. Он је у пи сму из ра зио не за до вољ ство, јер 
му по зна ни ци, при ја те љи, па ни ро ди те љи, ни су 
до вољ но че сто пи са ли, а та ко ђе, да ни при ли ком 
по след ње ро ди тељ ске по се те, због не мо гућ но сти 
да са вла да ју сво ја „сен ти мен тал на осе ћа ња и мир-
но раз го ва ра ју“, ни је са знао све што га је ин те ре-
со ва ло. По себ но га је бри ну ло здрав стве но ста ње 
и ле че ње бра та, ка ко је пи сао, то му је би ла „бри-
га или ми сао са ко јом је уве че ле гао, а ују тро уста-
јао“. Са ве то вао је ро ди те љи ма да сва ма те ри јал на 
сред ства жр тву ју за ње гов опо ра вак, по ру чу ју ћи 
им да је чо век срећ ни ји без ка пи та ла не го са њим. 
У пи сму на бра ја ства ри ко је му не до ста ју и по треб-
но је да их по ша љу, као што су ча со пи си, ше ћер, 
ишле ри, уље, маст и сла ни на. О сво јој си ту а ци ји је 
за пи сао да се тре нут но на ла зи у за твор ској болни-
ци где су усло ви и хра на би ли бо љи не го у ће лија-
ма: „Mного је чи сти је, и ва здух и око ли на ... и што 
је нај ва жни је – ве ли ки ре дов ни про зо ри са мно го 
ва зду ха и мно го све тло сти“. О свом здра вљу, осе-
ћа њи ма и на да ма је за пи сао:

Јед ном реч ју, до бро се осе ћам, здрав сам и за-
до во љан. Исти на, да ми не до ста је сло бо да, не до-
ста је те ми ви, дру го ви и дру га ри це. За и ста осе-
ћам ве ли ки не до ста так не ког дру штва. По стао 
сам ди вљи, као звер ка у ка ве зу. За же лео сам се 
сом бор ског кор за и сом бор ских де во ја ка. По здра-
ви те их све ре дом... Не мој те оча ја ва ти, ни ти се 
упро па шћи ва ти ду хов но, ка да то ио на ко не по-
ма же. Че кај те ме и до че ка ће те ме. А ка да се ја вра-
тим ку ћи, све ће би ти до бро... Све ко ји до ла зе код 
вас и ко ји се рас пи ту ју за мо је ју нач ко здра вље, 
ка жи те им да је ју нач ки је не го ика да... А са да ви 
до ла зи те на ред: во лим вас, гр лим и мно го ми-
слим на вас... 

Ваш син Ра да.

По чет ком 1944. го ди не Дра ку лић је пре ба чен 
на по љо при вред но до бро Нађ Фа, ко је је би ло у вла-
сни штву Чи ла га и на ла зи ло се на Ти си, уда ље но 
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око 14 км од Се ге ди на. На има њу су за твор ски усло-
ви би ли знат но лак ши не го у глав ном за тво ру, јер 
су за тво ре ни ци че шће при ма ли по се те и па ке те, 
а до би ја ли су и бо љу хра ну. Рад но вре ме и те шки 
фи зич ки по сло ви, као што су бра ње ку ку ру за, ти-
ма ре ње сто ке и се че ња тр ске на Ти си, тра ја ли су од 
из ла ска до за ла ска сун ца. „У по чет ку смо се осећа-
ли уса мље ни и не си гур ни као бро до лом ни ци на 
пу стом остр ву“ по све до чио је је дан Дра ку ли ћев 
са бо рац о си ту а ци ји на за твор ском има њу (Plav šić 
1965, 217–220). Дра ку лић је ов де про вео ве ћи део 
вре ме на, све до пред крај 1944. го ди не, ка да је тран-
спор то ван у на ци стич ки ло гор смр ти Да хау.

Ра де Дра ку лић у се ге дин ском за тво ру Чи лаг 1944.  
го ди не. Фо то гра фи ју је сни мио ње гов отац,  
ин же њер Ми хај ло Дра ку лић (МВ, ЗФ, 4.194)

У на ци стич ким ло го ри ма смр ти

Ка ко се бли жио крај ра та, а Цр ве на ар ми ја се 
при бли жа ва ла Ма ђар ској, ме ђу за тво ре ни ци ма се 
по ја ви ло уве ре ње да је по треб но ор га ни зо ва ти ко-
лек тив но бек ство из за тво ра. Они ни су сма тра ли 
да ће их чу ва ри ли кви ди ра ти у Чи ла гу, али та ко ђе 
ни су има ли илу зи је да ће их ма ђар ске вла сти осло-
бо ди ти и пре да ти цр ве но ар меј ци ма. Tоком но ћи 
7. но вем бра 1944. го ди не, ка да су ро би ја ши већ чули 
ка ко то пов ска паљ ба од је ку је у бли зи ни гра да, стра-
жа ри су им на ре ди ли да по ку пе лич не ства ри и при-
пре ме се за од ла зак у Вац. На кон крат ко трај ног 

бо рав ка у та мо шњој ка зни о ни, за тво ре ни ци су 
пре се ље ни у твр ђа ву Ко ма ром, где су тих да на де-
пор то ва ни сви по ли тич ки осу ђе ни ци из Бач ке који 
су ро би ја ли у ма ђар ским за тво ри ма. Ту су их ма-
ђар ске вла сти пре да ле не мач ким СС је ди ни ца ма, 
ко је су ор га ни зо ва ле тран спорт у не мач ки кон цен-
тра ци о ни ло гор Да хау (Бе љан ски 1967, 180-190).

Ме ђу за тво ре ни ци ма тран спор то ва ним у зло-
гла сни на ци стич ки ло гор би ли су Ра де Дра ку лић 
и ње гов при ја тељ и са бо рац из Сом бо ра Ми лен ко 
Бе љан ски. Бе љан ски је у јед ном ка сни јем ме мо ар-
ском за пи су опи сао те гоб но пу то ва ње и по све до-
чио да су пре по ла ска за Да хау сви за тво ре ни ци били 
пре ту че ни, а за тим сме ште ни у цр ве не сточ не ва-
го не. Он се се ћао и Дра ку ли ћа и те шких тре ну така 
за јед нич ког пу то ва ња у ло гор, о че му је за пи сао:

До ме не је се део Ра да Дра ку лић. Осло ни ли смо 
се је дан о дру гог. Он је пре кло нуо од ме не. Гор њим 
де лом те ла ува лио ми се у кри ло, она ко ка ко то деца 
чи не у кри лу мај ке. Ако са по мак нем, про бу ди ћу 
га, не ће би ти до бро. Је два сам под но сио ње го ву 
те жи ну, јер сам и сам био слаб.

По до ла ску у Да хау, Дра ку лић је сме штен у јед-
ну од ба ра ка, у со бу број 25, где су ло го ра ши спа-
ва ли у кре ве ти ма на три спра та. Ре жим у ло го ру 
и усло ви жи во та су би ли ве о ма те шки, јер су већ 
у ра но ју тро на кон уста ја ња за тво ре ни ци по стро-
ја ва ни у дво ри шту, по стра хо ви тој хлад но ћи у из-
но ше ним оде ли ма и ци пе ла ма. За обро ке су до би-
ја ли цр ну во ду и тру ло по вр ће. Дра ку лић и ње го ви 
са бор ци су озна че ни тра ка ма са ло гор ским бро јем, 
цр ве ним ам бле ми ма за рас по зна ва ње по ли тич ких 
за тво ре ни ка и сло вом „Y“ као озна ком за ло го ра ше 
из Ју го сла ви је. У муч ној сва ко дне ви ци ло го ра шког 
жи во та, си ту а ци ју је до дат но оте жа ла епи де ми ја 
ти фу са по чет ком 1945. ко ја је по ко си ла мно ге за-
тво ре ни ке. Ипак, иа ко су би ли стал но из глад не ли, 
ло го ра ши су нај те же под но си ли хлад но ћу, а јед ном 
при ли ком је Дра ку лић био у гру пи за тво ре ни ка 
при си ље них да ски ну сву оде ћу и на сне гу че ка ју 
ле кар ски пре глед (Бе љан ски 1967, 192–193, 200–201).

Пре ма по да ци ма из јед ног пи сма, по сла тог у 
Ср бо бран ју на 1945. го ди не, ло го раш и Дра ку ли-
ћев друг Сло бо дан Ке слер је по све до чио да је Раде 
бо ра вио у Да хау од но вем бра 1944. до ја ну а ра 1945. 
и да је у том пе ри о ду „био здрав и до бро је из гле-
дао“ (МВ, ЗД, 1227/I). Ме ђу тим, у по след њим месе-
ци ма Дру гог свет ског ра та, Дра ку лић је из Да ха уа 
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пре ба чен у Бу хен валд, где је пре ма по је ди ним све-
до че њи ма умро то ком мар та 1945. го ди не, све га 
не ко ли ко не де ља пре не го што је аме рич ка вој ска 
осло бо ди ла овај ло гор. По сто је тврд ње да је Дра-
ку лић окон чао жи вот у ло го ру Бер ген Бел зен, ве-
ро ват но од гла ди, ис цр пље но сти, ти фу са или ди-
зен те ри је, на до ма ку ду го иш че ки ва не сло бо де.

Цр те жи

Још као гим на зи ја лац Дра ку лић се ин те ре со-
вао за сли кар ство и вре ме је про во дио у ате љеу 
сли ка ра Ми ла на Ко њо ви ћа, чи ји је ути цај ви дљив 
у Дра ку ли ће вом ама тер ском сли кар ском ра ду Гла-
ва ђа во ла (Да ви дов 1959, 355), ко ји је на стао уо чи 
Дру гог свет ског ра та, ве ро ват но 1940. го ди не, и 
та ко ђе се на ла зи у Му зе ју Вој во ди не у Збир ци са-
вре ме не умет но сти, под ин вен тар ним бро јем 7. На 
сли ци је тех ни ком уља на др ве ту при ка зан мо тив 
гла ве ђа во ла, ди мен зи ја 17 x 10,5 цен ти ме та ра. У 
истом пе ри о ду је на ста ла и сли ка под ин вен тар ним 
бро јем 8, Ве тре ња ча (уље на кар то ну, 12 х 8 цм), 
на ко јој је при ка зан пеј заж са ве тре ња чом и две 
ма ње ку ће.

Дра ку ли ће во ин те ре со ва ње за цр та ње при ме-
ти ли су и ње го ви дру го ви ро би ја ши, се ћа ју ћи се, 
на кон ра та, да на про ве де них у за тво ри ма Ар ми ја 
и Чи лаг. У њи хо вим успо ме на ма је за пи са но да је 
Дра ку лић већ за вре ме бо рав ка у но во сад ском ис-
тра жном за тво ру, де мон стра тив но на зи ду ће ли је 
ка ши ком уре зао и ис цр тао ве ли ку пе то кра ку зве зду 
са ср пом и че ки ћем. Осим пи са ња пе са ма сло бод но 

Ми лан Ко њо вић и Ра де Дра ку лић у Сом бо ру

Ра де Дра ку лић, Гла ва ђа во ла

Уо чи Дру гог свет ског ра та (МВ, ЗФ, 8.040-1) 
(МВ, ЗСУ, 7)

Ра де Дра ку лић, Ве тре ња че 
(МВ, ЗСУ, 8)
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вре ме је про во дио цр та ју ћи на па пи ру пор тре те 
ро би ја ша и оста ле мо ти ве ко је је мо гао ви де ти у 
за твор ском дво ри шту или кроз ре шет ке ће ли је 
(Бе љан ски 1967, 138).

У Му зе ју Вој во ди не се на ла зи шест са чу ва них 
Дра ку ли ће вих цр те жа ра ђе них олов ком на хар ти ји, 
иа ко их је ве ро ват но би ло знат но ви ше. Цр те жи су 
ин вен та ри са ни у Збир ци са вре ме не умет но сти, под 
ред ним бро је ви ма од 1 до 6 и сви су истих ди мен-
зи ја: 21 x 17 цен ти ме та ра. 

Ме ђу са чу ва ним ли ков ним ра до ви ма на ла зи 
се се дам по је ди нач них и груп них пор тре та Дра-
ку ли ће вих дру го ва ро би ја ша, иден ти фи ко ва них и 
не и ден ти фи ко ва них осо ба. На јед ном од њих при-
ка за на је Ман ци ка Шпајдл (инв. бр. 1), сом бор ска 
Је вре јка, по за ни ма њу до ма ћи ца, су пру га ис та кну-
тог чла на КПЈ у Сом бо ру и ин же ње ра хи дро град ње 
Вил мо ша Шпај дла – Ви ли ја. Шпај длов стан је био 
ме сто иле гал ног оку пља ња и са ста на ка сом бор ских 
ко му ни ста, од но сно, јед на од тај них ба за и си гур-
них ку ћа где се то ком 1942. скри вао и Све то зар 
То за Мар ко вић за јед но са су пру гом Ми ли цом. Ман-
ци ка је има ла за да так да бри не о ис хра ни скри ве-

них иле га ла ца, њи хо вој без бед но сти, да при ку пља 
„Цр ве ну по моћ“ за по ро ди це ухап ше них и по ги-
ну лих ко му ни ста, а чак је јед ном при ли ком пу-
то ва ла у Бу дим пе шту као ку рир (Be ljan ski 1984, 
440–441). Она и су пруг су за јед но ухап ше ни то ком 
но вем бра 1942. го ди не као при пад ни ци иле гал не 
ко му ни стич ке удар не гру пе и за тим осу ђе ни: Ман-
ци ка на три го ди не, a Вил мош на до жи вот ни за-
твор. За твор ску ка зну је слу жи ла у жен ском за тво-
ру Ма ри ја но стра, ода кле је ус пе ла да се спа си и 
вра ти у Сом бор (Бе љан ски 1967, 234; Plav šić 1965, 85–
87; Ro ma no 1980, 243, 259, 483). Дра ку ли ћев цр теж 
при ка зу је Ман ци ку ка ко се ди на спрам је два ви-
дљи вих кон ту ра не по зна те осо бе, мо жда упра во 
ње ног му жа Ви ли ја. 

Под ин вен тар ним бро јем 2 на ла зи се још је дан 
пор трет – Друг из за тво ра, ко ји при ка зу је Ла за ра 
Плав ши ћа ка ко сто ји у углу за твор ске со бе, по ред 
ко фе, ме тле и ко фе ра. Плав шић је био штам пар-
ски рад ник из Сом бо ра, ко ји је за вре ме оку па ци је 
осу ђен на че ти ри го ди не за тво ра. Ро би јао је у се-
ге дин ском за тво ру, а кра јем ра та је као при нуд ни 
рад ник рас по ре ђен у јед ну рад ну че ту, ода кле је 
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Ра де Дра ку лић, Шпајдл Ман ци ка 
(МВ, ЗСУ, 1)

Ра де Дра ку лић, Друг из за тво ра 
(МВ, ЗСУ, 2)
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ус пео да по бег не то ком ок то бра 1944. го ди не. На-
кон ра та се ба вио пу бли ци сти ком и син ди кал ним 
ра дом као ви со ки функ ци о нер у Са ве зу вој во ђан-
ских син ди ка та (МВ, до пис 177, 13. 2. 1958; Rot bart 
1976, 427).

Сле де ћи Дра ку ли ћев цр теж-пор трет Два дру га 
у за тво ру (инв. бр. 3) при ка зу је дво ји цу му шкара-
ца: Вил мо ша Шпај дла и Са ву Го сто ји ћа Док то ра. 
Шпајдл је на цр тан ка ко се ди и на ко ле ни ма пи ше 
пи смо. За раз ли ку од су пру ге Ман ци ке, он ни је 
пре жи вео рат и умро је ве ро ват но у ло го ру Да хау 
или у Шем бер гу 1945. го ди не (Rot bart 1976, 445; 
Ro ma no 1980, 243, 259, 483). Са ва Го сто јић је на цртан 
ка ко се ди, са прек шр те ним ру ка ма на ко ле ни ма. 
Он је био зе мљо рад ник, ро ђен у Го спо ђин ци ма 
1900. го ди не, члан КПЈ и бо рац Шај ка шког пар ти-
зан ског од ре да. На кон што је од ред раз би јен то ком 
1942, Го сто јић се по ву као у иле га лу, али је ипак 
сле де ће го ди не ухва ћен и осу ђен на пет го ди на ро-
би је. Ро би јао је у Чи ла гу, а за тим је 1944. од ве ден у 
Вац, Ко ма ром и на кра ју, као и Дра ку лић, у не мач ке 
кон цен тра ци о не ло го ре где је и умро (Ва сић 1969, 
141, 184, 427; Rot bart 1976, 391).

Ра де Дра ку лић, Два дру га у за тво ру 
(МВ, ЗСУ, 3)

Цр теж За тво ре ни ци (инв. бр. 6) је пор трет дво-
ји це не по зна тих ро би ја ша, ко ји се де и пи шу пи-
смо на ко ле ни ма, а на по ле ђи ни је лик му шкар ца са 
шу ба ром на гла ви, ве ро ват но зе мљо рад ник Рај ко 
Ра кић из Ту ри је, ко ји је 1943. го ди не као са рад ник 
пар ти за на осу ђен на две го ди не за тво ра (МВ, до-
пис 177, 13. 2. 1958; Rot bart 1976, 432).

Ра де Дра ку лић, За тво ре ни ци 
(МВ, ЗСУ, 6)

Осим пор тре та по је ди них дру го ва ро би ја ша, 
Дра ку ли ће ви цр те жи при ка зу ју и де та ље из сва-
ко дне ви це за твор ског жи во та. На цр те жу За тво-
ре ни ци у шет њи по кру гу за тво ра (инв. бр. 4) види 
се згра да са ре шет ка ма и ко ло на за тво ре ни ка у 
шет њи за твор ским дво ри штем, пра ће на од јед ног 
на о ру жа ног вој ни ка ко ји је на од сто ја њу и спрово-
ди ро би ја ше у ће ли је. На цр те жу је ис пи сан текст 
по све те, на ме њен оцу: 

Мо ме ба би за успо ме ну
Ра да

у Но вом Са ду, апри ла 1943.

Је дан од Дра ку ли ће вих са бо ра ца је у по сле рат-
ним се ћа њи ма опи сао ка ко су их стра жа ри сва ко-
днев но из во ди ли у за твор ско дво ри ште у по по днев-
ну шет њу ко ја је тра ја ла до по ла са та. Ро би ја ши су 
ше та ли у кру гу, на ра сто ја њу од не ко ли ко ко ра ка 
је дан од дру гог и при том ни су сме ли да гле да ју ни 
де сно ни ле во, а био им је за бра њен и сва ки разго-
вор (Plav šić 1965, 105). Упра во је та сва ко днев но по-
на вља на за твор ска ру ти на по ста ла мо тив по ме-
ну тог Дра ку ли ће вог цр те жа.
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Ра де Дра ку лић, За тво ре ни ци у шет њи 
по за твор ском кру гу (МВ, ЗСУ, 4)

Ра де Дра ку лић, За твор ски про зор 
(МВ, ЗСУ, 5)

Цр теж За твор ски про зор (инв. бр. 5) при ка зу је 
про зор са ре шет ка ма иза ко јих се ви ди кров згра-
де ис тра жног за тво ра, док су у углу де та љи ен три-
је ра: те гле на про зо ру ће ли је и при ве зан ко но пац 
са пе шки ри ма и оде ћом ро би ја ша. 

Дра ку ли ће ви цр те жи, као и ли ков ни ра до ви 
дру гих за тво ре ни ка, би ли су из пер спек ти ве ро би-
ја ша ва жни већ у вре ме ка да су на ста ли, као сред-
ство за ја ча ње њи хо ве мо рал не сна ге и по ли тич ке 
од луч но сти (Rot bart 1988, 239). На кон ра та уо чен 
је њи хов умет нич ки зна чај, ка да су 1977. го ди не 
цр те жи За тво ре ни ци и Два дру га у за тво ру из ло-
же ни као екс по на ти на ве ли кој из ло жби ра до ва 
ју го сло вен ских умет ни ка, на ста лих у за тво ри ма 
и ло го ри ма за вре ме Дру гог свет ског ра та (Да мја-
нов ска 1977).

Пе сме

Ра де Дра ку лић је већ као сред њо шко лац по-
ка зи вао пе снич ке ам би ци је и пре ра та је об ја-
вио пр ве сти хо ве у омла дин ским ча со пи си ма 
Мла дост из За гре ба и Дом и шко ла из Бе о гра да. 
По сле па да Пољ ске 1939. го ди не, као по ли тич ки 
ан га жо ва ни ау тор, на пи сао је про во ка тив ну пе-
сму Fi nis Po lo ni ae, ко ја је об ја вље на у но во сад-
ском ли сту Дан, али тек на кон што јој је про ме-
њен на слов и цен зу ри са на јед на стро фа у ко јој 
по зи ва чи та о це „на оруж је“ (Да ви дов 1959, 355). 
Пр ве пе сме на ро би ји је пи сао већ за вре ме суђе-
ња и бо рав ка у но во сад ском ис тра жном за тво ру, 
укљу чу ју ћи и ње го во нај ам би ци о зни је оства ре ње 
Пе сма Вој во ди ни, у ко јој је по ку шао да при ка же 
тра гич ну суд би ну вој во ђан ског про сто ра и ње-
ног ста нов ни штва у тра у ма тич ним рат ним зби-
ва њи ма. Пр ве стро фе из ове пе сме, у ко јој се ау тор 
до ти че и по ко ља у но во сад ској ра ци ји, гла се: 

Вој во ди но,
Мо ја је ду ша пу на кр ви и жу чи
И хо ћу са мо те би да пе вам.

Да нас ти не ћу пе ва ти
О тво јим ру ме ним ју тар њим сви та њи ма.
О тво јим бес крај ним по љи ма цр ве не бул ке,
Јер све што је у те би цр ве но,
То је са да са мо крв.

И не ћу гр ли ти
Тво је бла ге, пи то ме бре жуљ ке,
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Јер сва ки је да нас над гроб на хум ка,
Са сло мље ним ср цем јед не очај не ма те ре
И бол ним по но сом
Јед ног зга же ног на ро да.

(...)

Вој во ди но,
Пе ва ћу ти о ја ну ар ском кла њу
И го ми ли смр зну тих, го лих ле ши на,
И лу дач кој дре ци вар вар ских ста ре ши на,
Ко је су још кр ви ис ка ле –
То пле, ру ме не кр ви.

У Ар ми ји је на ста ла и Ба ла да о обе ше ном, по-
све ће на То зи Мар ко ви ћу, ко ји се у исто вре ме, кад 
и Дра ку лић, на ла зио у но во сад ском ис тра жном 
за тво ру. Мар ко вић је обе шен по чет ком фе бру а-
ра 1943. и тим по во дом су ро би ја ши одр жа ли 
ко ме мо ра ци ју у за твор ским ће ли ја ма. Дра ку лић 
је на пи сао пе сму о уби је ном во ђи вој во ђан ских 
пар ти за на, ко ја је про сле ђе на за тво ре ни ци ма 
ка ко би је сви исто вре ме но про чи та ли, а у јед ној 
од ће ли ја Ба ла ду је ре ци то вао упра во њен ау тор 
(Plav šić 1965, 95–97).

Ра де Дра ку лић је сво је сти хо ве пи сао олов-
ком, сит ним ру ко пи сом, на по жу те лом па пи ру 
(Ми ли са вац 1968, 23), углав ном то ком бо рав ка на 
за твор ској фар ми Нађ Фа и већ за вре ме ро бија-
ња их је раз вр стао у 11 ци клу са. Ње го ва по е зи ја 
го во ри о окол но сти ма у ко ји ма се пе сник на ла-
зио, као што су ро би ја шки рад, не из ве сност, глад, 
пат ња за по ро ди цом и те жња за по бе дом и сло-
бо дом. Дра ку лић у пе сма ма бо дри ро би ја ше, по-
ку ша ва да пре ва зи ђе ме лан хо ли ју и са мо ћу (Дра-
ку лић 1961, 7–8), а иа ко је као ан ти фа ши ста био 
бо рац про тив ма ђар ског оку па ци о ног ре жи ма, 
он је исто вре ме но по зи вао на срп ско-ма ђар ску 
за јед ни штво кроз сти хо ве: „Срп ски збо рим. Све-
јед но је / Био Ср бин ил’ Ма ђар“ (Сто ка нов 1981, 
127). По је ди не Дра ку ли ће ве пе сме има ју до ку мен-
тар ну вред ност јер вер но пред ста вља ју за твор ску 
ат мос фе ру, сва ко дне ви цу жи во та, ро би ја шку 
ствар ност и те шко ће с ко ји ма су се за тво ре ни ци 
су о ча ва ли. У ши рем кон тек сту, илу стру ју и разли-
чи те мо мен те и фа зе у жи во ту и ак тив но сти ма 
вој во ђан ских иле га ла ца у Бач кој, па је та ко у јед-
ној од пе са ма опи сан пре лом ни мо ме нат хап шења, 

ка да је 1942, не ко ли ко да на уо чи Но ве го ди не, 
осам жан да ра упа ло у Дра ку ли ће ву ку ћу, о чему 
он пи ше: 

Још увек ми је у се ћа њу жи вом
Де цем бар ска ноћ, је зи ва и хлад на.
На ша ма ла со ба; на ор ма ну си вом,
От сјај ба јо не та,
Жан дарм ска ли ца, на мр ште на, гад на,
Окрут не ко ман де и лу па ње пе та
„У име за ко на, ви сте ли ше ни сло бо де“

У за тво ру, су о чен са раз ли чи тим ис ку ше њи ма, 
Дра ку ли ћу је по себ но бли зак и ва жан мо тив мај ке 
ко ји је при су тан у не ко ли ко ње го вих пе са ма и ко-
јој пе сник по ру чу је кроз сти хо ве: „Твој син је жив 
и здрав / И да нас са мо о те би ми сли / О те би и свим 
мај ка ма“. Раз ли чи те за твор ске епи зо де и лич но-
сти су мо ти ви Дра ку ли ће ве по е зи је, ме ђу њи ма и 
ње гов за твор ски број 1579, ко ји је по стао на слов 
јед не од ње го вих пе са ма. Пе сме је по све тио број ним 
са бор ци ма, по ред оста лих и Жив ку Сом бор цу 
(Би во лар) и Ми ли во ју Стри че ви ћу (Дру же ти ниси 
Дон Ки хот), ко ји су умр ли у Шем бер гу 1945. го ди-
не (Дра ку лић 1974, 69). Он че сто по ми ње и лич на 
осе ћа ња, углав ном обе ле же на оча ја њем, али и уни-
вер зал ним по ру ка ма: „Дру ге су мај ке на ше / Име-
на су на ша дру га / Али су исте кр ва ве же ље / Али 
је иста ту га“. Од нос пре ма смр ти и те шку ат мосфе-
ру илу стру је пе сма За тво ре нич ка бол ни ца, у ко јој 
јед на од стро фа гла си: 

Ов де се жи ви ти хо, не у глед но,
Ов де се уми ре ла ко и без гла са
Жи ве ти, умре ти – са свим је све јед но.

За вре ме ро би ја ња у Чи ла гу, Дра ку лић је на-
ба вио све ску и на ње ним ко ри ца ма на пи сао На 
рас кр шћу, ка ко је та да на звао сво ју бу ду ћу зби р ку 
пе са ма. Ка да је по чет ком 1944. го ди не пре ба чен 
на за твор ску фар му, где су би ли лак ши жи вот ни 
усло ви, он је мо гао кри шом да ис пи ше нај ве ћи део 
са чу ва них сти хо ва у све ску, ко ју је тај но пре дао 
оцу, пла ше ћи се да је чу ва ри не про на ђу и за пле-
не. У пи сму ро ди те љи ма Ра де је из ло жио сво је 
пла но ве око об ја вљи ва ња бу ду ће зби р ке по е зи је 
и при том је по ме нуо је дан раз го вор во ђен при-
ли ком оче ве по се те о ње ном бу ду ћем на сло ву. Он 
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пи ше ка ко је књи гу на сло вио На ра скр шћу, што је 
и да ље сма трао од го ва ра ју ћим на зи вом, али да се 
чи та ју ћи за пи се пе сни ка Ау гу ста Це сар ца ипак од-
лу чио за на слов Крв са кла ни це људ ских ду ша, јер 
је Це са рец там ни цу у за гре бач кој Ле по гла ви на звао 
упра во „кла о ни цом људ ских ду ша“. Сво ју од лу ку 
је об ја снио ре чи ма: „Ми слим да би овај на слов 
мно го бо ље од го ва рао ствар но сти, а то је оно што 
се код нас тра жи“. У истом пи сму Дра ку лић је за-
пи сао: „Са да већ пра вим пла но ве о са мој опре ми 
књи ге, ко ја ће сва ка ко угле да ти свет ка да до ђем 
ку ћи. До са да већ има 102–103 пе сме, а то је леп број. 
На да мо се ће још ви ше би ти“ (Ми ли са вац 1968, 210).

* * *

У го ди на ма на кон ра та струч ња ци су пре по-
зна ли вред ност и зна чај Дра ку ли ће ве по е зи је. Са-
чу ва но је око 200 Ра ди них пе са ма, од ко јих је је дан 
део на стао у рат ним усло ви ма и за тво ри ма, а дру-
ги део пре 1941. го ди не, пре те жно за вре ме ње го-
вих сред њо школ ских да на. Исто ри чар умет но сти 
Дин ко Да ви дов га је сма трао та лен то ва ним, иа ко 
не до кра ја фор ми ра ним пе сни ком, а по себ но је 
ис ти цао Пе сму Вој во ди ни, као „хим ну стра да ња“ 
и „уса мље ни по ет ски спо ме ник Вој во ди ни“ (Днев-
ник, 4. ја ну ар 1959). По во дом ју би ле ја На род но о сло-
бо ди лач ке бор бе 1961. го ди не, „Од бор за про сла-
ву два де се то го ди шњи це на род не ре во лу ци је“ у 
Сом бо ру је штам пао Дра ку ли ће ву не пот пу ну збир-
ку пе са ма под на сло вом за ко ји се опре де лио сам 
ау тор у по ме ну том пи сму ро ди те љи ма – Крв са 
кла ни це људ ских ду ша. У пред го во ру зби р ке је о 
Дра ку ли ћу кон ста то ва но да је он „по ред Јо ва на По-
по ви ћа, је ди ни пе сник ре во лу ци о нар из Вој во ди не 
иза ко га је остао зна ча јан опус из вре ме на те шких 
и слав них бор би на ших на ро да за сло бо ду“ (Дра-
ку лић 1961, 5, 159). Гра фич ко ре ше ње за на слов ну 
стра ну књи ге из ра дио је ака дем ски сли кар Ми ле та 
Ви то ро вић. Дра ку ли ће ве пе сме су дру ги пут обја-
вље не 1974. го ди не, та ко ђе у Сом бо ру, под истим 
на сло вом као на све сци у ко ју је то ком ро би ја ња 
за пи си вао сво је пе сме: На рас кр шћу.

За кљу чак

Цр те жи и пе сме Ра де Дра ку ли ћа, осим што има-
ју од ре ђе ну умет нич ку вред ност, још су ва жни ји 
као све до чан ство о стра да њу це ле јед не ге не ра ције 
мла дих вој во ђан ских ан ти фа ши ста и иле га ла ца у 

На слов на и пр ва стра на Дра ку ли ће ве све ске  
са пе сма ма (МВ, ЗЛП, 388)

ИСТОРИЈА



93

за тво ри ма и ло го ри ма за вре ме Дру гог свет ског 
ра та. Дра ку ли ће ви цр те жи и пе сме го во ре о ис ку-
стви ма по је дин ца су о че ног са гу бит ком сло бо де, 
о ње го вом уну тра шњем све ту, раз ми шља њи ма и 
на да ма. Њи хов ви ше слој ни до ку мен тар ни зна чај 
огле да се у чи ње ни ци да го во ре о јед ној исто риј-
ској епо хи, о ан ти фа ши стич кој бор би, из гу бље ној 
мла до сти, као и о суд би ни сом бор ских Је вре ја при-
сут ној кроз лич но сти Ман ци ке Шпајдл и ње ног 
су пру га Ви ли ја, при ка за них на Дра ку ли ће вим црте-
жи ма. Дра ку лић је имао са мо 22 го ди не ка да је умро 
у не мач ким ло го ри ма смр ти, а иза се бе је оста вио 
не ве лик, али упе ча тљив умет нич ко-до ку мен тар-
ни опус о ро би ја њу у за тво ри ма и ло го ри ма, кроз 
ко је су про ла зи ли мно ги ак ти ви сти по кре та от по-
ра, иле гал ци и дру ги ста нов ни ци Вој во ди не.
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DRA WINGS AND PO EMS OF RA DE DRA KU LIĆ: TE STI MONY OF AR TI STIC  
CRE A TION IN PRI SONS AND CAMPS DU RING THE SE COND WORLD WAR

Re su me

In the pa per is pre sen ted the bi o graphy and ar ti stic cre a tion of Ra de Dra ku lić, an an ti-fa scist from Voj vo-
di na and a mem ber of the re si stan ce mo ve ment from Som bor, who was im pri so ned du ring the war in the in-
fa mo us Ar mi ja and Či lag pri sons and who died in the Na zi con cen tra tion camp Buc hen wald or Ber gen-Bel sen 
in 1945. Du ring his days as a pri so ner, Dra ku lić, mo ti va ted by the ex pe ri en ce of li fe in pri son, wro te po ems 
and drew por tra its of his fel low pri so ners, as well as the sce nes from everyday li fe in pri son. Dra ku lić’s art-
works te stify abo ut the in di vi dual be ing fa ced with the loss of fre e dom, his in ner world, tho ughts and ho pes. 
Furt her mo re, they al so ha ve a do cu men tary sig ni fi can ce, be ca u se they spe ak of a hi sto ri cal era and an ti-fa-
scist strug gle. His dra wings and po em ma nu scripts are in the Mu se um of Voj vo di na and re pre sent an es sen-
tial te sti mony of the ar ti stic cre a ti vity of Voj vo di na il le gals and an ti-fa scists in the pri sons and camps du ring 
the Se cond World War.

ИСТОРИЈА
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ДР БО РИ СЛАВ ЈАН КУ ЛОВ (1878–1969):  
БИ О ГРАФ СКЕ ЦР ТИ ЦЕ1

Ни ко ла Ко не ски, Ин сти тут за но ви ју исто ри ју Ср би је, Бе о град;  
Ре ги о нал ни цен тар за та лен те „Ми хај ло Пу пин“, Пан че во  

ni ko la ko ne ski31@gmail.com

Ап стракт: У ра ду су пред ста вље не би о граф ске цр ти це жи во та и ра да др Бо ри сла ва Јан ку ло ва (Сеф ке-
рин, 1878 – Ја ша То мић, 1969), про свет ног, кул тур ног и на уч ног рад ни ка, исто ри ча ра, ар хе о ло га, пре во ди-
о ца, ама тер ског умет ни ка, нај ва жни је осо бе за осни ва ње Му зе ја и Би бли о те ке у Пан че ву, као и Му зе ја у Ја ши 
То ми ћу. За ре кон струк ци ју ње го вог жи во та и ра да по себ но нам је би ла ко ри сна и ва жна Јан ку ло вље ва ауто-
би о гра фи ја, из во ри из Ру ко пи сног оде ље ња Ма ти це срп ске, као и из Ар хи ва Ју го сла ви је, Ар хи ва Вој во ди-
не и Исто риј ског ар хи ва у Пан че ву. Та ко ђе, вр ло су нам би ли зна чај ни по је ди ни тек сто ви из пан че вач ке, 
но во сад ске и бе о град ске штам пе и др.

Кључ не ре чи: Бо ри слав Јан ку лов, про фе сор, пре да вач, исто ри чар, ар хе о лог, пре во ди лац, му зе о лог, ама-
тер ски умет ник.

Увод

„На ша зна ња о исто риј ским про це си ма, по ја-
ва ма и до га ђа ји ма ни су ма ла, али – пи та мо се – ко-
ли ко зна мо о љу ди ма ко ји су у њи ма уче ство ва ли, 
а да ни су лич но сти исто риј ски та ко по зна те као 
што су Ка ра ђор ђе, Ми лош Обре но вић, Пе тар I Ка-
ра ђор ђе вић, Ни ко ла Па шић, Алек сан дар I Ка ра-
ђор ђе вић, Дра жа Ми ха и ло вић...?“ (Ра до је вић 2007, 
191–192). По сто ји ли гра ни ца из ме ђу на ве де них лич-
но сти и „обич них“ љу ди? Уко ли ко по сто ји, ко је 
кри те ри ју ме је дан по је ди нац мо ра да ис пу ни да 
би се на шао у дру штву тих лич но сти, од но сно шта 
је дан по је ди нац мо ра да ура ди, или ка кав жи вот 
тре ба да има да би за слу жио би о гра фи ју? На тој 
ска ли ва жно сти, где се на ла зи Јан ку лов, од но сно 
да ли се на ла зи ис под или из над те за ми шље не гра-
ни це, уко ли ко она уоп ште по сто ји? Ко је за пра во 
1 Чла нак је на стао као ре зул тат ра да у Ин сти ту ту за но-
ви ју исто ри ју Ср би је ко ји фи нан си ра Ми ни стар ство про-
све те, на у ке и тех но ло шког раз во ја РС, на осно ву Уго во ра 
о сти пен ди ра њу сту де на та док тор ских ака дем ских сту-
ди ја и укљу чи ва ња у рад акре ди то ва них НИО бр. 451-03-
847/2021-14/2883 од 15. 5. 2021. За хва љу је мо се на по мо ћи и 
по др шци то ком ис тра жи ва ња Бо ри сла ву Јо ша но ву, Ма ји 
Пу јин, Ни ко ли Брет шнај де ру и Је ле ни По па ри.

био Бо ри слав Јан ку лов? Ко ли ко се ње го вом де лат-
но шћу „по ме ри ла“ исто ри ја? На ко ји на чин и у ко јој 
ме ри су др жа ве и дру штва у ко ји ма је жи вео ути-
ца ле на ње га, а на ко ји на чин и у ко јој ме ри је он 
ути цао на њих? Ко је су то нај ва жни је „тач ке“ у ње-
го вом жи во ту? Ово су са мо не ка пи та ња ко ји ма 
ће мо се ба ви ти у овом ра ду. На по чет ку ис тра жи-
ва ња, пред на ма је ста јао те жак за да так. Тре ба ло 
је (ре)кон стру и са ти Јан ку ло вљев жи вот и рад ско-
ро без ика кве по мо ћи ли те ра ту ре. Не са мо што до 
са да ни је на пи са на не ка оп шир на ње го ва би о гра-
фи ја, већ ни је на пи сан ни је дан на уч ни чла нак по-
све ћен ње го вом жи во ту и ра ду. Та ко ђе, и они ма-
ло број ни тек сто ви по све ће ни ње му на пи са ни су, 
углав ном, на осно ву не кро ло га Рај ка Ве се ли но ви-
ћа (1969, 175; Ву јић 2001, 128–130; Ра до са вље вић 
2009, 314; Kr le ža 1962, 461; Ста но јев 1997, 404–405; 
Gru pa au to ra 1928, 54; Zu bac 2011). На ве де ни раз-
ло зи су ути ца ли на то да по себ ну па жњу ипак по-
све ти мо из во ри ма. Нај ва жни ји из вор овог ра да 
сва ка ко је Јан ку ло вље ва ау то би о гра фи ја, ко ја до 
са да ни је би ла по зна та у срп ској исто ри о гра фи ји.2 

2 По се бан рад по све ћен Јан ку ло вље вој ау то би о гра фи ји, 
под на сло вом „Ау то би о гра фи ја др Бо ри сла ва Јан ку ло ва“, 
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Про на шли смо је у Ру ко пи сном оде ље њу Ма ти це 
срп ске, па жљи во ана ли зи ра ли, из ње из ву кли ва-
жне де ло ве и при ка за ли их у овом ра ду. Та ко ђе 
би ла нам је ва жна и дру га вер зи ја ње го ве ау то био-
гра фи је, про на ђе на у Исто риј ском ар хи ву у Панче-
ву. Јан ку ло вље ва се ћа ња су о ча ва ли смо, до пу ња-
ва ли и об ја шња ва ли уз по моћ из во ра про на ђе них 
у Ру ко пи сном оде ље њу Ма ти це срп ске, Ар хи ву Ју-
го сла ви је, Ар хи ву Вој во ди не, Исто риј ском ар хи ву 
у Пан че ву итд. Вр ло су нам би ли ко ри сни по је ди-
ни тек сто ви из пан че вач ке, но во сад ске и бе о град-
ске штам пе. Зна чај не ма те ри ја ле пру жио нам је и 
Бо ри слав Јо ша нов, унук Јан ку ло вље ве се стре Ка-
та ри не. Ис тра жи ва ли смо и на те ре ну, од но сно у 
Сеф ке ри ну, Пан че ву и Ја ши То ми ћу. 

По ро ди ца и обра зо ва ње  
Бо ри сла ва Јан ку ло ва

Бо ри слав Јан ку лов ро ђен је у Сеф ке ри ну, на 
ју гу Ау строугар ске, 14. де цем бра (26. де цем бра по 
но вом ка лен да ру) 1878. го ди не. Два да на ка сни је 
је кр штен и упи сан у ма тич ну књи гу кр ште них 
срп ске пра во слав не цр кве у Сеф ке ри ну (ИАП, ма-
тич не књи ге). Ње го ва мај ка Ма ри ја по ти ца ла је из 
до ло вач ке по ро ди це Ра ки џић. Отац јој се звао 
Алек са и био је Ср бин пра во слав не ве ре, док јој је 
мај ка, Ка ро ли на, би ла Не ми ца ри мо ка то лич ке вере 
(По ро дич но ста бло). По све му су де ћи, због мај чи не 
ве ре, и Ма ри ја је пр во бит но би ла ри мо ка то лич ке 
ве ро и спо ве сти, да би ка сни је, 1894. го ди не, пре шла 
у пра во слав ну (ИАП, ма тич не књи ге). Јан ку ло-
вљев отац Ата на си је био је „оп штин ски бе ле жник, 
вој нич ки шко ло ван гра ни чар, са ве стан и си ро ма-
шан“. Зна мо да је ро ђен у До ло ву, али ни смо ус пе-
ли да утвр ди мо да ље по ре кло по ро ди це Јан ку лов. 
По ред Бо ри сла ва, у бра ку Ма ри је и Ата на си је ро-
ди ло се још 17 де це, али ни су сва пре жи ве ла ра не 
го ди не жи во та. У ау то би о гра фи ји Јан ку лов спо-
миње са мо дво ји цу бра ће – Вла ди сла ва, по то њег 
но во сад ског про то је ре ја, стра дао 1942. го ди не, и 
Алек сан дра, по то њег пан че вач ког фи зи ку са (РОМС 
М. 12. 432). 

По ред по ро ди це, на ње го во обра зо ва ње, вас-
пи та ње, сти ца ње по гле да и ста во ва ути ца ли су и 
слу га „чи ча Ни ка“, слу жав ка, цр кве њак „ба та Ла за“, 

об ја ви ће мо у: Phlo gi sto nu: Ча со пи су за исто ри ју и фи лозо-
фи ју на у ке и тех но ло ги је 30 (2022).

али и сви оста ли Сеф ке рин ци, ка сни је и Пан чев-
ци са ко ји ма се су сре тао. По се бан ути цај на ње га 
имао је ста ри слу га Ни ка. Он му је био, по ред мај ке, 
још је дан „јак вас пи тач“. Цр ква је та ко ђе има ла 
од ре ђе ног ути ца ја на ње га. У ау то би о гра фи ји је за-
бе ле жио: „По стао сам цр квен, у ду ху остао сам то 
кроз цео жи вот свој. Осе ћао сам не ку те сну не ра-
ски ди ву ве зу са цр квом“. На по се бан на чин је на 
ње га ути ца ла и сеф ке рин ска пра во слав на цр ква 
(РОМС, М. 12. 432). По ред све га то га, ва жно је ис-
та ћи и то да је он од ра стао у се лу ко је се на ла зи ло 
по ред Та ми ша, у ба нат ској рав ни ци, да ле ко од 
пре сто ни це Угар ске, од но сно Ау строугар ске, али 
бли зу Кне же ви не, од но сно Кра ље ви не Ср би је.

Обра зо ва ње, од но сно шко ло ва ње је по себ но 
ути ца ло на Јан ку ло ва и ње гов жи вот ни пут. Он је 
нај пре, две го ди не, „као во лон тер по се ћи вао“ основ-
ну шко лу у Сеф ке ри ну, а по том су га ро ди те љи 
упи са ли у I раз ред пан че вач ке Др жав не основ не 
шко ле, да би на у чио ма ђар ски је зик за гим на зи ју 
(РОМС М. 12. 432). Угар ско-кра љев ску др жав ну 
ви шу гим на зи ју упи сао је школ ске 1890/91. го ди-
не (ИАП, Ф. 13, Упи сни ца 1890/91). Ско ро чи та ву 
де це ни ју је про вео у овој шко ли као уче ник. По ред 
уче ња за школ ске пред ме те, са мо стал но је из у ча-
вао исто ри ју и ле пе књи жев но сти, „ма ђар ске и срп-
ске под јед на ко“, др жао је пре да ва ња у гим на зиј-
ском омла дин ском удру же њу, че сто је де кла мо вао, 
био је, ка ко је сам ис та као, нај бо љи гим на сти чар, 
ба вио се и умет но шћу, сли кар ством, ка ри ка ту ра-
ма, на у чио је да сви ра ви о ли ну. На ње го во „ду хов но 
об ли че ње“ то ком шко ло ва ња у Гим на зи ји нај ви ше 
је ути цао школ ски ка ти хе та поп Лу ка По по вић, 
ко ји је уче ни ци ма го во рио и о про шло сти „на ше 
цр кве, о бор ба ма на шег на ро да, о Ми ле ти ћу и ње-
го вим са рад ни ци ма, на ро чи то пан чев ци ма“. Од 
ње га је Јан ку лов слу шао и о де ли ма Ада ма Ко сани-
ћа у бор ба ма то ком Ре во лу ци је. Ме ђу тим, сва ка ко 
су на ње га ути ца ли и оста ли про фе со ри, гра ди во 
ко је су они пре да ва ли, на став ни је зик, школ ски 
дру га ри итд. Мно ге од тих ути ца ја мо же мо на зва-
ти др жав ним, од но сно ма ђар ским.3 Ка ко је ка сни је 
сам пи сао, би ло му је те шко да се „отрг не од свог за-
ви ча ја“, па је че сто од ла зио у бирт где су свра ћа ли 
Сеф ке рин ци и пе њао се на то рањ Пре о бра жен ске 
3 Ви ше о пан че вач кој Гим на зи ји у овом пе ри о ду: Ар пад 
Лебл и др., Пан че вач ка гим на зи ја 1863/64–1963/64, Панче-
во: Гим на зи ја „Урош Пре дић“, 1964.

ИСТОРИЈАРАД МУЗЕЈА ВОЈВОДИНЕ 64



97

Борислав Јанкулов у матичној књизи крштених сефкеринске православне цркве (ИАП)

Породична фотографија – Борислав Јанкулов седи у првом реду други слева, између супруге и мајке  
(власништво Борислава Јошанова)

Борислављев млађи брат Славко, супруга Ленка и он, односно Борислав Јанкулов  
(власништво Борислава Јошанова)

НИ КО ЛА КО НЕ СКИДР БО РИ СЛАВ ЈАН КУ ЛОВ (1878–1969): БИ О ГРАФ СКЕ ЦР ТИ ЦЕ



цр кве да са бал ко на ви ди то рањ сеф ке рин ске цр кве 
и „на шу ви со ку је лу“. Да би олак шао сво јим ро дите-
љи ма из др жа ва ње три гим на зи јал ца (Вла ди сла ва, 
Бо ри сла ва и Алек сан дра) др жао је при ват не ча со ве 
ђа ци ма. Ма ри ја Јан ку лов је на сто ја ла да јој си но-
ви бу ду сме ше ни у „нај бо љим не мач ким ку ћа ма“, 
да би до бро на у чи ли не мач ки, али и да би до спе ли 
„под моћ жен ског вас пит ног ути ца ја“, бу ду ћи да 
су им ско ро сви на став ни ци би ли му шкар ци. Та-
ко ђе, још је дан од мо ти ва њи хо вих ро ди те ља за 
сме шта ње де це у не мач ким ку ћа ма је те жња да она 
по ста ну то ле рант на. „Тре ба ло је да се на ви ка ва-
мо да у по ли глот ном Ба на ту са ра зним на род но-
сти ма и кон фе си ја ма бу де мо као љу ди со ли дар ни 
и пре ма ст[р]анцима“ (РОМС М. 12. 432). Ис пит 
зре ло сти у Гим на зи ји је по ло жио 23. ју на 1898. го-
ди не. Про гла шен је зре лим са вр ло до брим успе-
хом (АЈ, Ф. 66, 824, 1259, 17270/1920).

На кон за вр шет ка Гим на зи је, Јан ку лов је на ме-
ра вао да сту ди ра сли кар ство. Ме ђу тим, мај ка га 
је са ве то ва ла да нај пре по ста не про фе сор, па да 
тек он да иде „ку да га дар во ди“, узи ма ју ћи у об зир 
не до вољ но по ро дич них сред ста ва за ње го во из-
др жа ва ње у „бе лом све ту“. По слу шав ши мај чин 
са вет, он је упи сао Фи ло зоф ски фа кул тет „са исто-
риј ском стру ком“ у Бу дим пе шти, 1898. го ди не 
(РОМС, М. 12. 432; A Bu da pe sti Királyi Magyar Tu-
domány-Egyetem al ma nac hja: 1889–1903. 1900, 188; 
ИАП, Ф. 12). По чет на сред ства за из др жа ва ње до-
био је од оца, ко ји је тај но вац обез бе дио про дав ши 
кра ву. Ме ђу тим, ка сни је му је Ма ти ца срп ска до-
де ли ла сти пен ди ју из Ада мо ви ће ве за кла де. Од-
ре ђе не при хо де је за ра ђи вао под у ча ва ју ћи де цу из 
„от ме них по ро ди ца“. Та ко ђе, по вре ме но му је управ-
ник Сте ван По по вић до де љи вао упра жње на ме-
ста у Те ке ли ја ну му. Ма те ри јал на обез бе ђе ност и 
сна ла жљи вост су сва ка ко би ли пред у сло ви за успе-
шан за вр ше так фа кул те та, али су би ли нео п ход-
ни и ам би ци ја и рад. У ау то би о гра фи ји је ис та као 
да је не у мор но ра дио у би бли о те ка ма, да је пи сао 
бе ле шке из свих про у че них де ла и да је ства рао 
сво ју „руч ну би бли о те ку“ (РОМС, М. 12. 432). За 
вре ме сту ди ја био је се кре тар бу дим пе штан ског 
Срп ског омла дин ског кру га (Срп ски си он 1900). 
Не ма мо мно го по да та ка о то ме на ко је је све начи-
не фа кул тет ути цао на Јан ку ло ва. У ау то би о графи-
ји он пи ше са мо о про фе со ру др Ба ла ги Ала да ру: 
„... од та да ње го во фи ло соф ско гле ди ште idea an te 

rem у ху ма ним на у ка ма ру ко во ди ме у мо јим исто-
риј ским ра до ви ма“ (РОМС, М. 12. 432). Ме ђу тим, 
као што је био слу чај са гим на зи јом, и на фа кул-
те ту се су о чио са др жав ним, од но сно ма ђар ским 
ути ца ји ма. Основ ни про фе сор ски ис пит на бу дим-
пе штан ском Уни вер зи те ту по ло жио је 1900, а струч-
ни про фе сор ски ис пит две го ди не ка сни је. Ко нач но, 
док то ри рао је 1904. го ди не, на истом уни вер зи те-
ту. Фор мал но обра зо ва ње је за вр шио 1905. го ди не 
по ло жив ши прак тич ни, од но сно „фи ло зоф ско-пе-
да го шки ис пит“ (АЈ, Ф. 66, 824, 1259, 17270/1920).

Од ње го ве 28. го ди не, по себ но ва жан ути цај на 
ње га и ње гов жи вот до ла зио је од ње го ве су пру ге. 
На и ме, 20. ја ну а ра (8. фе бру а ра) 1906. го ди не, Јан-
ку лов се оже нио Лен ком Га ђан ски (Жен ски свет 
1906). Ње го ва род би на ни је по др жа ва ла ње гов из-
бор, сма тра ју ћи је не до вољ но шко ло ва ном и обра-
зо ва ном за ње га (NMR In fo 2011). Мо жда је Јан ку лов 
због ова квог ста ва по ро ди це, ка ко би оправ дао 
сво ју од лу ку, у ау то би о гра фи ји ис та као да му је 
су пру га по ти ца ла из „нај у глед ни је се љач ке ку ће“ 
у Мо до шу, да је би ла је „од лич на“ уче ни ца но во-
сад ске Ви ше де во јач ке шко ле, као и то да је цео 
ње гов рад на на уч ном по љу био „оду хо вљен ње ном 
кул тур ном и пле ме ни том ду шом“, од но сно да му 
је омо гу ћи ла ми ран рад и да му је у ис ку ше њи ма 
би ла „до бри са вет ник“ (РОМС, М. 12. 432). Оста-
је ипак чи ње ни ца да су Лен ка и Бо ри слав оста ли 
у бра ку све до кра ја Лен ки ног жи во та (1964). Нису 
има ли де це. 

Пр ви пе ри од про свет ног ра да  
Бо ри сла ва Јан ку ло ва (1903–1919)

На кон по ло же ног струч ног про фе сор ског ис-
пи та Јан ку лов је сту пио у вој ску у Те ми шва ру. Не-
ма мо мно го по да та ка о ње го вом слу же њу вој ске 
али, ка ко је ка сни је сам на пи сао, из ње је ис ту пио 
као ар ти ље риј ски офи цир. На кон офи цир ске шко-
ле, убр зо је за по чео свој рад на по љу про све те 
(РОМС, М. 12. 432; ИАП, Ф. 12). На и ме I раз ред 
но во сад ске Гим на зи је 1903. го ди не упи са ло је 90 
уче ни ка. То је ство ри ло по тре бу да се отво ри још 
јед но, па ра лел но оде ље ње и да се ан га жу ју два при-
вре ме на су плен та. Уско ро је у но ви на ма об ја вљен 
и оглас за та два рад на ме ста и ко нач но, сре ди ном 
ок то бра, иза бра ни су Јан ку лов и Бо шњак (За ста-
ва, 21. 9. 1903, 2. 10. 1903, 14. 10. 1903; Бра ник 1903). 
Јан ку лов је у но во сад ској Гим на зи ји пре да вао срп-
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ски и ма ђар ски је зик, исто ри ју, зе мљо пис и при-
ро до пис (Циц мил 1986, 124). У ау то би о гра фи ји је 
пи сао о не ди сци пли ни ко ју је за те као, о свом по-
на ша њу и на чи ну ра да ко ји је ути цао да „чак и По-
ли тов син,4 ко ји ина че у по след њој ска ми ји ис пру-
жен на клу пи спа ва по сле сва ко ноћ них лум пе ра ја, 
се ди и па жљи во пра ти“ рад на став ни ка, за тим и 
о по ра сту ње го ве по пу лар но сти због то га што је у 
на ста ви исто ри је све та увр стио и исто ри ју „на шег 
на ро да, ко ја је као пред мет за бра ње на би ла“. Пи-
сао је и о „ра ту“ у про фе сор ској већ ни ци из ме ђу 
при ста ли ца Ти хо ми ра Осто ји ћа и при ста ли ца ди-
рек то ра Ва се Пу ши бр ка, а он, ка ко је ис ти цао, ни је 
од го ва рао ни јед ној од тих стра на. „Уз то се ни сам 
по ли тич ки опре де лио, па сам, раз у ме се, ва жио за 
ма ђа ро на“ (РОМС, М. 12. 432). У ме ђу вре ме ну је 
док то ри рао и вест да је по ло жио на Уни вер зи те ту 
у Бу дим пе шти по след њи „стро ги“ ис пит и да ће 
уско ро би ти про мо ви сан за „док то ра фи ло зо фи је“, 
об ја вио је ма ја 1904. го ди не лист Бра ник. Исти лист 
је по том об ја вио и вест о про мо ци ји. Те ма ње го ве 
ди сер та ци је би ла је По че так но вог ве ка и зна чај 
Хри шћан ства у ње му (Бра ник, 15. 5.; 21. 5. 1904). 
Та ко ђе, за од ли чан успех у исто риј ским пи сме ним 
ра до ви ма и од го во ри ма на гра ђен је та да од бу дим-
пе штан ске Ака де ми је на у ка. На кон то га је усле-
ди ла „хај ка“ на ње га. У За ста ви и Бран ко вом ко лу 
је на зи ван „па пи ним пи ле том“, „је ре ти ком“, „ма-
ђа ро ном“, „не кри тич ким уче ња ком“. „Са мо је тре-
ба ло још да Мар ко вић ско чи са мо ста у Ду нав, па 
да се и ње го ва смрт при пи ше ме ни у грех“ (РОМС, 
М. 12. 432). На и ме, ав гу ста 1904. го ди не, про фе сор 
у но во сад ској Гим на зи ји Пе тар Мар ко вић из вр-
шио је са мо у би ство ско чив ши у Ду нав. Очи глед но 
су по је дин ци кри ви ли Јан ку ло ва због ста ња у ко јем 
се на шао про фе сор Мар ко вић пре са мо у би ства, а 
ко је је до ве ло до та кве ње го ве од лу ке (Бра ник, 12. 8; 
13. 8. 1904). Убр зо на кон овог тра гич ног до га ђа ја, 
Јан ку лов је на пу стио но во сад ску Гим на зи ју. Но-
ви на ри За ста ве, очи глед но за до вољ ни, на пи са ли 
да је он „ко нач но от пу штен“ из Гим на зи је (За ста ва, 
18. 10. 1904). Са дру ге стра не, он је у ау то би о гра-
фи ји на пи сао да је оти шао сво је вољ но, по слу шав ши 
мај чин са вет („укло ни се са ка те дре, на ко ју је крв 
па ла!“), али је ис та као и сво је ве ли ко не за до вољ-
ство ста њем у срп ском дру штву, на у ци и про све ти 

4 Син Ми ха и ла По лит-Де сан чи ћа.

ко је га је усме ра ва ло ка од ла ску из те сре ди не. Јан-
ку лов је уско ро свој про свет ни рад на ста вио у ма-
ђар ској Пре па ран ди ји у Ба ји (РОМС, М. 12. 432).

На кон што је Ми ни стар ству ве ра и на ста ве под-
нео мол бу за пре ме штај, би ло му је по ну ђе но да 
би ра из ме ђу гим на зи је у Де бре ци ну и пре па ран-
ди је у Ба ји. „Иза брао сам Ба ју, по што има он де и 
Ср ба и срп ске цр кве“. Та мо је, пре ма пр во бит ном 
пла ну, тре ба ло да оста не са мо до кра ја школ ске 
1904/5. го ди не и да по том пре ђе у Бу дим пе шту. Ме-
ђу тим, он је ипак од лу чио да оста не у Ба ји, где је 
имао до вољ но сло бод ног вре ме на и ми ра да се спре-
ма за до цен ту ру на уни вер зи те ту. Од фе бру а ра 
1905. го ди не био је су плент у овој пре па ран ди ји и 
уско ро, по ло жив ши прак тич ни ис пит, на и ме но-
ван је за про фе со ра. Ко ле ге су га при хва ти ле „дру-
гар ски“ и тај од нос је остао не про ме њен то ком на-
ред них 13 го ди на ње го вог ра да у овој шко ли, ка ко 
је сам ис та као (РОМС, М. 12. 432). 

Убр зо по из би ја њу Пр вог свет ског ра та, „мо-
рао“ је оти ћи у вој ску и про свет на слу жба му је, 
од 31. ав гу ста 1914. до 1. фе бру а ра 1918. го ди не, за-
ме ње на рат ном (РОМС, М. 12. 432; АЈ, Ф. 66, 824, 
1259, 17270/1920). Не ма мо мно го по да та ка о Јанку-
ло вље ном де ло ва њу и ста во ви ма то ком ра та. На-
кон вој не слу жбе Ми ни стар ство про све те вра ти-
ло га је у про свет у, од но сно у Ба ју (РОМС, М. 12. 
432). Ме ђу тим, он ни је од у ста јао од иде је да се за-
по сли на Фи ло зоф ском фа кул те ту у Бу дим пе шти 
и 11. апри ла 1918. го ди не је упла тио 200 кру на у 
свр ху при ја вљи ва ња за до цент ску ха би ли та ци ју 
на овом фа кул те ту (АЈ, Ф. 66, 824, 1259, 17270/1920). 
Тре ба ло је да по ста не до цент са пра вом др жа ња 
пре да ва ња из исто ри је но вог ве ка. Ме ђу тим, Уни-
вер зи тет је у те шким усло ви ма у ко ји ма се на шла 
Ау строугар ска пре стао са ра дом и он ни је мо гао 
да одр жи сво је при ступ но пре дав ње (РОМС, М. 
12. 432). На ду да ће се то ипак до го ди ти ни је гу био 
ни на кон рас па да Ау строугар ске, али до ње го ве 
до цен ту ре на бу дим пе штан ском Фи ло зоф ском 
фа кул те ту ни ка да не ће до ћи.

Дру ги пе ри од про свет ног ра да  
Бо ри сла ва Јан ку ло ва (1919–1932)

Јан ку лов је ма ја 1919. го ди не за по чео свој про-
свет ни рад у Пан че ву. На и ме, у ау то би о гра фи ји 
на во ди да му је из Но вог Са да сти гао зва ни чан те-
ле грам са по зи вом да до ђе на ме сто ди рек то ра или 
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пан че вач ке или беч ке реч ке гим на зи је. „Ре ше ње моје 
би ло је, ипак, те же уто ли ко што сам ста јао пред 
хаби ли та ци јом за до цен та пе штан ског уни вер зи-
те та“. Ко нач но, ка ко је сам ис та као, иза брао је Пан-
че во, по слу шав ши са вет сво је же не (РОМС, М. 12. 
432). У ар хив ској гра ђи про на шли смо ње гов од-
го вор на по зив но во сад ског Од се ка за про све ту да 
за у зме ме сто у пан че вач кој Гим на зи ји. На пи сао је 
да не мо же пре ћи у Пан че во и да оче ку је сво ја до-
ку мен та са бу дим пе штан ског Уни вер зи те та ка ко 
би кон ку ри сао за Бе о град. Ме ђу тим, Од сек му је 
од го во рио: „По до го во ру с Бе о гра дом ва ма ће бити 
од ре ђе но Пан че во. Он де је по тре ба хит на те вас 
мо ли мо да се не из о став но при ми те. Ка сни је може 
би ти ре чи о ва шем пре ме шта њу у Бе о град“ (АВ, 
Ф. 76, 850/1919). У дру гој вер зи ји ау то би о гра фи је 
је на пи сао да је Пан че во иза брао због бли зи не Бео-
гра да на да ју ћи се да ће сво ју бу дим пе штан ску ха-
би ли та ци ју пре не ти на Бе о град ски уни вер зи тет. 
Као што је до та да гра ви ти рао ка Бу дим пе шти, сада 
се окре нуо пре сто ни ци сво је но ве др жа ве. Ме ђу-
тим, он ће ипак би ти пре ме штен у Пан че во и ни-
ка да не ће пре ћи у Бе о град. За то је „кри вио“ сво је 
од би ја ње да при сту пи Ра ди кал ној стран ци. Же лео 
је да оста не ван по ли тич ких стра сти, „ре шен да у 
сво јим пе да го шким и на уч ним ра дом про кр чим 
се би пут ка ка те дри“ (ИАП, Ф. 12). 

Јан ку лов је био вр ло не за до во љан за те че ним 
ста њем у пан че вач кој Гим на зи ји. Пре ма ње го вом 
ми шље њу, она се „са сто ја ла са мо од скр пље них 
уга ра ка бив ше углед не ма ђар ске гим на зи је“. Ме-
ђу тим, не за до вољ ство је по сто ја ло и са дру ге стра-
не. Ко ле ге су га гле да ле „пре ко ра ме на“, а у гра ду су 
га сма тра ли „па пи нов цем“ и „ма ђа ро ном“. Не ки 
гра ђа ни су би ли спрем ни и да од Ми ни стар ства 
про све те тра же опо зив ње го вог на и ме но ва ња. Ва-
жно је ис та ћи да је то био пе ри од ве ли ких про ме-
на у овој шко ли. Об но вље на на кон ра та нај пре као 
при ват на Гим на зи ја, она је уско ро по ста ла др жав-
на. Школ ске 1920/21. го ди не пре ћи ће под на зор 
Ми ни стар ства про све те у Бе о гра ду (до та да је би ла 
под над зо ром Од се ка Ми ни стар ства про све те за 
Ба нат, Бач ку и Ба ра њу у Но вом Са ду). Не тре ба за-
не ма ри ти и све оста ле про ме не про у зро ко ва не чи-
ње ни цом да се шко ла са да на ла зи ла у јед ној са свим 
дру га чи јој др жа ви. Још не ки од про бле ма са ко ји-
ма се та да су о ча ва ла Гим на зи ја, по себ но њен ди-
рек тор, би ли су: не до ста так на став ни ка и њи хо ве 

вр ло че сте сме не, не до ста так огре ва, „шпан ска бо-
лест“, шар лах, опа сност од пе га вог ти фу са, не до-
ста так уџ бе ни ка, уче ни ци ко ји су до ско ро би ли 
рат ни ци, ути ца ји по ли ти ке итд (РОМС, М. 12. 432; 
ИАП, Ф. 13, „Ле то пис“; Лебл и др. 1964, 91–93). Ме-
ђу тим, и по ред све га на ве де ног, ар хив ска гра ђа 
све до чи о мар љи вом ра ду Јан ку ло ва да одр жи што 
бо ље ста ње у шко ли (АЈ, Ф. 66, 824; ИАП, Ф. 13, „Ле-
то пис“). На рав но, ни је се свим ко ле га ма до па дао 
ње гов рад, као ни ње го ва лич ност. По ја ви ла се јед-
на „тај на стру ја“ ко ја га је оцр та ва ла као пре ви ше 
стро гог, кон зер ва тив ног, ре ли ги о зног, ко ја је тра-
жи ла да се да ве ћа сло бо да ђа ци ма, мо дер ни за цију 
на у ке, на у ку без ре ли ги је, при ват ну за ра ду, од но-
сно др жа ње ча со ва „сла би јим“ ђа ци ма. „Ди рек то ра, 
ме ђу тим, не пу шта ми ни стар При би ће вић, све да 
га лич но ни не по зна је, али му рад по зна је“. Ова ре-
че ни ца из ау то би о гра фи је мо же се про ту ма чи ти 
та ко да Све то зар При би ће вић ни је же лео да пре-
ме сти Јан ку ло ва узи мав ши у об зир ње гов рад. Ни-
смо ус пе ли да про на ђемо не ки од ре ђе ни дру ги раз-
лог за ова кав став ми ни стра. По сто ја ла је иде ја у 
го ре на ве де ној стру ји да га пре ме сте и по ста ве за 
про фе со ра фа кул те та. По све му су де ћи и овог пута 
је ње го во од би ја ње да се ба ви по ли ти ком ути ца ло 
да не до ђе до ње го вог за по сле ња на уни вер зи те ту. 
Ме ђу тим, 1925. го ди не, на ме сту ми ни стра просве-
те, При би ће ви ћа, чла на Са мо стал не де мо крат ске 
стран ке за ме нио је ра ди кал Ве ли мир Ву ки ће вић, 
чи ји је кум та да, ка ко на во ди Јан ку лов, за тра жио 
пре ме штај из Тр го вач ке ака де ми је у Гим на зи ју. 
Као по вод за Јан ку ло вљев пре ме штај, по све му су-
де ћи, ис ко ри шћен је штрајк уче ни ка VII и VI II 
раз ре да, до ко јег је до шло „тај ним ро ва ре њем у ко-
ле ги ји“ (РОМС, М. 12. 432). По се бан про стор тре-
ба по све ти ти ис пи ти ва њу узро ка и по во да овог 
штрај ка, као и Јан ку ло вље ве уло ге, од но сно евен-
ту ал не кри ви це. Да кле, од 1925. го ди не Јан ку лов ће, 
уме сто ди рек то ра Гим на зи је, оба вља ти функ ци ју 
ди рек то ра Тр го вач ке ака де ми је (Пан че вац 1925).

У Пан че ву је све до 1918. го ди не по сто ја ла Ви ша 
тр го вач ка шко ла. Она је та да пре ки ну ла са ра дом 
и об но вље на је тек пет го ди на ка сни је, а 1924. го-
ди не по диг ну та је на нај ви ши сте пен тр го вин ске 
на ста ве у зе мљи – на сте пен тр го вач ке ака де ми је. 
У ли те ра ту ри се мо же на ћи не та чан по да так да је 
Јан ку лов осно вао ову шко лу и да је био њен пр ви 
ди рек тор. Он је ни је осно вао и био је тек њен трећи 

100

РАД МУЗЕЈА ВОЈВОДИНЕ 64 ИСТОРИЈА



ди рек тор (на кон Ла за ре ви ћа и Ђор ђе ви ћа). Ме ђу-
тим, био је сва ка ко нај зна чај ни ја лич ност у исто-
ри ји ове шко ле. Као што је био слу чај са Гим на зи-
јом, ни ста ње у овој шко ли ни је би ло сре ђе но по 
ње го вом до ла ску. У ау то би о гра фи ји је за бе ле жио 
да се по ка зао спо соб ним да за го ди ну да на ство ри 
„та ко ре ћи, од ха о са и дру гу углед ну шко лу“. Ис та-
као је и да он ни је био нај бо ље ре ше ње за ову шко-
лу, одо сно да је он био „‘ла тај нер’, а не бан кар, уз то 
још и сли кар“ и „те шко тој тр го ви ни са са ња ри ча-
рем на упра ви“. Ме ђу тим, „муч но, али чвр стом 
во љом“ са вла дао је струч не пред ме те ове шко ле, 
па је по том, као по ве ре ник ми ни стра, оба вљао чак 
и ис пи те зре ло сти. Ар хив ска гра ђа све до чи да су 
се ње го вим за ла га њем знат но по пра ви ли усло ви 
ра да у шко ли. Ме ђу тим, Ми ни стар ство тр го ви не 
и ин ду стри је од лу чи ло је 1927. го ди не да се по сте-
пе но за тво ри Тр го вач ка ака де ми ја у Пан че ву. До 
ње ног ко нач ног за тва ра ња до шло је 1930. го ди не, 
што је иза зва ло ве ли ко не за до вољ ство у Пан че ву. 
Ве ро ват но је због то га Ми ни стар ство од лу чи ло да, 
уме сто ове шко ле, отво ри др жав ну дво ра зред ну 
Тр го вач ку шко лу. Отво ре на је 1929. го ди не и по сто-
ја ла је го ди ну да на па ра лел но са Ака де ми јом. На сле-
ди ла је од сво је прет ход ни це школ ске учи о ни це, 
део ин вен та ра, на став ни ке и ди рек то ра. Јан ку лов 
ис ти че да је од ове шко ле „ство рио је дан но ви тип 
шко ле“. Он је, по ред ди рек тор ске функ ци је, пре-
да вао срп ско хр ват ски је зик, књи жев ност и исто-
ри ју, за тим, био је члан ко ми си је на за вр шном ис-
пи ту и во дио ђач ко удру же ње „По лет“. Ме ђу тим, 
отва ра ње ове шко ле је по све му су де ћи има ло уло-
гу да тре нут но уми ри све оне ко ји су не го до ва ли 
уки да њем Ака де ми је. Већ 1932. го ди не, Тр го вач-
ка шко ла је би ла пре ме ште на у По жа ре вац. Та да 
је Јан ку лов, ка ко ис ти че, по соп стве ној мол би пен-
зи о ни сан (РОМС, М. 12. 432; АЈ, Ф. 65, ф. 1726; Ве-
се ли но вић 1969, 175; Ко не ски 2019, 194–208).

Осни ва ње На род ног му зе ја у Пан че ву  
и му зе ја и библиоте кe у Ја ши То ми ћу

У ли те ра ту ри се мо же на ћи по да так да је Јан-
ку лов још 1918. го ди не по чео да при ку пља пред-
ме те за Му зеј и да је исте го ди не ус пео да на ба ви 
ар хе о ло шку збир ку ис ко пи на са пан че вач ких ци-
гла на од Ре зе Хри сти ја на, ко ји се од се лио у Ма ђар-
ску (Re ljić i dr. 1973, 7). Ме ђу тим, то се ни ка ко није 
мо гло до го ди ти 1918. го ди не. На и ме, Јан ку лов је у 

Пан че во сти гао тек ма ја 1919. го ди не. Са дру ге стра-
не, он је ве ро ват но убр зо на кон свог до ла ска у ово 
ме сто за и ста по чео да при ку пља исто риј ске из во ре 
и ве ро ват но се тада код њега ро ди ла иде ја о осни-
ва њу Му зе ја. Уско ро је и по кре нуо ини ци ја ти ву 
(1923) ко ју је по др жао град ски на чел ник. На кон 
на шег ис тра жи ва ња, ни смо пот пу но пре ци зно утвр-
ди ли „сло је ве“ исто ри је осни ва ња му зе ја (и би блио-
те ке) у Пан че ву. У Ба нат ском ве сни ку је ка сни је 
об ја вље на вест да су обе уста но ве осно ва не на сед-
ни ци одр жа ној 23. де цем бра 1923. го ди не, као и да 
је за пред сед ни ка јед но гла сно иза бран Јан ку лов, 
ко ји се „од мах дао на по сао и за крат ко вре ме ус пео 
да ство ри на род ну би бли о те ку и му зеј“ (Ба нат ски 
ве сник 2. 11. 1934). Ме ђу тим, по сто ји мо гућ ност да 
је та да са мо фор мал но до шло до од лу ке о осни ва-
њу. На и ме, у ја ну а ру на ред не го ди не оформ љен је 
Управ ни од бор (чи ји је пред сед ник био Јан ку лов), 
ко ји је од мах за по чео са ак тив но сти ма ко је би во-
ди ле ка осни ва њу Му зе ја и Би бли о те ке. Та ко је Од-
бор уско ро са ста вио Пра ви ла Град ске књи жни це 
и му зе ја. У пр вом чла ну је ис так ну то да: „Град ски 
Се нат осни ва ‘Град ску Књи жни цу и Му зеј’ чи ји 
ма те ри јал и има ње са чи ња ва град ску сво ји ну“. Ова 
пра ви ла је по твр дио Се нат, по том и Ми ни стар ство 
уну тра шњих по сло ва Оде ље ња за Ба нат, Бач ку и 
Ба ра њу тек 20. ју ла 1924. го ди не (ИАП, Ф. 90). По-
сле крат ко трај ног ин те ре со ва ња за но ву уста но ву, 
Му зеј је пао ско ро са свим у за бо рав.5 Го ди на ма су 
се ње го ви пред ме ти на ла зи ли у јед ној вр ло ма лој 
про сто ри ји не по год ној за сре ђи ва ње и из ла га ње 
гра ђе. Ме ђу тим, 1936. го ди не, пи та ње ње го вог 
уре ђе ња се по кре ну ло са мр тве тач ке. На ини ци-
ја ти ву Јан ку ло ва, под ње го вим ру ко вод ством и по 
ње го вим упут стви ма јед на гру па мла ђих љу ди, 
углав ном сту де на та и ђа ка, пре тра жи ва ла је те ре не 
у око ли ни Пан че ва и про на шла мно го за ни мљи-
вог ма те ри ја ла. Ови те рен ски ра до ви пред ста вља ли 
су са мо пр ви ко рак у пла ну си сте мат ског уре ђе ња 
Му зе ја ко ји је из ра дио Јан ку лов. Пред у зе ти су и 
ко ра ци да Му зеј до би је од Гра да и по де сни је про-
сто ри је. Јан ку ло ва је у овој ини ци ја ти ви по др жа-
вао гра до на чел ник Иса и ло вић. Та ко ђе, ка ко би за-
ин те ре со вао и гра ђан ство за ову ва жну кул тур ну 
те ко ви ну, Јан ку лов је пла ни рао одр жа ва ње ин фор-
5 Ви де ти: Na rod ni mu zej Pan če vo. 1973. Mu zej: 50 go di na 
Na rod nog mu ze ja u Pan če vu: 1923–1973. Pan če vo: Na rod ni 
mu zej Pan če vo.
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ма тив ног те ча ја, „не ке вр сте ‘На род ног уни вер зи-
те та за ар хе о ло ги ју’“ (Пан че вач ка не де ља 1936). Две 
го ди не ка сни је Пан че вач ка не де ља је оба ве сти ла 
гра ђан ство да је Јан ку лов сре дио ин вен тар Му зе-
ја и да се он са да „пре да је јав но сти“. Ис так ну то је 
и да се отва ра ње Му зе ја не ће оба ви ти ни ка квом 
све ча но шћу, већ да ће, уме сто то га, Јан ку лов одр-
жа ти три пре да ва ња у ве ли кој дво ра ни Град ске 
ку ће (Пан че вач ка не де ља 10. 4. ; 1. 5. 1938). О Музе ју 
то ком Дру гог свет ског ра та Јан ку лов је за бе ле жио: 
„За вре ме оку па ци је, по са ве ту Ву ли ћа, остао сам 
у му зе ју, да га као град ски му зеј са чу вам и спре чим 
да га Нем ци пре у зму и рас ту ре. Ма јор Рај свиц је 
че сто до ла зио у му зеј и ур ги рао ње го во уре ђе ње, 
а ја сам то оду го вла чио, слу те ћи њи хо ву на ме ру. 
Сре ћом ни су има ли свог струч ња ка да га ње му по-
ве ре и пре у зму га за Кул тур бунд. Мо жда би то и 
без струч ног ру ко во ди о ца учи ни ли, јер су ме 1943. 
пре се ли ли у Ја ша То мић, ка да је по уред би сва ко 
мо рао да на пу сти Пан че во, ко има ку ћу не где у ка-
квом се лу“ (РОМС, М. 12. 432). Ме ђу тим, по сто ји 
мо гућ ност да је Јан ку лов по гре шно про ту ма чио 
де ло ва ње ма јо ра Рај сви ца. У ли те ра ту ри је он ис-
так нут као за штит ник срп ске кул тур не ба шти не.6 
И ов де се мо же уо чи ти про стор за да ља ис тра жи-
ва ња. Рај ко Ве се ли но вић је ка сни је на пи сао да је 
Му зеј осно ван 1923. го ди не тру дом Јан ку ло ва, али 
да је он од та да, па све до за вр шет ка Дру гог свет-
ског ра та био са мо „ар хе о ло шка збир ка“ са 1830 
пред ме та (Ве се ли но вић 1950, 204). 

Јан ку лов је бр зо за во лео за ви чај сво је су пру ге 
– Мо дош, од но сно Ја шу То мић. Про у ча вао је ње го-
ву про шлост и при ку пљао гра ђу же ле ћи да у овом 
ма лом ме сту отво ри му зеј. Ка да је при ку пио до вољ-
но пред ме та у збир ци (1937), по кло нио ју је Со кол-
ском дру штву из овог ме ста, „ко је је за јед но са до-
на то ром отво ри ло пр ви се о ски му зеј у зе мљи“ (Đu-
ka nov 1996, 84). У со ци ја ли стич кој Ју го сла ви ји је 
на ста вио да во ди му зеј у Ја ши То ми ћу (ИАП, Ф. 
12) ве ро ват но све до сво је смр ти. И исто ри јат овог 
му зе ја пред ста вља по себ ну те му за ис тра жи ва ње.

Јав на пре да ва ња Бо ри сла ва Јан ку ло ва

Јан ку лов је сво ја пр ва јав на пре да ва ња др жао 
још за вре ме Ау строугар ске. У из во ри ма смо про-
6 Ви де ти: Roth, An dre as. 2020. Jo hann Al brecht von Re i switz 
(1899–1962): Vom un be qu e men Südo ste u ro pa ex per ten zum 
Kunstschützer, Graz: Ares Ver lag.

на шли са мо два, али је из ве сно да их је би ло ви ше. 
Јед но је одр жао у бу дим пе штан ској Ака де ми ји на-
у ка на кон по врат ка са кур са на Уни вер зи те ту у Је ни 
(1911), а дру го у Ба ји, на кон по врат ка из Пр вог свет-
ског ра та, на мол бу упра ве На род ног уни вер зи те та. 
На зив пре да ва ња био је Ра сни ква ли те ти на ро да 
у исто риј ским кул ту ра ма чо ве чан ства. Јан ку лов 
је ис та као да је ње го во пре да ва ње иза зва ло ве ли ко 
ин те ре со ва ње, али и од ре ђе не про бле ме. „Али масо-
ни ма ни је ишло у ра чун тра га ње за ра сним ква ли-
те ти ма и та ко ме је дан Ју де о ма ђар адво кат у не дељ-
ном ли сту оштро на па де као пан сла ви сту. Те шка 
ин кри ми на ци ја за Ср би на у то ку ра та и код оп ште 
ани мо зно сти пре ма Ср би ма“ (РОМС, М. 12. 432). 
Ме ђу тим, у дру гој вер зи ји ау то би о гра фи је, он на-
во ди да је пре да вао о срп ско-ма ђар ским од но си ма 
то ком исто ри је и да је због са др жа ја тог пре да ва ња 
оп ту жен за „ве ли ког Ср би на“ (што је та да би ло, 
ка ко је ис та као cri men ma je sta tis) од стра не јед ног 
адво ка та и ма со на из Ба је. Та ко ђе, у истом тек сту 
на во ди да је са ра дом Бор ба ра са у свет ској исто-
ри ји кон ку ри сао за до цен та (ИАП, Ф. 12).

Нај ве ћи део сво јих пре да ва ња Јан ку лов је одр-
жао у Пан че ву. По себ но се ис ти ца ла ње го ва ини-
ци ја ти ва за ор га ни зо ва ње На род ног уни вер зи те та 
у овом ме сту. У сво јим се ћа њи ма ко је је за пи сао и 
по слао То ман длу (1949), ис та као је да је кра јем сеп-
тем бра 1919. го ди не, у про сто ри ја ма пан че вач ке 
Гим на зи је осно вао На род ни уни вер зи тет, као и 
да је то био, по бе ле шци но ви на ра Па вло ви ћа у Ни-
шким но ви на ма, пр ви на род ни уни вер зи тет у држа-
ви Ср ба, Хр ва та и Сло ве на ца (РОМС 38. 146). Није 
се ра ди ло о не ком ин сти ту ци о на ли зо ва ном те лу 
или ре ги стро ва ном дру штву, од но сно На род ним 
уни вер зи те том су та да на зи ва на пре да ва ња за шире 
гра ђан ство ко је је по кре нуо Јан ку лов. Он је одр жао 
и нај ви ше пре да ва ња у окви ру ове ини ци ја ти ве, 
док су оста ли го вор ни ци др жа ли сво ја пре да ва ња 
упра во на ње гов по зив. По ред ове се ри је пре да ва-
ња, мар та 1921. го ди не, пан че вач ки на став ни ци 
ор га ни зо ва ли су Про свет ни од бор, чи ји је циљ био 
ши ре ње кул ту ре пу тем јав них пре да ва ња. За 
пред сед ни ка Ужег од бо ра иза бран је Јан ку лов 
(Пан че вац 1921). И по ред мно го број них по сле ди-
ца ра та, у Пан че ву су у го ди на ма на кон ње го вог 
за вр шет ка одр жа на мно га пре да ва ња, а из во ри 
(пре све га штам па) све до че о то ме да их је нај ви-
ше одр жао Јан ку лов. Ме ђу тим, „та ко је то тра ја ло 

102

РАД МУЗЕЈА ВОЈВОДИНЕ 64 ИСТОРИЈА



две го ди не до по ли тич ких раз ми ри ца, ка да је ин-
те ре со ва ње за на у ку све ви ше ма лак са ло и нај зад 
пре ста ло“, за пи сао је де це ни ја ма ка сни је у ау то-
би о гра фи ји. Из во ри ипак све до че да су пре да ва ња 
одр жа ва на ин тен зив ни је све до 1924, од но сно 1925. 
го ди не, ка да су се кул тур но-про свет не ак тив но сти 
у Пан че ву знат но сма њи ле, што су при ме ти ли и 
са вре ме ни ци (Пан че вац 1925). Да ли је пре ме штај 
Јан ку ло ва из Гим на зи је ути цао на то, и у ко јој ме ри? 
На ко ји на чин су по ли тич ке при ли ке ути ца ле на 
на ве де но? Да ли је по сто јао не ки на ма не по зна ти 
фак тор?

Ме ђу тим, Јан ку лов не ће пре ста ти са др жа њем 
сво јих јав них пре да ва ња. То ком 1927. и 1928. го ди-
не одр жа вао их је у Фран цу ском клу бу, за ужи круг 
љу ди. Ни је од у стао ни од иде је На род ног уни вер-
зи те та. У сво јој ау то би о гра фи ји, То мандл је на пи-
сао да је ини ци ја ти вом Јан ку ло ва, 1928. го ди не, 
осно ван На род ни уни вер зи тет у Пан че ву и да је он 
био „ја ко за гре јан“ за ње гов рад (То мандл 2021, 287). 
У Пан чев цу про на ла зи мо две об ја ве ко је се од но-
се на овај дру ги по ку шај ус по ста вља ња На род ног 
уни вер зи те та. У јед ној се он на зи ва „ви со ком кул-
тур ном ин сти ту ци јом“, а у дру гој је пре нет по зив 
за пр ву ре дов ну Глав ну скуп шти ну (Пан че вац 
1928; 1929). Ме ђу тим, иа ко ово га пу та ин сти ту цио-
на ли зо ван, он је ипак убр зо пре стао да ра ди, „услед 
чи сто тех нич ких те шко ћа“. Ка сни је је још јед ном 
по ку шао да осну је На род ни уни вер зи тет ко ји би 
био бо ље ор га ни зо ван и ко ји би др жао кон ти ну-
и тет (Пан че вач ка не де ља 1940), али, по све му су-
де ћи, ни овог пу та ни је у то ме ус пео.

То ком 30-их го ди на 20. ве ка на ста вио је да одр-
жа ва по вре ме но сво ја пре да ва ња у Град ској ку ћи, 
Фран цу ском дру штву, Тр го вач кој шко ли, при ли-
ком ра зних све ча но сти итд. Та ко ђе, др жао је пре-
да ва ња на ве чер њим кур се ви ма по пи си ва чи ма 
по во дом по пи са ста нов ни штва (Вре ме 26. 3. 1931). 
Одр жао је и 30 пре да ва ња из дру штве них на у ка 
на Ра дио Бе о гра ду. Ка сни је је та сво ја пре да ва ња 
пу бли ко вао у Пан че вач кој не де љи. На кон уре ђе ња 
Му зе ја, по кре нуо је у ње му де мон стра тив на ар хе-
о ло шка пре да ва ња и ство рио ин те ре со ва ње у гра-
ђан ству за ста ри не уоп ште, а по себ но за ло кал не 
ста ри не. Ка ко је ис та као, та ко је „сам и уса мљен 
по др жа вао Нар. уни вер зи тет“, али су га стал но 
оме та ле „пар тиј ске раз ми ри це“ (РОМС 38. 146). Ко-
нач но, др жао је ви ше пре да ва ња у Ја ши То ми ћу 

на кон Дру гог свет ског ра та, као и осам пре да ва ња 
у Зре ња ни ну. Те ме пре да ва ња би ле су ве за не за кул-
тур ну исто ри ју (ИАП, Ф. 12). Јан ку ло вље ва преда-
ва ња, као и члан ци ко је је об ја вљи вао у штам пи, 
би ли су сва ка ко зна чај ни за про све ћи ва ње гра ђан-
ства. На ве шће мо са мо при мер чу ве ног сли ка ра 
Сто ја на Тру ми ћа ко ји се го ди на ма ка сни је при се-
ћао: „Омла ди на на ше ге не ра ци је има ла је при ли ке 
да, пр ви пут, чу је пре да ва ње о ‘Ево лу ци ји умет но-
сти’ и мно га дру га, у вре ме ка да се у сред њој шко-
ли ни је пре да ва ла исто ри ја умет но сти и есте ти ка. 
А и члан ци из обла сти кул ту ре и ли ков них умет-
но сти ко је је др. Бо ри слав Јан ку лов об ја вљи вао у 
пан че вач ким не дељ ним ли сто ви ма, слу жи ли су на-
шој ге не ра ци ји као нај о ба ве штај ни ја лек ти ра на 
пла ну умет нич ког ства ра ла штва“ (Пан че вац 1963).

Плакат за једно од многобројних Јанкуловљевих  
предавања у Панчеву (налази се у Дому културе  

у Јаши Томићу)

На уч ни ра до ви Бо ри сла ва Јан ку ло ва

Јан ку лов је ис та као у сво јој ау то би о гра фи ји да 
је још за вре ме ра да у бај ској Пре па ран ди ји по чео 
об ја вљи ва ти сво је ра до ве у ви ше ча со пи са из дру-
штве них на у ка и да је убр зо при ву као па жњу на-
уч них кру го ва. Док то рат му је сва ка ко омо гу ћа вао 
ба вље ње на у ком. Ме ђу тим, по ста вља се пи та ње 
за што о сво јој ди сер та ци ји у ау то би о гра фи ји није 
на пи сао ни јед ну реч, од но сно за што је са мо кон-
стан то вао да је по ло жио док то рат? Да ли су на то 
ути ца ле од ре ђе не не га тив не кри ти ке по је ди них 
срп ских ин те лек ту а ла ца, Пра во слав не цр кве и 
штам пе? На и ме, Јан ку ло вље ва ди сер та ци ја (или 
са мо је дан њен део) об ја вље на је 1904. го ди не у 
но во сад ској штам па ри ји Ђор ђа Ив ко ви ћа (Csáky, 
Kókai 2006, 105). У пред го во ру ове пу бли ка ци је 
(70 стра на), ау тор је ис та као да се ра ди са мо о уво ду 
у ве ће де ло. Ме ђу тим, исто ри чар Ста но је Ста но-
је вић му је у јед ном свом тек сту по ру чи вао да то 
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сво је ве ће де ло, ако га је већ на пи сао „или спа ли или 
оста ви у ру ко пи су“. Та ко ђе, на пи сао је да Јан ку лов 
у овом де лу сто ји на ста но ви шту ари сто крат ских 
прин ци па, бра ни пап ску ку ри ју, ка то ли ци зам и 
је зу и ти зам, за тим да сва ком при ли ком ру жи и 
исме ва пра во сла вље и пра во слав ну цр кву, да ниг де 
ни је ори ги нал но упо тре био ни је дан из вор, да се 
пре ви ше осла њао на пре да ва ња сво јих про фе со ра, 
да је пра вио ви ше гре ша ка, да је пре ви ше упо тре-
бља вао „бом ба сте“, „пра зне“ фра зе итд. (Ста но је вић 
1904, 72–77). Бу ду ћи да ни смо ура ди ли ана ли зу 
овог тек ста, не мо же мо по твр ди ти, али ни опо врг-
ну ти све на ве де не кри ти ке. Ме ђу тим, по ста вља се 
пи та ње да ли би Јан ку лов уоп ште мо гао док то рира-
ти да је ње го ва ди сер та ци ја би ла у пот пу ној су прот-
но сти са зва нич ним ста во ви ма Ау строугар ске?7 

Об ја вљи вао је сво је на уч не ра до ве из обла сти 
исто ри је и со ци о ло ги је у ча со пи си ма: Magyar tár-
sa dalomtudományi sze mle, Magyar tanítóképző, Magyar 
Pedagógia, Magyar Et hno grap hia. Узев ши у об зир 
ње го ве до та да шње ра до ве, Ми ни стар ство ве ра и 
про све те га је по сла ло на дво ме сеч ни курс на Уни-
вер зи тет у Је ни (1911). На кон по врат ка об ја вио је је-
дан рад из обла сти со ци о ло ги је. По све му су де ћи, 
ра ди се о члан ку „A ta laj és a faj vis zonya a történet-
hez“, об ја вље ном у ча со пи су Magyar társadalomtu-
do mányi sze mle (1912). У ње му је из нео сво је по гле-
де о пој му др жа ва, као и о пра ви ма на род но сти, и 
то „у при лог на род но сти у Угар ској“, ка ко је ис та-
као у ау то би о гра фи ји. По том је од стра не Ака де-
ми је на у ка до био по зив да о овој те ми одр жи пре-
да ва ње. Уско ро је исто и одр жао и, ка ко је ка сније 
на пи сао, од на уч ни ка је по здра вљен че сти та њем, 
као и од но ви на ра ко ји су га ин тер вју и са ли. Ме ђу-
тим, да ли је он за и ста мо гао би ти по др жан од Ака-
де ми је, на уч ни ка и но ви на ра та да шње Ау стро угар-
 ске др жа ве да је пра ва на род но сти у др жа ви пред-
ста вљао у при лог на род но сти? У ау то би о гра фи ји 
је пи сао са мо о кри ти ка ма ма со на („Ју де о ма ђа ра“), 
од но сно о на па ду „ма сон ског ли ста“ Világ на ње-
го во ту ма че ње др жа ве (РОМС, М. 12. 432). Ни смо 
ус пе ли да са зна мо да ли је об ја вио рад (или ба рем 
је дан ње гов део) са ко јим је кон ку ри сао за до цен та 

7 Исте го ди не ка да је он док то ри рао од би је на је ди сер та-
ци ја Ру му на Јо ва на Па ску ља на Уни вер зи те ту у Ко ло шва-
ру (да на шњи Клуж), због до ти ца ња пи та ња (не)оправ да-
но сти ма ђар ских за ко на пре ма на род но сти ма. „Од би је на 
про мо ци ја“, Бра ник, 27. 5. 1904.

на бу дим пе штан ском Уни вер зи те ту. Ве ро ват но 
ни је. Те ма ра да би ла је „Бор ба ра са у свет ској исто-
ри ји“ (Đu ka nov 1996, 83). 

Јан ку лов је на ста вио да се ба ви ис тра жи ва њи ма 
и пи са њем и у др жа ви Ср ба, Хр ва та и Сло ве на ца. 
Ње го во сва ка ко нај ва жни је де ло об ја вље но у међу-
рат ном пе ри о ду би ла је књи га „При ло зи за исто-
ри ју Пан че ва“. Пре ње ног об ја вљи ва ња, исте годи-
не, у Од бо ру за на род но про све ћи ва ње (по све му 
су де ћи дру ги на зив за Про свет ни од сек) обра зо-
ва на је, на ини ци ја ти ву Јан ку ло ва, сек ци ја за при-
ку пља ње гра ђе за исто ри ју Пан че ва (Пан че вац 
1924; Ба нат ски ра ди кал 1924). Бу ду ћи да не ма мо 
до вољ но ин фор ма ци ја о овој сек ци ји, не мо же мо 
ни де фи ни са ти ње ну уло гу и зна чај за на ве де ну 
књи гу. Сва ки текст мо же вр ло че сто од лич но све-
до чи ти и о по гле ди ма и ста во ви ма ау то ра тих тек-
сто ва, али и о њи хо вим узо ри ма, из во ри ма итд. 
„При ло зи“ су на пи са ни ско ро пот пу но из срп ског 
угла и на свим од го ва ра ју ћим ме сти ма у исто ри-
ји Пан че ва (ко ло ни за ци је, ре во лу ци ја од 1848. до 
1849. го ди не и др.), ау тор ни је про пу штао при ли-
ку да ис так не срп ски ка рак тер овог ме ста. На при-
мер, отво рио је и јед но ва жно пи та ње ме ђу рат ног 
пе ри о да – да ли су Пан че во пр во на се ли ли Ср би 
или Ма ђа ри? По све му су де ћи, он је био на кло њен 
те зи да су пре Ма ђа ра, у овом ме сту „оби та ва ла 
срп ска пле ме на“ (Јан ку лов 1996). 

На кон пен зи о ни са ња, Јан ку лов се ин тен зив-
ни је ба вио пи са њем чла на ка. Об ја вио је ви ше ра-
до ва и ма њих тек сто ва у Гла сни ку Исто риј ског дру-
штва (1934–1940). При стао је да пи ше за Гла сник 
на по зив Ста но ја Ста но је ви ћа и, ка ко је ис та као, 
већ пр вим члан ком је иза звао ње го ву ве ли ку па-
жњу, као и па жњу др Ву ли ћа. Ста но је вић му је по-
ну дио чак и до цен ту ру на Уни вер зи те ту у Бе о гра-
ду (за ар хе о ло ги ју про сто ра Вој во ди не), али је он 
убр зо умро, „Ву лић је од ла гао ствар, а ја ни сам тра-
жио“ и та ко је про па ла још јед на при ли ка за Јан-
ку ло ва да по ста не до цент (РОМС, М. 12. 432). Јан-
ку ло вље ве ра до ве у Гла сни ку, од но сно ње го ва ту-
ма че ња и пред ста вља ња пра и сто ри је Евро пе, пре 
све га про сто ра Вој во ди не, де таљ но је ана ли зи рао 
Вла ди мир Ми хај ло вић. Он је ис та као, до ду ше у 
по гла вљу члан ка под на зи вом „Бо ри слав Јан ку лов 
и ‘ама тер ска’ ар хе о ло ги ја пра и сто ри је Вој во ди не“, 
да се Јан ку лов мо же сма тра ти и „ква ли фи ко ва ним 
про фе си о нал ним ар хе о ло гом“. Већ смо ис та кли да 
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сва ко де ло мо же све до чи ти и о са мом ау то ру. Ови 
Јан ку ло вље ви ра до ви не пред ста вља ју из у зе так. 
Ми хај ло вић отва ра ва жна пи та ња о ау то ро вом 
схва та њу ра се и о при ме ни тог схва та ња у кон стру-
и са њу про шло сти. На во ди да се Јан ку лов опре де-
љи вао за су пер и ор ност Ин до е вро пља на у од но су 
на дру ге ра се, да је при хва тио иде је о хи је рар хи ји 
људ ских дру шта ва, о евро по цен трич но сти и др. 
Та ко ђе, ис та као је и то да је он мно ге сво је ста во ве 
пре у зи мао од ака дем ских сред њо е вроп ских ау то-
ри те та (Mi haj lo vić 2017, 71–99; Mi haj lo vić 2020, 183–
211). По себ ну па жњу тре ба по све ти ти Јан ку ло вље-
вом по сма тра њу Је вре ја и Ма ђа ра, бу ду ћи да они 
ни су Ин до е вро пља ни. 

Пре глед ко ло ни за ци је Вој во ди не у XVI II и XIX 
ве ку пред ста вља нај зна чај ни је Јан ку ло вље во де ло. 
На и ме ис тра жи ва ње на се ља ва ња Вој во ди не по-
кре ну ло је но во сад ско Исто риј ско дру штво кра јем 
30-их го ди на 20. ве ка. Се кре тар Дру штва, Ду шан 
По по вић (на след ник Ста но је ви ћа) по звао је Јан-
ку ло ва да за јед но ис тра же ову те му. Он је по ну ду 
при хва тио и пред Дру ги свет ски рат је на пи сао 
пр ви део свог ра да. На ста вак ис тра жи ва ња и пи-
са ња по ре ме тио је рат. Дру ги део ра да је на пи сао 
1945. го ди не и по том је цео ру ко пис пре дао др Алек-
сан дру Бе ли ћу ко ји га је тра жио, же ле ћи да га под-
не се Ин сти ту ту Ми ни стар ства ино стра них по сло ва 
ка ко би био ко ри шћен при ли ком ус по ста вља ња 
ју го сло вен ских гра ни ца. Ме ђу тим, Јан ку лов се ка-
сни је по но во вра тио овом ру ко пи су и ње го вом сре-
ђи ва њу по сле осни ва ња На уч ног оде ље ња Ма ти це 
срп ске (1948) и по зи ва Ми ла на Пе тро ви ћа да пре-
да свој рад. Ко нач но, Ма ти ца срп ска је ово де ло обја-
ви ла 1961. го ди не (РОМС, М. 12. 432; Јан ку лов 2003). 
Оста је отво ре но пи та ње на ко ји Ин сти тут је Јан-
ку лов ми слио, као и ко ли ки је зна чај ово Јан ку ло-
вље во де ло за и ста има ло за пи та ње ус по ста вља ња 
ју го сло вен ских гра ни ца по сле Дру гог свет ског ра та? 
У дру гој вер зи ји ау то би о гра фи је, Јан ку лов је забе-
ле жио да му је др Бе лић за текст о ко ло ни за ци ји 
Вој во ди не обе ћао „ду хов ну на гра ду – члан ство 
Ака де ми је“. „На кра ју ни до пи сно члан ство ни 
при ват на до цен ту ра на Војв. уни вер зи те ту за то-
ли ки на уч ни рад мој! То је жа ло сно“ (под ву као Јан-
ку лов). На пи сао је и пре дао Ма ти ци срп ској и мо-
но гра фи ју ме ста Ја ша То мић (ИАП, Ф. 12), али ми 
овај ру ко пис ни смо про на шли у Ру ко пи сном оде-
ље њу Ма ти це срп ске. Ње го ве оста ле об ја вље не ра-

до ве мо же те на ћи у при ло же ној, нај ве ро ват ни је не 
и пот пу ној би бли о гра фи ји. Ко нач но, тре ба ис та ћи 
да ни су сви Јан ку ло вље ви ру ко пи си об ја вље ни. 
Ка ко би се бо ље схва тио Јан ку ло вљев на уч ни рад, 
по треб но је по пи са ти све ње го ве об ја вље не и не-
обја вље не ра до ве, де таљ но их ана ли зи ра ти и по том 
из не ти за кључ ке.

Бо ри слав Јан ку лов: пре во ди лац,  
умет ник, дру штве но ан га жо ван

Јан ку лов се ба вио и пре во ђе њем, од но сно пре-
во дио је тек сто ве са срп ског на ма ђар ски, али и са 
ма ђар ског на срп ски је зик. На и ме, Јунг Ка рољ је 
у ет но ло шкој до ку мен та ци ји Ет но ло шког му зе ја 
у Бу дим пе шти про на шао је дан Јан ку ло вљев ру ко-
пис ко ји је са др жао пре во де на ма ђар ски је зик 
осам „ју жно сло вен ских“, од но сно срп ских еп ских 
пе са ма о Јан ку Си би ња ни ну. Он је сма трао да се 
ра ди о ру ко пи су ком плен те књи ге (на 47 стра на), 
ко ја је тре ба ло да се об ја ви 1914. го ди не у Бу дим-
пе шти (Jung 1990, 81–90). Јан ку лов је ру ко пис пре-
дао На ци о нал ном му зе ју у Бу дим пе шти, али је 
штам па ње оне мо гу ћио рат (ИАП, Ф. 12). По сто ји 
мо гућ ност да ово ни су је ди ни ње го ви пре во ди са 
срп ског на ма ђар ски. 

У из да њу ју го сло вен ског ма ђар ског ча со пи са 
Ка лан ђа, 1939. го ди не об ја вљен је пре вод са ма ђар-
ског на срп ски је зик Ма да че ве Тра ге ди је чо ве ка. У 
са мој пу бли ка ци ји је на ве ден са мо псе у до ним 
пре во ди о ца – Кле арх. Увод ни есеј дао је То дор Ма-
ној ло вић, док је Бо ри слав Јан ку лов ау тор пред го-
во ра, у ко јем пи ше о ау то ру и ње го вом де лу (Ма дач 
1935). Ма ши ре вић (1939, 477–478), у при ка зу овог 
пре во да ни је на вео ње го во име, али је на пи сао да 
је пре во ди лац био „је дан наш углед ни но во сад ски 
све ште ник“. Ко нач но, у свом тек сту, др Ксе ни ја 
Ата на си је вић (Прав да 1939) на пи са ла је име пре-
во ди о ца, ко ји је, пре ма ње ном ми шље њу, због своје 
скром но сти са крио свој иден ти тет. Био је то ста-
ри ји брат Бо ри сла ва Јан ку ло ва – Вла ди слав. Ме ђу-
тим, ка сни је (1949), ово де ло ће пре ве сти и Бо ри-
слав, же ле ћи да при пре ми дру го из да ње пре во да 
свог бра та, али, ко ли ко је на ма по зна то, оно ни је до 
са да об ја вље но (РОМС, М. 13. 458). Да ли је Цр њан-
ски, пи шу ћи о Јан ку ло ву као пре во ди о цу Тра ге-
ди је чо ве ка имао у ми сли ма ово дру го, пре ра ђе но 
из да ње Вла ди сла вље вог пре во да (Ђор ђе вић 2012, 
149)? Бо ри слав Јан ку лов је пре во дио и ма ђар ску 
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по е зи ју (РОМС, М. 13. 457). Пи сао и пе сме, али, 
ко ли ко је на ма по зна то, ни је их об ја вљи вао.

Јан ку лов је то ком чи та вог свог жи во та во лео 
сли кар ство. Ме ђу тим, иа ко ни је сте као фор мал-
но обра зо ва ње у овој умет но сти (већ смо пи са ли 
о то ме да је же лео да сту ди ра сли кар ство), он ће се 
то ком ви ше де це ни ја свог жи во та њо ме ба ви ти. 
Про во де ћи школ ске од мо ре у Мо до шу, ка сни је на-
зва ном Ја ша То мић, че сто је по се ћи вао сли ка ра 
Сте ва на Алек си ћа у ње го вом ате љеу и раз го ва рао 
са њим о сли кар ству. „Још од пр вог су сре та сроди-
ли смо се ду хов но и до кра ја жи во та ње го ва оста-
ли смо нај бо љи дру го ви. Ја ро ман ти чар иде а лист, 
он ре а лист, до пу ња ва ли смо се у по гле ду на жи вот 
и умет ност“. По сма тра ју ћи Алек си ћа у ње му се све 
ви ше бу ди ла жуд ња за сли ка њем ко ју је „по ну жди 
при гу шио на у ком“ и убр зо се и ла тио по но во ки-
чи це (РОМС, М. 12. 433). Де це ни ја ма ка сни је (1960) 
пи сао је То до ру Ма ној ло ви ћу: „Ја сам као исто ри-
чар, а и као ама тер сли кар, мно го раз ми шљао о 

сли кар ству (...). Сли кам ра ди свог лич ног за до вољ-
ства, оп те ре ће не ду ше сво је од те шких бре ме на 
жи во та...“ (Đu ka nov 1996, 78).

Јан ку лов је, по ред по сла ко ји му је обез бе ђи вао 
ег зи стен ци ју, био ак ти ван и на мно гим дру гим 
стра на ма. О мно ги ма смо већ пи са ли. До да ће мо 
са мо још да је био члан управ них од бо ра пан че-
вач ког Со кол ског дру штва, Фран цу ског клу ба, 
Ме сне ор га ни за ци је Ја дран ске стра же и да је био 
од ли ко ван ор де ном Све тог Са ве IV ре да (Пан че-
вач ка не де ља 1937; Про свет ни гла сник 1923). Та ко-
ђе, на кон Дру гог свет ског ра та је био пред сед ник 
Ме сног на род но о сло бо ди лач ког од бо ра у Ја ши То-
ми ћу, ра дио је у Кул тур но-про свет ном са ве ту, за-
ла гао се за по вра ћај свих вој во ђан ских ар хе о ло-
шких пред ме та из оку па тор ских зе ма ља, из ра дио 
за Окру жни кул тур но-про свет ни од бор у Пе тров-
гра ду (да на шњи Зре ња нин) ела бо рат за ор га ни за-
ци ју му зеј ских ста ри на у Вој во ди ни и др. (РОМС, 
8020).
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Бо ри слав Јан ку лов умро је 17. апри ла 1969. го-
ди не, у 92. го ди ни, у Ја ши То ми ћу (Пан че вац 1969), 
где је и са хра њен. Ку ћу, у ко јој је жи вео и ра дио, 
оста вио је Ме сној за јед ни ци са же љом да ту бу де 
за ви чај ни му зеј. Ме ђу тим, до то га ни ка да не ће доћи 
и да нас се та ку ћа на ла зи у при ват ном вла сни штву 
(вла сни ци ни су чла но ви Јан ку ло вље ве по ро ди це, 
као ни ње го ве су пру ге). На ку ћи је остао нат пис: 
„Ме мо ри јал ни му зеј др. Бо ри сла ва Јан ку ло ва и 
су пру ге му Лен ке Га ђан ски“, као под сет ник на не-
ис пу ње ну же љу вла сни ка ку ће да она по ста не ва-
жна и ко ри сна дру штву. Мно ге Јан ку ло вље ве лич не 
ства ри (на ме штај, књи ге, до ку мен та и сл.) у овом 
тре нут ку се на ла зе, у не сре ђе ном ста њу, у До му 
кул ту ре „Док тор Бо ри слав Јан ку лов“ у Ја ши То ми-
ћу. Ове остат ке про шло сти тре ба ло би сре ди ти и 
на од го ва ра ју ћи на чин пред ста ви ти јав но сти. Ме-
ђу тим, лич ност ко јом се ов де ба ви мо по себ но је 
успе шно за бо ра вље на или за по ста вље на у Пан че-
ву, гра ду у ко јем је про вео 24 го ди не. На да мо се да 

ће се та су ро ва ре ал ност про ме ни ти на кон овог на-
шег ра да.

За кљу чак

Рад ко ји пре да је мо на уч ној за јед ни ци и јав но-
сти до ка зу је оправ да ност на ше од лу ке да спро ве-
де мо ис тра жи ва ње и на пи ше мо на уч ни чла нак о 
док то ру Бо ри сла ву Јан ку ло ву, као и под на слов на-
шег ра да. На и ме, сва ки део ње го вог жи во та и рада 
би се мо гао оп шир ни је при ка за ти и у овом ра ду 
су за и ста пред ста вље не са мо „цр ти це“. Бо ри слав 
Јан ку лов био је Сеф ке ри нац по ме сту ро ђе ња, Ба-
на ћа нин, син чи нов ни ка, Ср бин пра во слав не ве-
ро и спо ве сти, др жа вља нин ви ше раз ли чи тих др жа-
ва, ста нов ник ви ше на се ља, ау стро у гар ски вој ник, 
еру ди та, ин те лек ту а лац, док тор, про фе сор, ди рек-
тор, кул тур но-про свет ни рад ник, на уч ник, ис тра-
жи вач, исто ри чар, ар хе о лог, ау тор мно гих књи га, 
ра до ва и тек сто ва, пре во ди лац, ама тер ски умет-
ник (сли кар, ка ри ка ту ри ста, пе сник), нај ва жни ја 
осо ба за осни ва ње Му зе ја и Би бли о те ке у Пан че-
ву, као и му зе ја у Ја ши То ми ћу, но си лац ор де на 
Све тог Са ве IV сте пе на, не су ђе ни уни вер зи те ски 
про фе сор и ака де мик итд.

Пре све га за хва љу ју ћи ње го вој ау то би о гра фи-
ји мо гли смо уо чи ти и раз у ме ти раз ли чи те и мно-
го број не ути ца је ко ји су „об ли ко ва ли“ ње го ву лич-
ност. У др жа ву Ср ба, Хр ва та и Сло ве на ца ушао је 
на кон че ти ри де це ни је жи во та и ра да у Ау стро-
угар ској, јед ној пот пу но раз ли чи тој др жа ви. У јед-
ном тре нут ку је мо рао про ме ни ти мно ге сво је по-
гле де, ста во ве, на ви ке, пла но ве, же ље итд. Уме сто 
ма ђар ског је зи ка, на по слу и у на уч ном ра ду ће се 
од тада слу жи ти ис кљу чи во срп ским. Та ко ђе, ћи-
ри ли ца је та да по ста ла пи смо ко је ће нај че шће ко-
ри сти ти. Ово су са мо не ке од про ме на ко ји ма се 
Јан ку лов врло бр зо при ла го дио. Ме ђу тим, на кон 
не што ви ше од две де це ни је, он ће по но во би ти у 
окол но сти ма ко је ће се од ра зи ти и на ње гов жи-
вот и рад. Нај пре ће би ти све док Дру гог свет ског 
ра та и рас пар ча ва ња Кра ље ви не Ју го сла ви је, а на-
кон то га ће све до смр ти жи ве ти у со ци ја ли стич-
кој Ју го сла ви ји, јед ној по мно го че му раз ли чи тој 
др жа ви од оне у ме ђу рат ном пе ри о ду. Ме ђу тим, 
он се при ла го дио и тој др жа ви. На ве де но не зна-
чи да се он увек сла гао са вла да ју ћим ре жи ми ма и 
иде о ло ги ја ма. Он је био ка ри је ри ста, вр ло ам би ци-
о зан чо век ко ји је же лео да бу де при зна ти на уч ник 
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у др жа ви у ко јој у од ре ђе ном тре нут ку жи ви. Увек 
је гра ви ти рао ка пре сто ни ца ма др жа ва у ко ји ма је 
жи вео, од но сно ка њи хо вим уни вер зи те ти ма. Ме-
ђу тим, иа ко је у ви ше на вра та по ку шао да се запо-
сли на уни вер зи те ту (у Бу дим пе шти и Бе о гра ду), 
до то га ни ка да ни је до шло. У Бу дим пе шти је ње-
го во за по сле ње спре чио рас пад Ау строугар ске, а 
у Бе о гра ду, по све му су де ћи, ње го во од би ја ње да се 
ба ви по ли ти ком. Ни је по стао ни ака де мик, иа ко 
је га јио од ре ђе не на де и имао из ве сна оче ки ва ња. 

Ско ро три де це ни је је био про фе сор, од но сно 
ди рек тор раз ли чи тих шко ла (гим на зи је, учи тељ ске 
шко ле, тр го вач ке ака де ми је и тр го вач ке шко ле) и 
то је био по сао ко ји му је обез бе ђи вао ег зи стен ци ју. 
Ње го ва би о гра фи ја је по себ но ва жна за раз у ме ва-
ње оних шко ла чи ји је био ди рек тор (Гим на зи је, 
Тр го вач ке ака де ми је и Тр го вач ке шко ле у Пан че-
ву). На том ме сту је био у вре ме ве ли ких про ме на 
и мно го број них те шко ћа са ко ји ма се су о ча ва ла 
пан че вач ка Гим на зи ја по сле Пр вог свет ског ра та. 
У исто ри ја ту Тр го вач ке ака де ми је и Тр го вач ке шко-
ле у Пан че ву он је сва ка ко нај ва жни ја лич ност.

Иа ко би се оче ки ва ло да ће ње гов успон у на-
у ци по че ти убр зо на кон док то ри ра ња (1904), он ће 
се до го ди ти тек у пр вим го ди на ма дру ге де це ни је 
20. ве ка. Ме ђу тим, тај успон је пре ки нуо рат. До 
на ред ног успо на и ње го вог ин тен зив ни јег ба вље-
ња на у ком до ла зи 30-их го ди на 20. ве ка, али га је и 
овог пу та по ре ме тио рат. Ко нач но, 50-их се по но во 
озбиљ ни је по све тио ис тра жи ва њи ма и об ја вљи-
ва њу ра до ва. Нај ве ћи број ње го вих ра до ва мо гао 
би се свр ста ти у исто ри ју, ар хе о ло ги ју и со ци о ло-
ги ју. Био је ис тра жи вач ко ји ни је на ме ра вао да ре-
зул та те сво јих ис тра жи ва ња оста ви на па пи ру. 
На сто јао је да их све пред ста ви гра ђан ству и из тог 
раз ло га је др жао ве ли ки број пре да ва ња о раз ли-
чи тим те ма ма. Ме ђу тим, као што је слу чај са на уч-
ним ра дом, и кон ти ну и тет ње го вих јав них пре дава-
ња оме та ли су ра то ви, али и не ки дру ги фак то ри, 
по пут ње го вог пре ме шта ња из пан че вач ке Гим на-
зи је, „по ли тич ке раз ми ри це“ и др. Био је све стан 
зна ча ја оста та ка про шло сти и ра но је по чео са њи-
хо вим при ку пља њем. Спро во дио је и ар хе о ло шка 
ис ко па ва ња. По тре ба да се ти пред ме ти чу ва ју у 
од го ва ра ју ћој уста но ви до ве ла је до иде је о осни-
ва њу му зе ја. Упра во су ње го вом ини ци ја ти вом, 
ње го вом за слу гом осно ва ни Му зеј и Би бли о те ка 

у Пан че ву. Имао је ва жну уло гу и у пе ри о ду раз-
во ја ових уста но ва на кон њи хо вог осни ва ња. 

Јан ку лов се ба вио и пре во ђе њем. У Ау стро-
угар  ској је пре во дио срп ске еп ске пе са ме о Јан ку 
Си би ња ни ну на ма ђар ски је зик, а ка сни је, у др жа-
ви Ср ба, Хр ва та и Сло ве на ца, ма ђар ску по е зи ју је 
пре во дио на срп ски. Та ко ђе, уз свог бра та Вла ди-
сла ва, и он је пре ве до Ма да че ву Тра ге ди ју чо ве ка. 
Же лео је, по све му су де ћи, да са овим пре во ди ма 
бо ље упо зна два на ро да и на тај на чин их при ближи.

Био је и на уч ник и умет ник. По сма тра ју ћи јед ну 
стра ну ње го вог жи во та не би се сме ла за бо ра ви-
ти дру га. И сам је се бе по сма трао и као на уч ни ка, 
од но сно про фе со ра и као сли ка ра, о че му нај бо ље 
све до чи ње го ва ау то ка ри ка ту ра ко ју смо при ло-
жи ли у овом ра ду. Не сме се за бо ра ви ти ни то да 
је он пр во бит но на ме ра вао да сту ди ра сли кар ство. 

Због не до стат ка про сто ра ни смо до вољ но пи-
са ли о Јан ку ло вље вом шко ло ва њу и сту ди ја ма, као 
и ра ду у шко ла ма. Про на шли смо мно го по да та ка 
ко је ни смо мо гли упо тре би ти. За др жа ли смо се на 
по је ди но сти ма. Због не до стат ка из во ра, али и про-
сто ра, у овом ра ду ни смо до вољ но пи са ли ни о Јан-
ку ло вље вом при ват ном и сва ко днев ном жи во ту 
ко ји је сва ка ко ва жан и за ње гов јав ни рад, за тим 
о Јан ку ло вље вом жи во ту и то ком Пр вог и Дру гог 
свет ског ра та и др. Та ко ђе, и де таљ ни је ана ли зи-
ра ње ње го вих на уч них ра до ва оста ви ли смо за бу-
ду ћа ис тра жи ва ња. 
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Ni ko la Ko ne ski 
In sti tu te for Re cent Hi story of Ser bia, Bel gra de; 
Re gi o nal Cen tre for Ta lents “Mi haj lo Pu pin“, Pan če vo

BO RI SLAV JAN KU LOV, PHD (1878–1969):  
BI O GRAP HI CAL SKETCHES

Re su me

The pa per pre sents bi o grap hi cal sketches of the li fe and work of Bo ri slav Jan ku lov, PhD (Sef ke rin, 1878 – 
Ja ša To mić, 1969), edu ca ti o nal, cul tu ral and sci en ti fic wor ker, hi sto rian, ar cha e o lo gist, tran sla tor, ama te ur ar tist, 
the most im po r tant per son for the esta blis hment of the Mu se um and Li brary in Pan če vo, as well as the Mu se um 
in Ja ša To mić. We paid spe cial at ten tion to the in flu en ces of fa mily and edu ca tion on the “sha ping” of his per-
so na lity; then his edu ca ti o nal work in No vi Sad Gram mar School, Te ac her Tra i ning School (Pre pa ran dia) in 
Ba ja, Gram mar School, Tra de Aca demy and Tra de School in Pan če vo; ro les in the esta blis hing the Mu se um 
and Li brary in Pan če vo and the Mu se um in Ja ša To mić; his pu blic lec tu res and sci en ti fic works; work in the 
fi eld of tran sla tion and art, etc. We ha ve shown the li fe and work of a pro mi nent in di vi dual in se ve ral com ple-
tely dif fe rent pe ri ods, co un tri es, so ci e ti es, etc. We ha ve in clu ded a lot of new facts and de ta ils abo ut Jan ku lov, 
but we al so tried to con tri bu te to the un der stan ding of his per so na lity, ac ti ons and his en vi ron ment. We tried 
to an swer the qu e sti on of who ac tu ally Bo ri slav Jan ku lov, PhD, was i.e. whet her and why it is im por tant to 
study his li fe and work. The re sults of our re se arch pro ve the ju sti fi ca tion of our de ci sion to con duct re se arch 
and wri te a sci en ti fic ar tic le abo ut this per son. He ma de a spe cial con tri bu tion to sci en ce, edu ca tion and cul-
tu re in Au stria-Hun gary and the King dom, as well as in so ci a list Yugo sla via. In his ac ti ons, one can see the 
mul ti-layered na tu re of his iden tity; the va ri o us in flu en ces that he was ex po sed to from his early child hood, 
his adap ta bi lity and re so ur ce ful ness, his com mit ment and de si re to advan ce in his ca re er, that is, his de si re 
that hi sto ri ans one day re cog ni ze his im por tan ce. For the (re)con struc tion of his li fe and work, Jan ku lov’s 
au to bi o graphy, ot her so ur ces from the Ma nu script De part ment of Ma ti ca Srp ska, as well as ar chi val ma te ri-
als from the Ar chi ves of Yugo sla via, the Ar chi ves of Voj vo di na and the Hi sto ri cal Ar chi ves in Pan če vo we re 
par ti cu larly use ful and im por tant. Al so, so me texts from the Pan če vo, No vi Sad and Bel gra de press, etc., we re 
ex tre mely sig ni fi cant to us.
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UDC 394.25(497.113 Novi Sad)”1967”

ТРА ГОМ ЈЕД НОГ ФО ТО АЛ БУ МА:  
ТЕ КО ВИ НЕ МА СКИ РА НИХ СВЕТ КО ВИ НА СА ПО СЕБ НИМ ОСВР ТОМ  

НА НО ВО ГО ДИ ШЊИ КАР НЕ ВАЛ 1967. У НО ВОМ СА ДУ

Мр Ли ди ја Му сте да на гић, Му зеј Вој во ди не 
li di ja mus@gmail.co m

Ап стракт: У ра ду се те о риј ски раз ма тра ге не за, по ре кло и вр сте кар не ва ла као по себ них ци ви ли за циј-
ских те ко ви на, на ро чи то број на ту ма че ња по ре кла ма ске, те по де ле на кар не ва ле у про шло сти и да нас, и 
дру ге свет ко ви не ко је су има ле слич ну функ ци ју али су за до би ја ле раз ли чи те фор ме, у за ви сно сти од кул-
тур ног под не бља и дру штва у це ли ни. Но во сад ски но во го ди шњи кар не вал из 1967, ко ји ни је уоп ште по ми-
њан у са вре ме ној исто ри ји Но вог Са да, пред ста вља из вр стан при мер струк тур ног пре у зи ма ња јед не древ-
не тра ди ци је, у окви ру ва же ћих со ци о де мо граф ских и кул ту ро ло шких окви ра. Он је та ко ђе и из вр стан 
при мер пе да го шке прак се.

Кључ не ре чи: кар не вал(и), ма ска, але го риј ска ко ла, Ма шка ра да Му зе ја Вој во ди не, Но во го ди шњи кар-
не вал у Но вом Са ду, Хе пи треш про дакшн, му зе а ли ја.

Од ма ске до ка р не ва ла

Ка р не ва ли се не мо гу за ми сли ти ни ти по сто је 
без ма ски и ма ски ра ња, са њом су у екви ва лент ном 
од но су, јер је ди но ма ска мо же про ме ни ти иден ти-
тет и учи ни ти кар не вал мо гу ћим. Број ни те о ре ти-
ча ри и исто ри ча ри кул ту ре по ла зе од раз ли чи тих, 
а не где ипак срод них пре ми са, на ла зе ћи ко ре не у 
нај ста ри јим људ ским за јед ни ца ма.

Г. Р. Та ма рин пи ше да се при ми тив на ма ска са 
из ра зом це ре ња упо тре бља ва ла у ри ту ал ним игра-
ма, про це си ја ма и дру гим об ре ди ма, ка ко би се 
пси хич ки оја ча ла и учвр сти ла уко ре ње ност и си-
гур ност ро да или пле ме на пред но у ме но ном ко ји 
је при ми тив ни ди вљак фе но ме но ло шки до жи вља-
вао као про сто р но угро жа ва ње и па ра но ич ну си-
ту а ци ју. Услед не раз ви је не ког ни тив не све сти ди-
вљак је ни шта ви ло ма те ри ја ли зо вао у про стор као 
не по зна то и као страх од не по зна тог, ‘пра зног’ 
про сто ра. Це ре ње је има ло ви со ку про фи лак тич-
ку и од брам бе ну ри ту ал ну функ ци ју, да нас по зна-
ту из ана ли зе: це рим се од стра ха, али це ре њем у 
исти мах пла шим дру гог, те бу де ћи у ње му страх, 
осло ба ђам се од соп стве ног. По што сви уче сни ци 
у ри ту а лу про ђу кроз фа зу за стра ши ва ња и фа зу 

ре лак са ци је (иден ти фи ку ју ћи се са за стра ши ва-
чем), дух за јед ни це спу шта се на њих као очи шће ње 
ко је спа ја су прот но сти: упла ше ног и за стра ши ва-
ча, оства ру ју ћи та ко ма гиј ским пу тем пар ти ци-
па ци ју и иден ти тет. Ма ска је сред ство али и знак 
по стиг ну те пар ти ци па ци је ко ја обез бе ђу је си гур-
ност (Ta ma rin 1962, 113–114).

Ен гле ски ис тра жи вач, по зна ва лац број них древ-
них ста ри на и пи сац То мас Рајт (Tho mas Wright) 
по ну дио је у сво јој сту ди ји Исто ри ја ка ри ка ту ре 
и гро теск ног у књи жев но сти и умет но сти ту ма-
че ње по ре кла ма ске ве зу ју ћи ње не ко ре не за по јам 
мон стру о зно, кон крет но за ста ро е ги пат ског бо га 
Ти фо на, чи ји је при каз са ис пла же ним је зи ком, на 
ши ро ком, су ро вом и за стра шу ју ћем ли цу ка сни је 
по слу жио као узор ма ска ма. Оне су се у кон ти ну-
и те ту по на вља ле не са мо у гро теск ној ор на мен ти ци 
– грч кој и еги пат ској, већ и сред њо ве ков ној. Ста-
ри Ри мља ни су пак има ли по тре бу да по бољ ша ју 
пр во бит не ма ске та ко што су им до да ва ли ме син-
га ни део за уста ка ко би глас ја че од је ки вао, што је 
том де лу да ва ло гро теск ни из глед го во ре ће тру бе.1 

1 Ла тин ски на зив per so na про из и шао из ове упо тре бе тј. 
из гла го ла per so no (per – кроз, so no – пра ви ти бу ку, звук, 
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Ко мич не ма ске, ко ри шће не у бур леск ним за ба ва-
ма, по ста ја ле су и по себ ни ка рак те ри, а је дан од 
њих је и Са нио или buf foon (из јед не грч ке ре чи за 
бу да лу), ко ји се упо шља вао у из во ђе њи ма бур леск-
них пле со ва, пра ве ћи гри ма се и иза зи ва ју ћи све 
ве ће ве се ље код гле да ла ца. Овај бу фон је био оми-
љен код Ри мља на и че сто се мо гао ви де ти на њихо-
вим го зба ма и за ба ва ма, а при ка зи ван је упра во са 
опи са ном ма ском. Рим ска ма ска је ве ро ват но по-
че так мно гих гро теск них ли ца та ко че сто су сре-
та них у сред њо ве ков ној скулп ту ри. Ко мич на ма-
ска би ла је по пу лар ни пред мет ме ђу Ри мља ни ма, 
а ње на по ја ва би ла је узе та као сим бол за сме шно и 
бур леск но. Из ко мич них те а тар ских сце на, за шта 
је пр во би ла упри ли че на, сти гла је до по пу лар них 
фе сти ва ла јав ног ка рак те ра, као што је би ла лу пер-
ка ли ја, са ко јом је уне та у кар не ва ле сред њег ве ка 
и у на ше ма ска ра де. Код Ри мља на је упо тре ба ма-
ске про шла од јав них фе сти ва ла до при ват них за-
ба ва. Чак су се и де ца игра ла са њом и ко ри сти ла 
је као стра ши ло, ка ко би се пла ши ла ме ђу соб но. 
За ни мљи во је да сред њо ве ков но об ја шње ње за ма-
ску је сте да је би ла сли ка „ко ја се ста вља ла на ли це 
ка ко би пла ши ла де цу“. Ма ска та ко по ста је оми-
ље ни украс, по себ но на лам па ма и на пот пор ним 
укра сним гре да ма, пре по зна је се у об ли ку гар гој ла 

ори ти се). „Пер со на ж лат. а. осо ба, лич ност, — Ја сам их 
[ш куде] по тро шио на сво ју пер со ну. Вел. б. ис так ну та 
лич ност. — И да је бар не ка пер со на, та се кре та ри ца, па 
да ми и ни је кри во . . . Нуш. Изр. ~ гра та осо ба ко ја је код 
не ко га у ве ли кој ми ло сти, ко ја ужи ва ве ли ко по ве ре ње и 
по вла сти це (Сте ва но вић и др. ур. 1990, 393)

са рим ских гра ђе ви на, мон стру о зних ли ца, са ве-
ли ким, ши ро ко отво ре ним усти ма, на лик они ма из 
сред њо ве ков не ар хи тек ту ре (Wright 1865, 9–11). 

Ве се лин Чај ка но вић та ко ђе у на ла же њу ге не-
зе кар не вал ских по вор ки упу ћу је на ста ро рим ске 
по греб не по вор ке, ка да би по је дин ци, нај че шће 
глум ци, ста вља ли ма ске пре да ка (ima gi nes ma i o rum) 
и та ко уче ство ва ли као пре ци, ко ји лич но и кон-
крет но при су ству ју јед ној по ро дич ној све ча но сти. 
Из грч ке ста ри не по зна те су по вор ке ефе ске Ка та-
го ги је, ка да су ули ца ма про ла зи ле по вор ке љу ди са 
мр твач ким ма ска ма на ли цу на пра зник ко ји је 
сла вљен 19. или 20. ја ну а ра, да кле у зим ској се зо-
ни, ка да су код свих ин до е вроп ских на ро да мр тви 
у по кре ту. Чај ка но вић по ми ње и Та ци то ве опи се 
слич них по вор ки код ста рих Гер ма на ко је су то-
ком зи ме ју ри ле ули ца ма, у цр ним ко сти ми ма и 
са шти то ви ма, на лик мр твач кој вој сци, иза зи вају-
ћи па ни ку. Ана лог на је и по вор ка мр твих, оде ве на 
у бе ле ко сти ме, ко ју је у ста рој Грч кој пред во дио 
Ди о нис, као бог мр твих. Осим из не тих при ме ра, 
Чај ка но вић по ста вља пи та ње ни су ли и раз у зда-
не по вор ке пре ру ше них, на га ра вље них мла дих 
љу ди, пре кри ве них жи во тињ ским ма ска ма и са 
дру гим ани мал ним атри бу ти ма, у бо жић ној се зо-
ни и уз ме со је ђе „по вор ке ко је су та ко до бро по-
зна те и наро ди ма ста ре, сред њо ве ков не, ју че ра шње 
и да на шње Евро пе – да ни су и то мо жда, у ства-
ри, по ворке пре да ка? Да ље, ве се ле ‘кар не вал ске’ и 
дру ге по вор ке у про лећ ној се зо ни о по кла да ма (за 
ко је ни је те шко утвр ди ти да та ко ђе има ју мр твач-
ки, за ду шнич ки ка рак тер... – да ни су уче сни ци у 
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њи ма та ко ђе по кој ни пре ци?“ (Чај ка но вић 1973, 
276–277).

Швај цар ски на уч ник Карл Мој ли (Karl Me u li) 
исто та ко на ла зи па ра ле ле из ме ђу све та умр лих и 
кар не вал ских по вор ки: сма тра да сна гу при ми тив-
них ма ски пред ста вља ју ду хо ви, а сна гу ду хо ва 
пред ста вља ју ду ше умр лих. Нео бич ни об ли ци ма-
ски ра них фи гу ра упу ћу ју на то да оне не при па-
да ју људ ској обла сти, већ су ин кар на ци ја умр лих 
ду ша. Њи хо во по на ша ње то ком свет ко ви на та ко ђе 
од ре ђу је и њи хо ву ин тер пре та ци ју: ма ске про се 
док вр ше оп ход, ка жња ва ју кад су не за до вољ не и 
же ле про спе ри тет ако су за до вољ не до би је ним да-
ро ви ма и по том не ста ју. Њи хо во по на ша ње је ре-
зул тат при ми тив ног ве ро ва ња да ни јед на смрт није 
при род на, тј. да је сва ка смрт зло ко је на но си живи 
чо век. Пре ма твр ђе њу овог на уч ни ка, с вре ме на 
на вре ме, под зем ни свет се отва ра (нпр. јед ном го-
ди шње – на пре ла зу из „ста рог“ у „но во“ до ба) и 
до зво ља ва по кој ни ци ма да иза ђу, да се вра те ме ђу 
жи ве. Кар не вал ска по вор ка с раз ли чи тим и из об-
ли че ним ли ко ви ма и обра зи на ма пред ста вља по-
кој ни ке ко ји нај пре „тра же осве ту“ (раз у зда ним и 
ба ха тим по на ша њем, бу ком и га ла мом), што више 

ни су ме ђу жи ви ма, а по том за хва љу ју ћи да ро ви-
ма ко је до би ја ју, „сми ру ју се и по ста ју бла го на кло-
ни“. Из то га про ис ти че да су мр тви на по чет ку 
вла да ју ћег ре да ства ри у дру штву, они су ње гов те-
мељ и за кон (Мар ја но вић 2011, 15).

Срод но ве се лим по вор ка ма мр твих је сте плес 
мр тва ца или dan ce ma ca bre. Ве зу је се за бе се де о 
смр ти ко је су про по ве да ли ка лу ђе ри, са ци љем да 
убе де се бе и дру ге у по губ ност ово зе маљ ских илу-
зи ја. Оне су се пу тем про по ве ди и ико но гра фи је 
ши ри ле ван ма на сти ра. У осно ви ори ги нал не мо-
рал не пе сме на ста ле у 14. ве ку је ди ја лог из ме ђу 
смр ти и пред став ни ка свих кла са, на че лу са па пом. 
Од 15. ве ка, пред ста вља ње у сли ка ма ко је илу стру ју 
пра те ће сти хо ве, по ста је уо би ча је но. Плес, у ко јем 
смрт у ви ду ко сту ра или те ла во ди сво је жр тве, 
сли кан је на зи до ви ма цр кве них дво ри шта и гро-
ба ља, то ком три сто ти не го ди на ин тен зив но. При-
дев ma ca bre у се би са др жи је зи ви и фри вол ни, 
бур леск ни и тра гич ни еле мент, а та ме ша ви на ка-
рак те ри стич на је за сред њи век. Ли тур ги је су се 
ком би но ва ле са фри вол ним пе сма ма, мр твач ке по-
вор ке са лу до ри ја ма, док су се хо до ча шћа за вр ша-
ва ла као кр ста шки по хо ди. Из о па че ња про и за шла 

  

ИСТОРИЈАРАД МУЗЕЈА ВОЈВОДИНЕ 64



115

из упо р ног ис ти ца ња бе се де о смр ти зби ва ла су се 
у прав цу са ди зма и еро ти зма, при че му је че сто 
јед но би ло по ве за но с дру гим. (Mu ste da na gić 2002, 
206–207)

Ма ска и из глед уче сни ка кар не вал ских спек-
та ка ла ра ни јих епо ха ни је био то ли ко гла му ро зан 
по пут да на шњих, јер се и у европ ским дру штви ма 
као и код нас (у на шем кул тур ном ми љеу још увек 
је овај об лик за др жан) но си ла ста ра, из но ше на оде-
ћа, окре ну та на о па ко (или не), по це па на или у за-
кр па ма, ко ја се че сто ко ри сти ла у свим по вор ка ма 
при ли ком пре ру ша ва ња. Вла да ми шље ње да та ко 
ма ски ра не осо бе пред ста вља ју ин кар ни ра не душе 
пре да ка, при че му по ха ба на, ис це па на и дро ња ва 
оде ћа за пра во асо ци ра на тру леж и мр тве у њи хо-
вим гро бо ви ма. (Мар ја но вић 2011, 16)

Ма ска се та ко од обра зи не, пре ме сти ла на це ло 
те ло, по ста ла је ко стим, а за пра во и да ље но си на-
зив ма ске. Ве за на сво јим ду бо ким ко ре ни ма за култ 
пре да ка и свет мр твих, као и за за шти ту, про фи-
лак су, од бра ну и жи вот ну еман ци па ци ју, по ста је 
део об ре да, це ре мо ни ја свет ко ви на и кар не ва ла. 
Јед на од ње них зна чај ки је сте и тра ве сти ја, ко јој је 
Мир ча Ели ја де по све тио по себ ну па жњу. Тра ве-
сти ја је би ла ве за на за ма ски ра ње то ком кар не ва ла, 
а њу Ели ја де ви ди као ре ликт об ред ног ин тер сек-
су ал ног пре ру ша ва ња (му шка ра ца у же не и обрат-
но) и об ред не ан дро ги ни за ци је. Та ко ђе је би ла ве-
о ма рас про стра ње на и то ком дру гих про лећ них 
свет ко ви на у Евро пи, као и при ли ком дру гих по-
љо при вред них свет ко ви на у Ин ди ји, Пер си ји и 
дру гим пре де ли ма Ази је. Функ ци ја тог об ре да била 
је у из ла же њу из се бе, на ди ла же њу по је ди нач ног 
по ло жа ја ко је је сна жно исто ри зо ва но, у за до би-
ја њу пр во бит не си ту а ци је ко ја је прет хо ди ла на-
стан ку људ ског дру штва, те је сто га ван чо ве чан ска 
и ва ни сто риј ска, не мо гу ћа у све тов ном тра ја њу и 
исто риј ском вре ме ну, али ко ју је ва жно пе ри о дич-
но ус по ста вља ти ка ко би се ма кар на трен, об но-
ви ла пр во бит на пот пу ност, не пре су шни из вор 
све то сти и мо ћи.

Ри ту ал но за ме њи ва ње оде ће по вла чи сим бо-
лич ко обр та ње по на ша ња, што је по вод за кар-
не вал ске ла кр ди је, али и за раз у зда ност Са тур-
на ли ја. Украт ко, то је при вре ме но уки да ње за ко-
на и оби ча ја, јер је по на ша ње по ло ва ту упра во 
су прот но од уо би ча је ног. Пре о кре та ње по на ша-
ња под ра зу ме ва пот пу ну збр ку вред но сти, што 

је спе ци фич на свр ха свих ор ги ја стич ких об ре да. 
Мор фо ло шки гле да но ин тер сек су ал на тра ве сти ја 
и сим бо лич ка ан дро ги ни ја има ју исту струк туру 
као и це ре мо ни јал не ор ги је. У оба слу ча ја кон-
ста ту је мо јед ну об ред ну ‘то та ли за ци ју’, јед но 
спа ја ње су прот но сти, вра ћа ње у пр во бит ну не-
раз лу че ност ... То је, из ме ђу оста лог, раз лог об ред-
ним ор ги ја ма у ко рист же тве или по во дом Но ве 
го ди не: у пр вом слу ча ју ор ги ја обез бе ђу је до бар 
род; у дру гом сим бо ли зу је по вра так пре ко смо-
го ниј ског Ха о са, са ура ња њем у нео гра ни че но 
из во ри ште мо ћи, ко је је по сто ја ло пре Ства ра ња 
Све та и ко је је омо гу ћи ло ко смо го ни ју. Го ди на 
ко ја се упра во ра ђа по ве за на је са све том ко ји се 
упра во ства ра (Eli ja de 1996, 83–84).
Ма ска је, по Ми ха и лу Бах ти ну (Ми ха и́л Ми-

хáйло вич Бах ти́н), увек у ве зи са за ме на ма, ме та-
мор фо за ма, ре ме ће њем по сто је ћих гра ни ца, са 
исме ва њем и са на дим ком уме сто име на; оли ча ва 
играч ки прин цип жи во та, у че му ле жи са свим по-
се бан уза јам ни од нос ствар но сти и сли ке, ка рак-
те ри сти чан за нај ста ри је об ред но-пред ста вљач ке 
фор ме. У њој се сна жно от кри ва са ма су шти на гро-
теск ног (у усло ви ма на род но-пра знич ке кул ту ре 
ан ти ке и сред њег ве ка). У ро ман ти зму ско ро пот-
пу но гу би свој мо ме нат пре по ра ђа ња и об на вља ња 
и за до би ја мрач ну ни јан су. У осно ви свог кар не-
вал ског до жи вља ја све та, ма ска је основ ни атри-
бут. Фор мал на над град ња кар не ва ла је сте не што 
што је Бах тин на шао у сме хов ној кул ту ри сред њег 
ве ка и ре не сан се, а што је усто ли че но кроз број не 
ка те го ри је сли ка у ро ма ну Фр на соа Ра блеа Гар ган-
туа и Пан та гру ел. Из овог де ла ње го ва те о ри ја кар-
не ва ла цр пи сво ју сна гу и свој иде о ло шки на бој 
ко ји ви ше од по ла ве ка ин спи ри ше све из у ча ва о-
це кар не ва ла и кар не ва ли за ци је, од но сно упли ва 
кар не вал ских струк ту ра и осо бе но сти на пла ну 
ка ко књи жев но сти, та ко и дру гих умет но сти, на-
ла зе ћи и да нас при ме ну у ту ма че њу број них са вре-
ме них ме ди ја и оства ре ња.

У кар не ва лу се жи ви, ка ко ка же Бах тин, он не 
зна за по де лу на из во ђа че и гле да о це и оп ште на-
род ног је ка рак те ра. Ка рак те ри стич но је при су ство 
ла кр ди ја ша и лу да као но си ла ца кар не вал ских на-
че ла. То је дру ги жи вот на ро да, ор га ни зо ван на 
прин ци пу сме ха. Пра знич ност је су штин ско свој-
ство ових фор ми, а пра зни ци су увек у ве зи с кри-
зним тре ну ци ма у жи во ту при ро де, дру штва и 
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чо ве ка. Тре ну ци смр ти и пре по ро да су у пра знич-
ком схва та њу све та нај ва жни ји. У кар не ва лу су се 
при вре ме но уки да ли сви хи је рар хиј ски од но си, 
при ви ле ги је, нор ме и за ко ни. Сви су сма тра ни јед-
на ким, на кар не вал ском тр гу је вла дао по се бан 
об лик раз де ше ног, фа ми ли јар ног кон так та ме ђу 
љу ди ма, а оту ђе ност је при вре ме но не ста ја ла. На 
овај на чин ство ри ле су се по себ не фор ме улич ног 
го во ра и ге ста, отво ре не и сло бод не, из гра дио се 
по себ ни кар не вал ско-улич ни стил ко ји је ство рио 
мно штво фор ми и сим бо ла, чи ји се обра сци у из-
о би љу на ла зе код Ра блеа. Све фор ме и сим бо ли 
кар не вал ског је зи ка про же ти су па то сом про ме на 
и об но ве, као и са зна њем о ве се лој ре ла тив но сти 
вла да ју ћих исти на и мо ћи. Ка рак те ри ше га ло ги-
ка из о кре ну то сти, не пре ста на из ме на оно га што је 
го ре и оно га што је до ле, као и раз ли чи ти ви до ви 
па ро ди је и тра ве сти ја, де гра ди ра ња, про фа ни са-
ња, ла кр ди ја шког усто ли ча ва ња и свр га ва ња. Кар-
не вал ски је смех пра зни чан, оп ште на ро дан, уни вер-
за лан, усме рен на све и сва ко га; цео свет се опа жа 
као сме шан. Он је и ам би ва лен тан: ве сео, ли ку ју ћи, 
а ујед но по дру гљив, исме вач ки, чи ни да исто вре-
ме но не ги ра и по твр ђу је, по ко ра ва и пре по ра ђа. 
У ње му је жи во ри ту ал но исме ва ње бо го ва у пра-
ста рим сме хов ним об ре ди ма, при че му је култ но 
и огра ни че но от па ло, а оста ло оно све људ ско, уни-
вер зал но и уто пиј ско (Bah tin 1978, 32).

У сво јим оспо ра ва њи ма гле ди шта кар не ва ла 
као про из во да ис кљу чи во на род не про ве ни јен ци је 
су о ча ва нас ве ћи број про у ча ва ла ца овог раз до бља. 
Је дан од њих је Пи тер Бур ке ко ји утвр ђу је уче шће 
плем ства и ели те у кар не ва лу, на кре а ти ван и пар-
ти ци па ти ван на чин (Bur ke 1978, 25). Би ло је те шко 
сло жи ти се са вер зи јом кар не ва ла ко ји под вла чи 
сво ју спо соб ност да пре о кре не хи је рар хи је и осла би 
гра ни це без исто вре ме ног под се ћа ња на то да су 
мно ги кар не ва ли и слич не де гра да ци је за пра во 
по ја ча ва ле дру штве не и хи је рар хиј ске нор ме. Нај-
у о би ча је ни ји при го вор Бах ти но вом схва та њу кар-
не ва ла као ан ти-ау то ри та тив ној си ли упрег ну тој 
про тив зва нич не кул ту ре цр кве и др жа ве је та да 
је, су прот но то ме, кар не вал ипак део те кул ту ре. 
И Дирк Ши мер де ли став да се Бах тин, пи шу ћи о 
ре не сан сном сме ху, об ра чу на вао са та да шњом 
вла шћу у Ру си ји, прем да отво ре но твр ди да је кон-
цепт кар не ва ла као суб вер зив не си ле по гре шан, 
по зи ва ју ћи се на за кључ ке дру гих на уч ни ка: 

Ме ди је ва ли ста Диц-Ри ди гер Мо зер ко нач но 
је рас кр стио са иде јом да је од ан ти ке пре ко сред-
њег ве ка, па све до мо дер не по сто ја ла не ка ква 
ла тент на кул ту ра сме ха, и до ка зао да су же не го-
то во увек би ле ис кљу че не из ве о ма пре ци зно ис-
пла ни ра них гру бих ри ту а ла ко ји су слу жи ли по-
твр ђи ва њу дру штве ног по рет ка и нај че шће би ли 
упе ре ни про тив сла би јих, те да кар не вал тре ба 
схва ти ти као са свим ау тен ти чан део цр кве ног 
ка лен да ра, а не као ње го во не ги ра ње (Пе ри шић 
2010, 145).
Реч кар не вал по ти че из по зно ла тин ског из ра-

за car ne le va re, што зна чи „укло ни ме со“, док се 
пуч ка ети мо ло ги ја из вла чи из из ра за car ne va le, 
од но сно „збо гом ме со“. С об зи ром на дух на сту-
па ју ћих ус кр шњих пра зни ка ово зна че ње је мо гло 
би ти при хва ће но од оних ко ји су се пре пу шта ли 
те ле сним ужи ци ма и сло бод ном ду ху свет ко ви не. 
Ети мо ло ги ја та ко упу ћу је на хри шћан ско по ре кло 
овог пе ри о да сла вља. Дру ги про у ча ва о ци ко рен 
на ла зе у свет ко ви на ма за сно ва ним на је де њу меса 
car nu a lia или на фе сти вал Na vi gi um Isi dis (Изи дин 
брод), ка да се сли ка еги пат ске бо ги ње Изи де до-
но си ла бро дом до оба ле, да бла го си ља по че так плов-
не се зо не. Свет ко ви на се са сто ја ла од па ра де ма ски 
ко ју су пра ти ли укра ше ни др ве ни бро до ви – car rus 
na va lis, што је ве ро ват но из вор и име на и плов не 
па ра де. Ве сна Мар ја но вић (2011) нас упу ћу је на 
зна че ње „ба ца ња, гу ра ња ко ла“, ко ја у пре не се ном 
сми слу озна ча ва ју ко ла пу на зла (аку му ли ра на у 
пе ри о ду зи ме) и њи хо во ри ту ал но по ри ња ње у море 
на под руч ју Ме ди те ра на.

Сла вље ње до ла ска про ле ћа и ис те ри ва ње зиме 
би ло је и оста ло ва жно ма гиј ско-ри ту ал но до гађа-
ње, ма кар то да нас из гле да ло као пу ка за ба ва. У 
ан тич ком пе ри о ду, а по том и у ра ном сред њем ве ку, 
вре ме од ре ђе но за свет ко ви не тра ја ло је це ле зи ме. 
Са пра зно ва њем се по чи ња ло од мах по зим ској 
рав но дне ви ци, око 22. де цем бра и про ду жа ва ло 
се све до по чет ка про ле ћа. За по че ти ри ту а ли с ко-
ји ма је у об ли ку пре но сне, ими та тив не ма ги је тре-
ба ло по мо ћи „мла дом сун цу“ (тј. бо гу – Di es na ta lis) 
да ме та фо рич но оја ча, да пру жи сна гу усну лој ве-
ге та ци ји и да до при не се оп штој плод но сти, тра-
ја ли су вре мен ски мно го ду же не го ли што се то у 
сим бо лич ним окви ри ма да нас од и гра ва.

Кар не вал је ко лек тив ни, сли ко ви ти спек такл 
ко ји до свог вр хун ца до ла зи у по след ња три да на 
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пред Пе пе ља ву сре ду, од но сно вре ме по чет ка по-
ста (Пе пе ља ва сре да или пе пел ни ца је ме та фо ра 
за по че так по ста тј. ко ри зме код ка то ли ка, јер се у 
про шло сти по су ђе ма хом чи сти ло пе пе лом да би 
се от кло ни ла ма сно ћа жи во тињ ског по ре кла), у 
ро ман ским и гер ман ским за јед ни ца ма или у уто-
рак на фран ко фон ском под руч ју (по знат као Mar di 
Gras или Fat Tu es day). Одр жа ва се на сме ни го ди-
шњих до ба – ле тар гич ног мр тви ла зи ме и по чет ка 
бу ђе ња про ле ћа, али и на пре ла зу с јед ног на чи на 
ис хра не на дру ги, из јед ног ста ња сва ко дне ви це 
у при прем но ста ње уо чи иш че ки ва ња пра зни ка, 
Ус кр са.

Ми шел Ан жи је ве ли ки број по ме ну тих свет-
ко ви на и ри ту а ла си ту и ра у по гра нич но вре ме, у 
вре ме из ме ђу две го ди не, ко је је са уво ђе њем ју ли-
јан ског ка лен да ра, у вер зи ји ка то лич ке цр кве, 12 
да на па ган ских кул то ва зим ске крат ко дне ви це сме-
сти ло из ме ђу по след њих да на рим ских са тур на-
ли ја (25. де цем бар) и Бо го ја вље ња (6. ја ну ар), обра-
зу ју ћи „зглоб но вре ме“, ко је се мо же на ћи и на 
Ори јен ту и у сред њо ве ков ној Евро пи. По ми ње још 
и Пра зник лу да или пи ја них ђа ко на (из о кре та ње 
све ште нич ке хи је рар хи је), Пра зник не ви них или 
де це, Пра зник ма гар ца, те раз не бур леск не про-
сла ве, ве се ља и ма ска ра де. Као до га ђа је ко ји прет-
хо де вре ме ну кар не ва ла, он ука зу је и на ре ла ти-
ви зо ва ње тог вре ме на, за пра во пре до ча ва ње го ву 
по мер љи вост и флек си бил ност, ко ја је по сто ја ла 
и пре еко ном ско-ту ри стич ких по бу да:

То мо же би ти дан на кон са тур на ли ја и на по-
чет ку Пра зни ка лу да (25. де цем бар) или дан на 
ње го вом кра ју (6. ја ну ар), као што је и да нас слу-
чај са не ким кар не ва ли ма на Ан ти ли ма. Та ко ђе, 
кар не вал мо же да поч не 2. фе бру а ра, што је у ка-
то лич ком ка лен да ру Ма ри јин дан, док је у рим-
ском ка лен да ру цео фе бру ар сма тран ме се цом 
мр твих или „про чи шће ња“. Нај зад од XI ве ка, по-
че так кар не ва ла мо же да бу де три (или пет) да на 
пре По клад ног утор ка, уо чи че тр де се то днев ног 
по ста ко ји на ја вљу је и при пре ма Ус крс. Тако се 
кра јем XI ве ка у цр кве ном ка лен да ру кар не вал 
ма ло-по ма ло уста лио у да ни ма „пи ро ва ња“, који 
прет хо де Пе пе ља вој сре ди, аске зи и уз др жа ва њу. 
Али де ша ва се да кар не вал про ђе пре ко сво јих 
вре мен ских гра ни ца, као што је то био слу чај у 
сред њо ве ков ној Евро пи или у са вре ме ном Бра-
зи лу. Де ша ва се и то да се кар не вал сме сти у неко 
дру го вре ме, при клад ни је за улич ну све чаност 

(у ав гу сту у Евро пи) или бли же по чет ку го ди не 
(као но во го ди шњи кар не вал у Кејп та у ну у Ју жно-
а фрич кој ре пу бли ци) (Ан жи је 2019, 53–54).
Про стор де ша ва ња кар не ва ла је јав ни, од и гра ва 

се на ули ца ма и тр го ви ма где уче сни ци по ста ју 
ви ђе ни тек кроз ма ску и ко стим, по ста ју ћи та ко 
део јед не ве ће „сце не“, ис пу ње не на из глед на су мич-
ним ма ни фе ста ци ја ма, оме ђе не ипак ни зом пра-
ви ла, дик ти ра них кул тур ним обра сци ма по је ди-
них епо ха.

Кар не ва ли ма на про сто ру Ср би је прет хо ди ли 
су оби ча ји ве за ни за пе ри од ка да се сме њу ју зи ма 
и про ле ће, ка да уми ре ста ро, а ра ђа се но во и када 
се об на вља ци клус, на сту па ју ћи уме сто ли не ар ног 
ци клич ни до жи вљај при ро де и све та. На ју жно-
сло вен ском кул тур ном про сто ру, екви ва лен ти кар-
не ва лу су у дав ној про шло сти би ле по кла де (иа ко 
у пра во сла вљу по сто је че ти ри по клад на пе ри о да 
пред ве ли ке хри шћан ске пра зни ке, из два ја ју се 
по себ но по кла де пред ве ли ки ус кр шњи пост), Беле 
по кла де, Ме со пуст, фа шан ге (од не мач ке ре чи faš nik 
– што је из ве де но од ре чи fa sten – по сти ти и fa seln 
– би ти пло дан) (Мар ја но вић 2011, 11).

У Хр ват ској се по клад ни оп ход ни ци та ко ђе на-
зи ва ју ра зно вр сним на зи ви ма по пут ма ска ра, мач-
ка ра, фа шен ка, пу ста, ди да, пе сни ка и они се раз-
ли ку ју од ме ста до ме ста, као и ску пи на по пут 
звон ча ра, ба ба, по кла да ра, ма шку ра и дру гих, а 
по клад ни на зи ви по не кад озна ча ва ју не ко ли ко 
пој мо ва.

Ерот ска је ком по нен та ва жан дио по кла да, а 
на ро чи то звон ча ра. Они обла че сим бо ле му шко-
сти и жен стве но сти и на оп хо ди ма по се ли ма зво-
не, из во де ћи по кре те ко ји алу ди ра ју на сек су ал ни 
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чин с ци љем тје ра ња зи ме и при зи ва ња плод но-
сти љу ди и при ро де. Иа ко ду бо ко уко ри је ње не у 
по ган ској тра ди ци ји по клад ни оби ча ји укло пи-
ли су се у кр шћан ски ка лен дар као рас ка ла шно 
пре тје ри ва ње пред ко ри зму и скру ше ност ко ја ће 
усли је ди ти. Па ље њем пу ста (по клад не лут ке) ко-
јег смо окри ви ли за све да је мо си при ли ку за нови 
по че так.

Иа ко је пуст уви јек био му шког спо ла, по след-
њих се го ди на ја вља ју и они жен ско га спо ла (Ma-
rić, Uj čić 2019, 473).
Да на шњи кар не ва ли сто је у не рас ки ди вој ве зи 

са са мим раз во јем европ ских ци ви ли за ци ја. Они 
се за о де ва ју по ли тич ким сар ка змом и кри тич ким 
при сту пом дру штве них не га тив но сти и по ред ма-
сов не ко ме р ци ја ли за ци је ко ју до жи вља ва ју то ком 
20. ве ка до да нас. Нај по зна ти ји су да нас кар не ва ли 
у Риу де Жа не и ру, Ве не ци ји, Кел ну, Ри је ци и мно-
гим дру гим европ ским и свет ским гра до ви ма. Осам-
де се тих го ди на 20. ве ка фор ми ра но је удру же ње 
на европ ском ни воу по зна то као FECC (Fe de ra tion 
of Eu ro pean Car ni val Ci ti es – Фе де ра ци ја европ ских 
кар не вал ских гра до ва) са се ди штем у Хо лан ди ји. 
По је ди ни гра до ви у Ср би ји и њи хо ви кар не ва ли 
се да нас та ко ђе на ла зе на ли сти европ ских кар не-
вал ских гра до ва по пут Вр њач ке Ба ње, Пан че ва, 
Ра ко ви це, Бе ле Цр кве, Вр шца, Ле сков ца, По жа рев-
ца, Шап ца. (FECC 2022) Ло кал не вла сти ви де у овој 
при пад но сти европ ском дру штву и сво је мо гућ-
но сти за раз вој, на пр вом ме сту ту ри зма, а по том, 
и свих дру гих по год но сти ко је пру жа ју ова кве ма-
сов не ма ни фе ста ци је. Да на шња струк ту ра да нас 
са мо де ли мич но по др жа ва тра ди ци о нал ни об лик 
из про шлих вре ме на.

Но во сад ски но во го ди шњи кар не вал  
1967. го ди не

Но ви Сад, као да нас уве ли ко про кла мо ва ни 
град са број ним чу ве ним кул тур ним ма ни фе ста-
ци ја ма и фе сти ва ли ма, ни је ни ка да био кар не вал-
ски град, иа ко би струк ту ра тр га и ар хи тек тон ски 
рас по ред згра да и ули ца око ње га по го до ва ла овој 
вр сти спек та кла. Кар не вал ски шти мунг по не кад 
из би ја из фе сти ва ла као што је Ег зит (Exit) и из 
ма њих фе сти вал ских и за бав них це ли на, а је ди но 
при бли жно што се мо же из на ве де них тра ди ци ја 
пре по зна ти је сте Ма шка ра да ко ју сва ке го ди не 
ор га ни зу је Му зеј Вој во ди не. 

Ма шка ра да пред ста вља је дан од тра ди ци о нал-
них про гра ма ко јим се обе ле жа ва ју зна чај ни хри-
шћан ски (пра во слав ни) да ту ми и не гу је не ма те-
ри јал на кул тур на ба шти на. То је про грам ко јим 
се кул тур ни са др жа ји пре но се на град ске ули це и 
тр го ве и исто вре ме но обе ле жа ва по че так про лећ-
ног ци клу са по клад них оби ча ја. Пре по знав ши 
зна чај не ма те ри јал не кул тур не ба шти не Вој во ди-
не као мул ти кул ту рал не и мул ти кон фе си о нал не 
сре ди не Му зеј Вој во ди не од 1995. го ди не не гу је 
по клад не оби ча је, ор га ни зо ва њем ма ски ра не по-
вор ке, ко ја на ори ги на лан на чин спа ја тра ди ци ју 
са са вре ме ном кре а тив но шћу (Ста ни са вље вић 
2017, 177).

Исто ри ја одр жа ва ња ових ма ски ра них по вор ки 
за ви си ла је од бро ја уче сни ка и од зив је из го ди-
не у го ди ну ва ри рао: од кре та ња ка цен тру гра да 
и оку пља ња на тр гу, до вра ћа ња у Му зеј, по вор ке 
су би ле раз ли чи тог ка рак те ра и оби ма, ма хом са-
чи ње не од де це мла ђег и ста ри јег уз ра ста и тра јале 
би не ко ли ко са ти. По след њих го ди на се све ви ше 
ве зу ју за Ду нав ски парк и про стор око згра де Му-
зе ја. Пам ти се и бал под ма ска ма, одр жан 2005. го-
ди не, ко ји је та ко ђе био так ми чар ског ти па, уз уче-
шће сред њо шко ла ца и за по сле них у Му зе ју Војво-
ди не. И по ред по ку ша ја да се овај вид усто ли че ња 
тра ди ци је по диг не на ви ши ни во, град ске вла сти 
оста ле су дис тан ци ра не пре ма ма ни фе ста ци ји, тако 
да је од ових ожи вље них по кла да до кар не ва ла ка-
кав нпр. има Пан че во или Ри је ка у Хрв тској, још 
увек дуг пут.

Ипак у исто ри ји Но во га Са да и, мо же мо ре ћи, 
исто ри ји мо жда ви ше пе да го шке не го оп ште кул-
ту ре, ис кр са ва се ћа ње на је дан до га ђај ко ји је имао 
раз ме ре и струк ту ру пра вог кар не ва ла, ка кви су 
се не ка да пра ви ли и ка кви се да нас ор га ни зу ју на 
ули ца ма ве ћих гра до ва. Реч је о но во го ди шњем 
кар не ва лу ко ји је ор га ни зо ван 1967. и ко ји је тра-
јао то ком чи та вог 24. де цем бра на ули ца ма Но вог 
Са да. Пре ма но вин ским из ве шта ји ма и фо то гра-
фи ја ма из лич ног ал бу ма ви ди се да се кар не вал-
ска по вор ка кре та ла кроз глав не ули це ужег цен-
тра гра да – по ла зи ла је са Бе о град ског ке ја, за тим 
кроз Бу ле вар мар ша ла Ти та (да на шњи Бу ле вар 
Ми хај ла Пу пи на) до згра де глав не по ште, те Ули-
цом На род них хе ро ја до Тр га Сло бо де и Змај Јо ви-
ном ули цом до Вла ди чан ског дво ра. Ишло се на 
то да се про ђе и дру гим ма њим ули ца ма, јер је циљ 
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Дувачки оркестар ОШ „Беочин“

ОШ „Јожеф Атила“
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ОШ „Петар Петровић Његош“

ОШ „Ђура Јакшић“

ОШ „Жарко Зрењанин“

ОШ „Коста Трифковић“
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„Најмлађи поздрављају учеснике карневала“

ОШ „Петефи Шандор“

Глумац Драгољуб Милосављевић Гула поздравља 
окупљене

„Соња Маринковић“

Васпитачка школа

ОШ „Иван Гундулић“
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то га да на био да кар не вал стиг не до свих гра ђа на, 
ко ли ко је то мо гу ће. „До ла зак ка ми о на иша ра них 
и укра ше них... на ја вио је ду вач ки ор ке стар пи о-
ни ра из Бе о чи на, а за њи ма је на мо то ри зо ва ним 
сан ка ма до ла зио Гу ла и – Де да Мраз са бе лом бра-
дом и бр ко ви ма, у цр ве ној бун ди.“ (Ми ло са вље вић 
1967, 8)

Број на але го риј ска ко ла ко ја су про ла зи ла Но-
вим Са дом но си ла су на се би кар не вал ске ску пи-
не – ма ске – од но сно уче сни ке ко ји су ево ци ра ли 
Ески ме и еским ско се ло, ве се ле па ја це ко ји су уз 
лу пу до бо ша, га ла му че гр таљ ки и зву ке тру ба на-
ја вљи ва ли Но ву го ди ну, ста ри ви кин шки брод, те 
ра ке ту и све мир ски брод, за тим ли ко ве као што 
је Ло вац Јо ца уз прат њу при ја те ља (Ме да, Зе ка, Лија, 
Бам би), ин ди јан ски ло гор у ко јем је из во ђен риту-
ал ни плес, по том рас пе ва не ка у бо је, те Ди зни је ве 
ју на ке Швр ћу, Ши љу, Лу њу, Ма зу, Па ју, Ми ки ја, 
би ли су ту и По пај и Три пра се та, ре не сан сни ли-
ко ви и „љу ди свих ра са, свих кра је ва, на ро да – Ин-
диј ци, Бра зил ци, Ин ди јан ци, Шу ма дин ци, Ја пан-
ци, Ки не зи, Ара пи – сви за јед но, ру ку под ру ку, 
сла ви ли су и ра до ва ли се Но вој го ди ни...“ (Исто). 
Во ђа чи та ве па ра де као и пра те ћих про гра ма који 
су се у об ли ку/про сто ру Сне шко гра да од ви ја ли од 
23. де цем бра до иза Но ве го ди не био је у то вре ме 
оми ље ни деч ји глу мац Дра го љуб Ми ло са вље вић 
Гу ла. 

Оно што смо мо гли иш чи та ти из но вин ских 
чла на ка у де цем бар ским бро је ви ма Днев ни ка из 
1967. би ло је то да су глав ни уче сни ци би ли уче ни-
ци но во сад ских основ них шко ла, ко ји ма су у пра-
вље њу и при пре ми кар не вал ских ску пи на и ре кви-
зи та по мо гле мно ге рад не ор га ни за ци је као што су 
Ал бус, Ју го пе трол, Ке ми ка ли ја, ТАМ-сер вис, Ауто-
ка ро се ри ја, Бро до гра ди ли ште, Пут, Тран шпед, 

ОШ „Ђура Даничић“

ОШ „Светозар Марковић“

ОШ „Јован Поповић“

ОШ „Васа Стајић“

Неименовани учесник
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Елек тро вој во ди на, Хлеб, Лим про дукт, Гра фи ка, 
Но во сад ски са јам и др. На свим але го риј ским ко-
ли ма сто јао је на зив шко ле, а на гра де су би ле нов-
ча ног ка рак те ра: пр ву на гра ду у из но су од 300.000 
ста рих ди на ра до би ла је ОШ „Со ња Ма рин ко вић“ 
за свој имиџ ко смо на у та са ле те ћим та њи ром, док 
је дру га на гра да од 200.000 ди на ра до де ље на ОШ 
„Јо жеф Ати ла“ за брод По пај и уче ни ци ма Шко ле 
за вас пи та че за Де да Мра за и атрак тив ну и ди на-
мич ну прат њу ко ја је до ча ра ла ли ко ве из бај ки. Три 
тре ће на гра де по 100.000 при па ле су шко ла ма „Ђор-
ђе На то ше вић“, „Бран ко Ра ди че вић“ и „Пе те фи 
Шан дор“, а по хва ље не су шко ле „Ђу ра Јак шић“, 
„Жар ко Зре ња нин“, „Иван Гун ду лић“, „Иво Ло ла 
Ри бар“, „Јо ван По по вић“ и „Ко ста Триф ко вић“. На-
гра де су би ле уру че не 10. ја ну а ра 1968. го ди не.

По ред ова ко за ма шне и оп се жне при пре ме и 
сред ста ва ко ја су се из дво ји ла за свет ко ви ну ова-
квог оби ма, би ло је још еле ме на та ко ја су до при-
но си ли кар не вал ском шти мун гу и оп ште на род-
ном ве се љу. Сне шко град ко ји је отво рен дан пре 
кар не ва ла био је ушу шкан у окри ље Ка то лич ке 
пор те, имао је сво је глав но се ди ште у об ли ку ку ле, 
сво ју ра дио ста ни цу и роб ну ку ћу у ко јој су се про-
да ва ле играч ке и слат ки ши, из ње га се увек ори ла 
му зи ка, а ани ма то ри су по зи ва ли на пред ста ву 12 
ме се ци ко ја се из во ди ла два и ви ше пу та днев но на 
Три би ни мла дих (Кул тур ни цен тар Но вог Са да), 
а ко ју је по ста вио ре ди тељ Де јан Ми јач, уз уче шће 
глу ма ца и му зи ча ра Срп ског на род ног по зо ри шта. 
Не пре кид на так ми че ња у пра вље њу Де да Мра за, 
те на гра де по тро ша чи ма у ви ду уче шћа у Ра дио- 
-Сне шко гра ду, као и ње го во бом ба стич но отва ра-
ње до при не ли су да цен тром Но вог Са да вла да 
пра во кар не вал ско ве се ље ко је је тра ја ло да ни ма, 
и ко јем је кар не вал на ули ца ма био сво јев рс тан 
уз лет, пред прет по ста вља мо, исто та ко ве се ло доче-
ка ном Но вом – 1968. го ди ном. 

Но во сад ски деч ји кар не вал из 1967. го ди не имао 
је еле мен те пра вих кар не ва ла ма сов ног ти па ко ји 
се одр жа ва ју у мно гим европ ским и свет ским гра-
до ви ма, као и код нас. Уче сни ци су пар ти ци пи ра ли 
пре о бу че ни у ма ске на але го риј ским ко ли ма (за 
кар не вал у Пан че ву по сто је усло ви ко ји про пи су ју 
да ако „гру па [...] у свом са ста ву има але го риј ска 
ко ла, број уче сни ка не сме би ти ма њи од 10“ (Pan-
če vač ki kar ne val 2008)), јав ни про стор је био ста-
вљен ван упо тре бе тог да на и по стао је про стор 

ве се ља и ве ли ке кар не вал ске сце не, на ко јој су се 
из ме шта ли ли ко ви из ма ште и ли те ра ту ре, фил-
мо ва, ТВ се ри ја и дру гих оства ре ња. Фа сци ни ра 
чи ње ни ца да је све у ства ри по ве ре но основ ним 
шко ла ма и уче ни ци ма ко ји су би ли не сум њи во 
по так ну ти да узму кре а тив но уче шће у це лој ор га-
ни за ци ји и из во ђе њу. Вре ме ње го вог од и гра ва ња, 
ко је је сме ште но пред Но ву го ди ну, а не на кра ју 
зи ме, ко ин ци ди ра са ста ри јим вер зи ја ма кар не ва-
ла и са свет ко ви на ма и ри ту а ли ма на сме ни „два 
вре ме на“ од но сно ка лен дар ских го ди на.

Ни је Но ви Сад са мо та да ис ку сио кар не вал ски 
до жи вљај. На и ме у ње го вој не по сред ној бли зи ни 
од и гра ва ло се не ко ли ко де це ни ја ра ни је не што о 
че му све до чан ства по сто је. Зо ран Кне жев пи ше о 
не го ва њу тра ди ци је одр жа ва ња кар не ва ла у Пе-
тро ва ра ди ну, за ко ју не ка же ко ли ко је ду го тра ја-
ла, али из два ја опис јед не свет ко ви не из три де се-
тих го ди на 20. ве ка. Из ове при че са зна је мо да је 
по сто ја ло Кар не вал ско дру штво, док су по вор ку, 
ко ја се кре та ла до прин ца кар не ва ла, чи ни ла але-
го риј ска ко ла са ма ска ма и ду хо ви тим сце на ма. 
Оп шта ат мос фе ра тог хлад ног по по дне ва, док се 
то пио снег, би ла је пу на ша љи вих при зо ра, хра не, 
ви на, пи ја них и ве се лих љу ди (Кне жев 2017, 289–
291). Све од ли ке пра вог кар не вал ског вре ме на, све-
де ног у је дан дан, оста ле су до вољ но ду го у се ћању 
љу ди, та ко да се ових да на по но во ја вља ини ци јати-
ва за одр жа ва њем пе тро ва ра дин ског кар не ва ла.2

Од из во ра до му зеј ског пред ме та

Пр ви ини ци јал ни су срет са се ћа њем на Но во-
го ди шњи кар не вал из 1967. го ди не де сио се на јед-
ном из во ђе њу ви део ин ста ла ци ја умет нич ке гру пе 
Хе пи треш про дукшн (Happy Trash Pro duc tion, 
скра ће но HTP) у ка феу „Изба“ (Же ле знич ка 4) 2019. 
го ди не.3 У окви ру ви део ма те ри ја ла по ма ља ле су 
се ста ре фо то гра фи је, а ме ђу њи ма и низ од 12 које 
су при ка зи ва ле кар не вал ску по вор ку са чи ње ну од 
але го риј ских ко ла, са ма ски ра ним уче сни ци ма на 
њи ма. Ста ре фо то гра фи је, ко је у функ ци ји умет-

2 http://com mu ni ca ti ons.rs/po vra tak-ma ni fe sta ci je-pe tro va-
ra din ski-kar ne val/
3 Ка фе „Изба“ је ско ро две де це ни је по др жа вао раз не 
умет нич ке прак се и пред ста вљао про стор за из ла га ње 
ве ли ког број умет нич ких оства ре ња, као и за кон цер те, 
пер фор ман се и сл. За тво рен је 2021. због еко ном ских по-
сле ди ца пан де ми је Ко ви да-19.
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нич ке тран спо зи ци је и кул ту ре се ћа ња HTP ску-
пља на на чин про на ла же ња од ба че них ства ри и 
от ку пом на Нај лон пи ја ци, где до бар део та квог 
„сме ћа“ по ста је пред мет раз ме не, пред ста вља ју 
вре дан из вор за бо ра вље не про шло сти ко ју умет-
нич ки пер фор манс вра ћа у „жи вот“. При ку пље не 
фо то гра фи је по ста ју та ко пред мет но вог учи та ва-
ња сми сла и ожи вља ва ња, о че му све до чи низ 
оства ре ња, у ви ду пер фор ман са и из ло жби, умет-
нич ког ан сам бла HTP:

пред ме ти са ко ји ма HTP ко му ни ци ра ни су ре-
ци кла жа (као код Gar bag ge Art, од но сно Art from 
Trash), где се објек ти јед ног, че сто уни ште ног зна-
че ња, тран сфор ми шу у објек те са свим дру гог 
зна че ња. HTP не уки да јед не тран сфор ма ци јом 
у дру ге, већ за др жа ва све сло је ве зна че ња пред-
ме та. Са мо ме ња њи хо ву на гла ше ност и ме сто у 
пер цеп тив ној и вред но сној хи је рар хи ји и усред-
сре ђу је се на сло је ве са ве ћом об у хват но шћу. (...) 
HTP пре и спи ту је и ко му ни ци ра са од ре ђе ним 
пред ме ти ма ма ле вред но сти ка ко би отво ри ла 
њи хо ву ду бљу пер спек ти ву и на гла си ла ком плек-
сни је ука за те ље ко је они као но си о ци са др же (а 
ко ји су на пр ви по глед при кри ве ни, не при мет ни 
и у сва ко днев ном жи во ту де лу ју као за не мар љи-
ви) (Mar ko 2018, 11).
Пред мет ко ји са др жи на ре че ни низ фо то гра-

фи ја је је дан ста рин ски ал бум, ко жног по ве за у ко-
јем су твр ђи кар тон ски ли сто ви по слу жи ли као 
стра ни це за на ле пље не фо то гра фи је, ис под ко јих 
су бе лим фло ма сте ром или ра пи до гра фом ис пи си-
ва ни на зи ви шко ла, од но сно уче сни ка кар не ва ла. 
Пр ви лист но си по све ту „Јо ва ну Ми ха и ло ви ћу 

проф. / ру ко во ди о цу Пр вог но во го ди шњег кар не-
ва ла / Но ви Сад, XII 1967.“ та ко ђе бе лом бо јом, што 
чи ни упа дљив кон траст у од но су на кар тон ске ли-
сто ве цр не бо је. До Му зе ја Вој во ди не сти гао је за-
слу гом ау то ра тек ста, од но сно јед ног од умет ни ка 
из гру пе HTP Ба не та Пе три ћа, ко ји је пред мет по-
кло нио, а ме сто ко је му је при па ло је збир ка Школ-
ство. Ини ци ран ви ше пу та у раз ли чи те ни вое ишчи-
та ва ња овај пред мет пред ста вља је дин ствен из вор 
о до га ђа ју, ко ји пре тра гом кључ них ре чи по Ко-
би су, ни је оста вио тра га у би ло ка квим опи си ма 
и при ка зи ма, ни пе да го шке прак се, ни ти кул тур не 
хро ни ке.
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FOL LO WING A PHO TO AL BUM:  
HE RI TA GE OF MA SKED FE STI VI TI ES WITH SPE CIAL EMP HA SIS  

ON TO THE NEW YEAR’S CAR NI VAL IN NO VI SAD IN 1967

Re su me

By lo o king at the ex ten si ve li te ra tu re, we find that car ni val ce le bra ti ons, re cog ni zed in the an ci ent tra di-
tion as nu me ro us cu stoms from an ci ent Egypt, the An ti qu ity, the Mid dle Ages and the Re na is san ce, are the 
sa me ones that per va de the new cen tury and the pre sent ti me and that in one par ti cu lar mo ment they cor re-
spond to nu me ro us ar chetypa l and mo dern aspi ra ti ons of all so ci e ti es and cul tu res. Whet her it’s Sla vic car ni-
vals, sa tur na li as, fe sti vals for the dead, car ni vals, man’s de si re for tran sfor ma tion and sce nic ex pres si on of wide 
ran ge of fe e lings and tho ughts in one ex tre mely sen sual va ri ant, exists and will con ti nue exi sting. Mo dern car-
ni vals ha ve an ela bo ra te sce ne, or der, and struc tu re, they ha ve be co me a to u rist brand and cor re spond to the 
spi rit of spec tac le that the mo dern age is pro ne to. So me ti mes they are im bued with the spi rit of re bel lion, 
which in so me ca ses ran ged from po li ti cal pro test to re vo lu ti o nary out bursts.

Alt ho ugh No vi Sad is not cha rac te ri zed by this kind of sce nic be a uty, we still find so me mo ments in this 
city that com bi ne the past and the pre sent, such as the Voj vo di na Mu se um’s Ma squ e ra de, which on a smal ler 
sca le brings back the spi rit of the fe ast in a mo dern car ni val way. The evo ca tion of the New Year chil dren’s car-
ni val from 1967, which is de scri bed and pre sen ted with the help of a pho to al bum, as su res us that in the cul-
tu ral pat tern many de ca des ago the re was so me kind of know led ge abo ut the car ni val struc tu re and abo ut the 
be ha vi o ur that is cha rac te ri stic of it and that it abo ve all hel ped in stren gthe ning the edu ca ti o nal si de of the 
gi ven phe no me non, mostly ad dres sing chil dren of a youn ger age, and thus ine vi tably adults as well.
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UDC 7.04:069.5(497.113 Zrenjanin)”18/19”

СЛАВ СКЕ ИКО НЕ У ЕТ НО ЛО ШКОЈ ЗБИР ЦИ  
НА РОД НОГ МУ ЗЕ ЈА ЗРЕ ЊА НИН

Ксе ни ја Ми хић, На род ни му зеј Зре ња нин 
kmi hic @gmail.com 

Ап стракт: У ра ду су пред ста вље не слав ске ико не из ко лек ци је ико на и ре ли гиј ских сли ка, ко је се чу-
ва ју у Збир ци дру штве ни жи вот и ду хов на ку лу ра Ет но ло шког оде ље ња На род ног му зе ја Зре ња нин. Слав-
ске ико не из ове ко лек ци је по ти чу из 19. ве ка и пр вих де це ни ја 20. ве ка, а ра ђе не су на ста клу, др ве ту и 
плат ну. У ра ду су та ко ђе из не те оп ште ка рак те ри сти ке фе но ме на по ро дич не сла ве, пред ста вље не су слав-
ске ико не и све ци за штит ни ци на њи ма. На кра ју ра да je дат ка та лог са фо то гра фи ја ма пред ме та. У овом 
ра ду су пр ви пут пред ста вље не слав ске ико не Ет но ло шког оде ље ња, па је та ко циљ пу бли ко ва ња ра да до-
ступ ност му зеј ске гра ђе ши рој и струч ној јав но сти. 

Кључ не ре чи: слав ске ико не, сла ва, све тац зашт ник, ет но ло шка збир ка, На род ни му зеј Зре ња нин.

Вер ник по сте пе но ула зи у је дан свет вред но сти и зна че ња  
ко ји за не ке на кра ју по ста је мно го ствар ни ји и дра го це ни ји  

од све та сва ко днев ног ис ку ства.

Мир ча Ели ја де, Исто ри ја ве ро ва ња и ре ли гиј ских иде ја 

Ико на пред ста вља сли ку на раз ли чи тим вр стама 
ма те ри ја ла са ли ком Ису са Хри ста, Бо го ро ди це, све-
ти те ља, сце на из библијскe исто ри је Ста рог и Новог 
за ве та или при зо ри ма из исто ри је цр кве. У хра мо-
ви ма су нај че шће при ка зи ва не ико не Ису са Хри ста 
и Бо го ро ди це, као и до га ђа ја из њи хо вих жи во та. 

Код пра во слав ног ста нов ни штва (Ср би, Ру му-
ни) ико не ко је су др жа не у ку ћи нај че шће су би ле 
слав ске и на њи ма су пред ста вље ни све ти те љи – 
за штит ни ци по ро ди це и ку ће, док су код ка то лич-
ког на ро да све ти те љи би ли за шти ни ци по је ди них 
за ни ма ња (Бан ски 1991). У ра ду су пред ста вље не 
слав ске ико не Ет но ло шког оде ље ња, ко јих има де-
вет. Пет је из ра ђе но на ста клу, две су на др ве ту и 
две на плат ну.

Сла ва као ва жна прак са у об ред ном жи во ту из 
обла сти не ма те ри јал ног кул тур ног на сле ђа пред-
ста вља по ро дич ни оби чај по све ћен хри шћан ском 
све цу ко ји се сма тра па тро ном, од но сно за штит-
ни ком по ро ди це. Сма тра се ва жним обе леж јем 
срп ског на ро да, па је 2014. го ди не упи са на на Уне-
ско ву Ре пре зен та тив ну ли сту не ма те ри јал ног кул-
тур ног на сле ђа чо ве чан ства. 

У за ви сно сти од кра ја, за сла ву се упо тре бља-
ва ју и на зи ви – кр сно име, кр сна сла ва, све тац, 
слу жба и др., а по пра ви лу се пре но си по му шкој 
ли ни ји, са оца на си на. Пре но си се са ко ле на на 
ко ле но и рет ко се ме ња, јер су по ро ди це ве за не за 
сво га за штит ни ка. Ме ђу тим, сла ва мо же да се на-
сле ђу је и по дру гим кри те ри ју ми ма, нпр. мо же да 
се на сле ди са ку пље ном зе мљом или ку ћом, мо же 
да бу де за вет на, да се стек не уда јом или же нид бом. 
Де ша ва се, али вр ло рет ко, да се на пу шта ста ра и 
узи ма но ва сла ва ка да за штит ник не успе да за-
шти ти по ро ди цу. Ду шан Бан дић на во ди при мер 
из Тем ни ћа у ко ме би по ро ди ца на пу шта ла сла ву 
ка да би му шка де ца по че ла да уми ру и ка да би остао 
је дан на след ник. Та да би до ма ћи ца на пра ви ла не-
ко ли ко ко ла ча и на ме ни ла би их по јед ном за штит-
ни ку. Де те би се ухва ти ло за ко лач по све ћен од ре-
ђе ном све цу, и од тог да на би по ро ди ца сла ви ла 
ту сла ву (Бан дић 2004, 352). 

Об ред ни еле мен ти ко ји чи не нај ва жни ји део 
сла ве, ка ко у цр кви та ко и у ку ћи, по ред ико не су 
ко лач, жи то, ви но, све ћа, уље, та мјан, као вид бес-
крв не жр тве, од но сно дар ко ји до ма ћин при но си 
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све цу за шти ни ку за рад бла го на кло но сти уку ћа на 
(ви де ти: То до ро вић 2017).

Глав на обе леж ја су се че ње (ло мље ње) слав ског 
ко ла ча и ди за ње (на пи ја ње) у сла ву. У про шло сти 
се ко лач ло мио дан пре, уо чи сла ве, а да нас се то 
ра ди на дан пра зни ка. Ди за ње или на пи ја ње у сла-
ву је здра ви ца за вре ме руч ка у ко јој до ма ћин из-
ра жа ва за хвал ност па тро ну и мо ли га да и убу ду ће 
бу де ми ло стив пре ма ње го вој по ро ди ци. Да нас су 
здра ви це и мо ли тве рет ке, че сто до ма ћин го сти ма 
са мо по же ли при ја тан ру чак (То до ро вић 2017, 146). 

Слав ска тр пе за пред ста вља ва жан део слав ског 
це ре мо ни ја ла. Це ло куп на слав ска го зба је уства ри 
бес крв на жр тва, од но сно дар ко ји до ма ћин при но-
си све цу за штит ни ку, за рад бла го на кло но сти пре-
ма ње го вом до му и уку ћа ни ма. Цр ква пр о пи су је 
је дан дан за пра зно ва ње сла ве, дан све ца, али у на-
ро ду се у про шло сти сла ви ло и по три да на, а тако 
је да нас у мно гим кра је ви ма.

Ру чак или го зба је оба ве зни део слав ске про-
сла ве. Ко лач се пе че у об ли ку окру глог хле ба од 
пше нич ног бра шна, а уз ње га се спре ма и жи то као 
сим бол Хри сто вог вас кр се ња, док се ви но као сим-
бол Хри сто ве кр ви ко ри сти за пре ли ва ње ко ла ча 
и за здра ви цу. 

По ро дич на сла ва функ ци о ни ше као вид уста-
но ве го сто прим ства (Ban dić 2008, Si na ni 2012). По-
ро ди ца ко ја тај дан про сла вља сла ву до че ку је го сте 
у до бром рас по ло же њу, пру жа им го сто прим ство 
оче ку ју ћи исто. Слав ско го сто прим ство у кул ту-
ри дру штве них од но са је са став ни део кру го ва раз-
ме не го сто прим ста ва (Ма тић 2015, 122), и оно кроз 
уза јам но де ло ва ње по ве зу је по ро дич ну сла ву и 
дру ге це ре мо ни је, од но сно ви до ве кул тур не кому-
ни ка ци је, као што су кул ту ра ста но ва ња, кул ту ра 
ис хра не, кул ту ра еко но ми са ња и дру го (Ма тић 
2015, 122–123). У са да шње вре ме фе но мен про сла-
вља ња сла ве тре ба по сма тра ти из ре ли гиј ског, дру-
штве ног и еко ном ског угла. Сла ва тре ба да оси гу-
ра у бу дућ но сти до бру ко му ни ка ци ју са све цем 
за шти ни ком, и са го сти ма ко ји до ла зе и са ко ји ма 
се ус по ста вља ју со ци јал не ве зе. Ва жне карак те ри-
сти ке сла ве је су пе ри о дич ност, ци клич ност, ре ци-
про ци тет, со ци јал не ве зе и ме ђу људ ски од но си.

Мно ги исто ри ча ри, ет но ло зи, ар хе о ло зи, поку-
ша ва ли су да до би ју од го во ре о по стан ку, раз во ју, 
о про сла вља њу, о по ро дич ним и се о ским сла ва ма 
и дру гим ши рим те ма ма. На по ме ну ћу са мо не ко-

ли ко ау то ра: Чај ка но вић, Зе че вић, Ва сић, Гру јић, 
Бог да но вић, Бан дић, Ма тић. О сла ви се пи са ло мно-
го, пре све га о по ре клу сла ве, ме ђу тим ова те ма из 
на род не ре ли ги је је не ис цр пан из вор за ис тра жи-
ва че и да нас. 

O све ци ма за штит ни ци ма

По ред Бо жи ћа и Ус кр са, сла ва ва жи за нај зна-
чај ни ји пра зник срп ске по ро ди це. У на ро ду се ве-
о ма по шту ју све ци за штит ни ци, они су по на род ном 
пре да њу чу до твор ни и ве ру је се у њи хо ву за шти ту. 
Код Ср ба су нај за сту пље ни је сла ве Св. Ни ко ла, 
Св. Јо ван, Св. Ђор ђе, Св. ара хан ђел Ми ха и ло, Св. 
Пет ка. Ве ру је се да све ци упра вља ју при род ним 
по ја ва ма, ле че бо ле сни ке, спре ча ва ју не сре ће. Сва-
ко бла го ста ње сма тра се по твр дом да је све тац за-
до во љан ка ко се по сту па пре ма ње му, па се за то 
сла ва до че ку је и про сла вља на нај бо љи мо гу ћи на-
чин. По ро ди ца се бри жљи во при пре ма за сво ју 
свет ко ви ну и го збу. Слав ском све цу се ука зу је ве-
ли ко по што ва ње чак и ка да ку ћа еко ном ски оску-
ду је, па је ва жно да се до ма ћин при ла го ди и про-
сла ви сла ву ка ко до ли ку је. С тим у ве зи, по сто је 
ле ген де у ко ји ма све тац за штит ник на гра ђу је си-
ро ма шног чо ве ка и ње го ву по ро ди цу јер су ука за-
ли по што ва ње ње му и ње го вој свет ко ви ни. Исто 
та ко, по сто је при че у ко ји ма су су прот ни слу ча је-
ви, ка да имућ ни не сла ве сла ву на на чин ко ји при-
ли чи, па та ко би ва ју ка жње ни од стра не све ца. 

О све ци ма у на род ној ре ли ги ји по пра ви лу је 
пи са но пре ма два обра сца: као хри сти ја ни за ци ји 
па ган ских кул то ва и де хри сти ја ни за ци ји пра во-
слав ног ве ро ва ња. Пре ма ми шље њу Ве се ли на Чај-
ка но ви ћа, по сто је раз ли ке из ме ђу на род не и цр кве-
не ин тер пре та ци је хри шћан ских све та ца, ко је су 
на ста ле на по чет ку хри сти ја ни за ци је. У том пе ри-
о ду од ре ђе на хри шћан ска би ћа су до би ла па ган-
ске ка рак те ри сти ке, док су па ган ска би ћа до би ла 
хри шћан ску сли ку (пре ма Ban dić 2008, 267). Бан дић 
сма тра да је ова кво ми шље ње при ву кло па жњу 
стру ке на тра же ње па ган ског у све ци ма. Ње го во 
ис тра жи ва ње пред сам крај 20. ве ка до ве ло је од 
ста но ви шта у ко ме су пред ста ве о све ци ма ре ви-
та ли зо ва не на кон по ла ве ка ате и стич ког на чи на 
ми шље ња. У том пе ри о ду све ци су про фа ни зо ва-
ни, на род им је да вао ово зе маљ ску стра ну лич но-
сти. По ред про фа ни за ци је, Бан дић при ме ћу је и 
на ци о на ли за ци ју све та ца, од но сно на ме ру да се 
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све ци пред ста ве као соп стве ни на род, при че му 
Срп ска пра во слав на цр ква по ср бљу је све це (Ban-
dić 2008, 268–277). Ме ђу тим, да нас до ла зи до по-
нов ног са кра ли зо ва ња. Ма тић у свом ис тра жи ва-
њу о еко но ми ји сла ве ка же да про стор и вре ме у 
ко јем по ро ди ца сла ви сво га за штит ни ка је сте са-
кра ли зо ван, од но сно да су гле ди шта и по на ша ња 
пре шли из до ме на про фа ног у са крал но ми шље ње. 
Пред ста ве о слав ском па тро ну су ва ри ја бил не, оне 
се раз ли ку ју од по ро ди це до по ро ди це, при че му 
је уо че на раз ли ка у род ној и доб ној при пад но сти. 
Ипак, ис пи та ни ци су из ра жа ва ли свест о ве ли кој 
уло зи за шти ни ка њи хо ве по ро ди це, го во ре ћи о 
при сно сти са њим и ње го вој по све ће но сти фа ми-
ли ји. Слав ски це ре мо ни јал је по сто јан, кон стру-
и сан је око ре ли гиј ске пред ста ве и при но ше ња 
жр тве по ро дич ном па тро ну, и он пред ста вља ре-
ли гиј ски, дру штве ни и еко ном ски кон ти ну и тет 
(Ма тић 2015, 126–127). 

Ис тра жи ва ње Ли ди је Ра ду ло вић о ана ли зи 
про дук ци је чу да и њи хо вог до при но са у раз у ме-
ва њу де се ку ла ри за ци је по ка зу је нам, из ме ђу оста-
лог, да је ве ро ва ње у чу до би тан под стрек за по-
твр ду ве ре. Од по чет ка 90-их го ди на про шлог века 
Срп ска пра во слав на цр ква фе но ме ном чу да те жи 
да ре ви та ли зу је пра во сла вље, ме ђу тим вер ни ци 
и да ље оста ју при по пу ли стич ким ин тер пре та ци-
ја ма на род ног пра во сла вља. По сто је слу ча је ви ве-
за ни за ико не све та ца ко је ми ро то че, кр во то че или 
пла чу. Ра ду ло вић да је број не при ме ре чу да у ко-
ји ма су уче ство ва ле ико не све та ца. На при мер ми-
ро то че ње ико не Ва си ли ја Остро шког у се лу Но ћај 
у Ма чви у вла сни штву ђа ко на Љу ба ни ћа иза зва ло 
је ве ли ку па жњу и све ште ни ка и на ро да из се ла. 
Ђа кон је ку пио ико ну ко ја је од па пи ра и за ле пље на 
је на ме ди ја пан пло чу ко ја је по че ла да ми ро то чи. 
Ми ро то че ње је знак да ће се де си ти не што до бро, 
и упра во се то и до го ди ло. Ка ко ђа кон све до чи де-
си ло се ис це ље ње сле пог де ча ка, па је ово чу до вра-
ти ло вер ни ке у цр кву, а по пу лар ност ма на сти ра 
је од мах и бр зо по ра сла. Чу да или ис це ље ња све-
та ца од не ке бо ле сти или не сре ће су нај че шће по-
вод за об на вља ње ве ре (Ra du lo vić 2012, 919–933). 

Ико не све та ца пред ста вља ју ва жан део пра во-
сла вља код срп ског на ро да. Оне ука зу ју и до де љују 
чу до твор на свој ства све ца ко ји је на њој пред ста-
вљен. У на ро ду све тац се по сма тра као хри шћан ски 

за штит ник ко ји бри не о по ро ди ци ко ја га сла ви, а 
по ро ди ца или по је ди нац се ње му обра ћа ју за по моћ. 

Слав ске ико не у Ет но ло шкој збир ци  
На род ног му зе ја Зре ња нин

На кон пе ри о да ико но кла зма (ико но бор ства), 
Цр ква је на Сед мом Ва се љен ском са бо ру у Ни ке ји 
787. го ди не ја сно де фи ни са ла по што ва ње ико на. 
До не ти су дог ма ти о по што ва њу ико на све тих, бу-
ду ћи да се по што ва ње од но си на са ме све це ко ји су 
из о бра же ни на ико ни, а не на ма те ри ју, од но сно 
на ма те ри јал на ко јем су на сли ка не.

Ико не су са став ни део пра во слав ног хра ма и 
ку ће. Слав ске су углав ном кућ не или по ро дич не 
ико не и оне пред ста вља ју при ват ну по бо жност. 
Мо гу би ти од раз ли чи тог ма те ри ја ла, нај че шће су 
из ра ђи ва не на плат ну, ста клу, др ве ту, па пи ру. 

На род ни му зеј Зре ња нин се из ме штао не ко-
ли ко пу та, па је због тур бу лент не исто ри је са сме-
шта јем ло ка ци је, му зеј ска до ку мен та ци ја че сто не-
пот пу на. Осим то га Ет но ло шко оде ље ње, у то вре ме 
ет но ло шка збир ка, ни је има ла струч ног ру ко ва о ца 
већ је о њој во дио ра чу на чи нов ник То рон тал ске 
жу па ни је – ар хи ва тор. Го ди не 1953. Му зеј је за по-
слио пр вог ет но ло га. У ин вен тар ној књи зи че сто 
пи ше да у ра ни јој до ку мен та ци ји не ма бли жих по-
да та ка о по ре клу и исто ри ја ту пред ме та. Да нас 
ин вен тар на књи га Ет но ло шког оде ље ња има 3500 
пред ме та ко ји по ти чу углав ном из сред њег Ба на та.

Ко лек ци ја ико на Ет но ло шког оде ље ња је свр-
ста на у Збир ку за дру штве ни жи вот и ду хов ну кул-
ту ру На род ног му зе ја Зре ња нин. Збир ка Ет но ло-
шког оде ље ња по се ду је де вет слав ских ико на. Од 
то га су пет на ста клу – Св. Ђор ђе (инв. бр. 1401), Св. 
Алим пи је Столп ник (инв. бр. 1983), Св. Ни ко ла 
(инв. бр. 2564), Св. Пет ка (инв. бр. 2565) и Св. ар хан-
ђел Ми ха и ло (инв. бр. 3283), две на др ве ту – Св. 
Ни ко ла (инв. бр. 2537) и Св. Ђор ђе (инв. бр. 2538) 
и две на плат ну, на обе је Св. Ни ко ла (инв. бр. 2864 
и 2945). Шест ико на је из ра ђе но у 19. ве ку и по чет-
ком 20. ве ка, док две ни су да ти ра не.

За јед ну слав ску ико ну ни је де фи ни тив но по-
зна то ме сто по ре кла. Јед на је са про сто ра Ба на та, 
три су из Зре ња ни на, две из Ор ло ва та, јед на из 
Ме ле на ца и јед на из Бо то ша.

Му зеј је три ико не до био на по клон: од гра ђа на 
(инв. бр. 2538 и 2564) и Срп ске пра во слав не цр кве 
(инв. бр. 1401); че ти ри је от ку пио (инв. бр. 1983, 2565, 
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2864 и 2945), а две су за те че не у уста но ви без бли-
жих по да та ка о акви зи ци ји и исто ри ја ту (инв. бр. 
2537 и 3283). Иа ко су слав ске ико не пред ста вља ле 
нај че шће по ро дич ну, од но сно при ват ну по бо-
жност, јед на се на ла зи ла у цр кви и до би је на је на 
по клон од Срп ске пра во слав не цр кве.

Сви пред ме ти су му зе о ло шки об ра ђе ни – ин-
вен та ри са ни, ре ин вен та ри са ни и фо то гра фи са ни. 
Ико не су по де ље не пре ма ма те ри ја лу на ко јем су 
на ста ле и пред ста вље не пре ма све цу ко ји је на сли-
кан на њи ма и ко ји се сла ви као кр сна сла ва.

Ико не на ста клу – Сли ка ње ико на на ста клу 
се ја ви ло у на род ној умет но сти у вре ме ба ро ка. 
Њих су ра ди ли са мо у ки, ано ним ни сли ка ри или 
мо ле ри. Не по сто је тач ни по да ци ка да је на ста ла 
пр ва ико на на ста клу код нас, али пи са ни из во ри 
из пр вих де це ни ја 18. ве ка у Вој во ди ни све до че о 
њи хо вом по сто ја њу. Тра ди ци ја ико на на ста клу 
би ла је при сут на код пра во славних, ри мо ка то ли-
ка и гр ко ка то ли ка. У Вој во ди ни су би ле по зна те 
ра ди о ни це у Сом бо ру и Ста па ру, али се ве ру је да 
су ра ди о ни це по сто ја ле и у Сре му и Ба на ту. Ка сни-
је се уста но ви ло да су и у Ру ском Кр сту ру ра ђе не 
ико не на ста клу, за Ру си не, при пад ни ке гр ко ка то-
лич ке ве ро и спо ве сти.

Ико не из Ба на та су на ста ја ле на руб ном ет нич-
ком под руч ју, у ра ди о ни ца ма у ко ји ма су ра ди ли 
срп ски и ру мун ски мај сто ри, ку по ва ле су их обе 
гру пе на ро да, а ис пи си на ико на ма су би ли на оба 
је зи ка (Si ca ri 1996 пре ма Шко рић 2004, 73). На ико-
на ма на ста клу, као и ико на ма на др ве ту и плат ну, 
пред ста вље ни су: Хри стос, Бо го ро ди ца, све ти тељ 
– за шти ник и ком би но ва не пред ста ве све та ца и 
пра зни ка (Бан ски 1991). Ико не су се про да ва ле на 
ва ша ри ма и во ди ца ма, а ра ђе не су и по по руџ би-
ни. Ми лен ко Фи ли по вић је об ја вио рад Ико не на 
ста клу код вој во ђан ских Ср ба (1952) у ко јем је дао 
ана ли зу по ре кла и исто ри јат, пред ста вио ико не, 
ра ди о ни це и мај сто ре, и по ста вио те мељ за да ља 
ис тра жи ва ња. Он је у овом тек сту ука зао на ра ди-
о ни це у Сом бо ру и Ста па ру и мо гућ ност њи хо вог 
по сто ја ња у Зре ња ни ну и Бе лој Цр кви. У ра ду је 
об ја снио оби чај ко ји је про на шао у Сом бо ру у ко јем 
је би ла прак са „са хра њи ва ња“ ико на у по ро ди ца ма 
у ко ји ма не ма ко да их на сле ди. Ико не су но ше не 
у гро бљан ску цр кву, ба ца не у ра ку и за тр па ва не 
(Фи ли по вић 1952, 79). По сто ји оби чај по ко јем се 
ико не ста вља ју иза оџа ка на та ва ну, уз оџак, за тим 

су се но си ле у цр кве и на во ди це. Ве ли ки број ико-
на је сло мљен, јер је ста кло вр ло ло мљи во као ма-
те ри јал.

О ико на ма на ста клу су мно ги пи са ли (Ру ва-
рац, Фи ско вић, Цо бељ), ка сни је Бан ски, Да ви дов, 
а по след њи ко ји се ба вио овом те мом и дао до при-
нос је Ду шан Шко рић.

Тех ни ка сли ка ња је вр ло јед но став на. На по-
ле ђи ни ста кла се на но си бо ја, обр ну тим ре до сле-
дом; пр во се цр та ју кон ту ре, сит ни де та љи, ли ца, 
цр ти це, нат пи си, за тим ве ће по вр ши не и на кра ју 
по ле ђи на сли ке (Бан ски 1991). Ико не на ста клу по-
се ду ју естет ски и ду хов ни зна чај. Оне су јед но-
став ног гру бог цр те жа, са мно го укра ша ва ња и 
ра зно бој но сти. Глав но обе леж је ли ков ног из ра за 
би ле су цр теж, бо је, де ко ри са ње и не до ста так пер-
спек ти ве. Штеф ка Цо бељ пи ше да су ико не на ста-
клу би ле оми ље не у на ро ду због на ив ног тран спо-
но ва ња ба рок них сли ка них ре ли ги о зних мо ти ва, 
ко ји су се од ли ко ва ли ја сно ћом ком по зи ци је, де-
ко ра тив но шћу и жи вим ко ло ри том (Цо бељ 1973, 
304). Оне су би ле бли ске на ро ду јер су све ти те љи 
сли ка ни у оде жда ма и са бра дом ка кве су но си ли 
њи хо ви све ште ни ци (Шко рић 2004, 8).

У 19. ве ку до ла зи до ве ће по пу лар но сти и ма-
сов ни је про из вод ње ико на на ста клу. У Вој во ди ни 
ико не су се на ла зи ле у „чи стој со би“ – у „све том 
углу“ или из над кре ве та, док су се код пра во слав-
них слав ске ико не по пра ви лу на ла зи ле из ме ђу 
два про зо ра. На слав ским ико на ма пред ста вље ни 
су је дан све ти тељ, од но сно сла ва, или ви ше. Ико-
на из На род ног му зе ја Зре ња нин под инв. бр. 1983 
је је ди на са пет пред ста ва све та ца. На цен трал ном 
ме сту на ла зи се Св. Алим пи је Столп ник са књи-
гом у де сној и кр стом у ле вој ру ци. Име Столп ник 
је до био јер је ве ћи део жи во та про жи вео у мо ли-
тви на јед ном сту бу. Са ле ве стра не, у да љи ни се 
на ла зи Св. Сте фан са кан ди лом у ру ци, а са де сне 
Св. Јо ван Кр сти тељ са по диг ну том де сном ру ком 
у ге сту бла го си ља ња. У гор њем де лу, у два злат на 
ме да љо на пред ста вље ни су Св. Ва си ли је и Св. Ни-
ко ла са злат ним оре о ли ма и кру на ма на гла ва ма. 
Ико на је пра во у га о ног об ли ка, ко ја има са три 
стра не цр ве ну об ру би цу укра ше ну цр ти ца ма у бе-
лој, жу тој и бра он бо ји. Ико на ко ја има ви ше по бро-
ја них све та ца пред ста вља до ку мент у ко јем се види 
ко је су сла ве би ле за сту пље ње у не кој сре ди ни. 
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На ба нат ским ико на ма на ста клу је мно го ша-
ре ни ла, од оде жде до укра ша ва ња. У збир ци по-
сто је че ти ри ико не на ко ји ма су бо је вр ло ја ке, 
углав ном се ко ри сте јар ко цр ве на, пла ва, жу та, зе-
ле на. Де ко ра ци ја се са сто ји од ра зних цр ти ца, цве-
ћа, ро зе та, зве зди ца, тач ки ца, тра ка ра зних бо ја, 
нат пи са. Из ме ђу при зо ра и ра ма је тра ка цр ве не 
бо је са хо ри зон тал ним цр ти ца ма бе ле, пла ве и жуте 
бо је. По за ди на је углав ном стан дар ди зо ва на, бо ја 
је у гор њем де лу пла ва, док се у до њем на ла зе хо-
ри зон тал не ли ни је ра зних бо ја. Из ме ђу ша ре них 
ли ни ја је бе ла тан ка ли ни ја. На нај ве ћем бро ју ико-
на у гор њем де лу на угло ви ма тра ке су сти ли зо ва ни 
ор на мен ти цве то ва и би ља ка (инв. бр. 1401, 1983, 
2564, 3283). На ба нат ским ико на ма су се у гор њем 
де лу ком по зи ци је сли ка ли ме да љо ни са пред ста-
ва ма Бо го ро ди це, Хри ста или по зна тих све ти те ља 
или све ти тељ ки. Ра ни је су ра ђе на че ти ри ме да љо-
на, али су ка сни је уста ље на два. У збир ци Му зе ја 
по сто ји јед на ико на на ста клу на ко јој су на сли ка ни 
све ти те љи у ме да љо ну (инв. бр. 1983). Ова ико на 
на ста клу има још два све ца ко ји су у до њем углу, 
али не ма ју ме да љо не и још су ви ше ума ње ни. Ико-
на је при па да ла по ро ди ци Бо ре Мо мир ског, кро-
ја ча из Зре ња ни на. Цо бељ пи ше да се ме да љо ни 
или ума ње ни ли ко ви све ти те ља ја вља ју у Ба на ту и 
Бач кој, а њи хо во по сто ја ње ве зу је се за ру мун ске 
ико не на ста клу и ба рок не гра фич ке ли сто ве. Ка-
сни је су у Ру ском Кр сту ру на ђе ни мај сто ри ко ји су 
ра ди ли ико не на ста клу. У том се лу жи ви ру син-
ско ста нов ни штво ко је је у 18. ве ку на се ли ло ју жну 
Угар ску, па је тра ди ци ја сли ка ња до не ше на из по-
стој би не (Цо бељ 1973, 311–314). 

Јед на је ико на на ко јој је на сли ка на све ти тељ ка 
(инв. бр. 2565). У хри шћан ској и у на род ној тра ди-
ци ји све ти тељ ке су ма ње пред ста вље не од све та ца. 
Ико на на ста клу се раз ли ку је од оста лих у збир-
ци, јер је на овој Све та Пет ка на сли ка на на пла вој 
по за ди ни у це ло сти. Де ко ра ци ја и бо је су све де ни 
на по ле ђи ни. Тра ка из ме ђу при зо ра и окви ра је 
пла ве бо је, без укра са. У гор њем де лу не по сто је 
сти ли зо ва ни ор на мен ти у ви ду би ља ка ни ти цве-
то ва. Об у че на је у оде жду ко ја има ве ћи број укра са. 
У де сној ру ци др жи крст, док је у ле вој клас тра ве, 
што пред ста вља хра ну ко јом се хра ни ла. Ико на је 
би ла сво ји на Сми ље Аћин из Зре ња ни на. 

На стал ној по став ци Ет но ло шког оде ље ња, у 
со би са ру мун ским се о ским ен те ри је ром, из ме ђу 

два про зо ра, на ла зи се ико на (инв. бр. 3283) пре-
ко ко је се пре ба ци вао укра сни пе шкир из ра ђен од 
па муч ног плат на укра шен ве зом и чип ком. Ова 
ико на је за те че на у Му зе ју без бли жих по да та ка о 
исто ри ја ту и по ре клу.

У срп ској со би са се о ским ен те ри је ром на ла-
зи се ико на и по ред ње се чу вао по след њи клас 
пше ни це ко ји се ис пле те у об ли ку тро у гла и уве-
же цр ве ним кон цем. Тај сноп је на зван Бо жи јом 
бра дом и ве ро ва ло се да има ма гиј ску моћ ка ко би 
се обез бе дио до бар раст усе ва сле де ће го ди не. Зрна 
из овог сно па се ко ри сте као пр ва у се тви на ред не 
го ди не, као и за об ред не хле бо ве и слав ски ко лач. 
Ве ру је се да Бо жи ја бра да пред ста вља ду хо ве пре-
да ка ко ји шти те род жи та и по спе шу ју плод ност. 
Пше ни ци је при пи си ва на апо тро пеј ска моћ, па се 
ве ро ва ло да де мо ни бе же од ње. Ова ико на је зате-
че на у Му зе ју без бли жих по да та ка о исто ри ја ту 
и по ре клу.

Ико не на ста клу пред ста вља ју на род ну ре ли-
ги о зност и при ват ну по бо жност. Се о ско ста нов-
ни штво је от кри ло у ра зно бој но сти и јед но став-
но сти ико на на ста клу бли скост и по ве за ност са 
оно стра ним. Све де не те ме цр те жа, ша ре ни ло и јаке 
бо је при ву кли су нај ши ру по пу ла ци ју. Оне има ју 
ка рак те ри сти чан ли ков ни из раз са јед но став ном 
и про стом, а емо тив ном ве зом и ко му ни ка ци јом 
са вер ни ком. Жи вот ни пут ико на на ста клу тра јао 
је два ве ка и при ка зу је сло жен кул тур ни фе но мен 
у ли ков ном и ду хов ном зна ча ју. Чак су и њи хо во 
не ста ја ње пра ти ли оби ча ји у ко ји ма се огле дао по-
се бан од нос ико на на ста клу и вер ни ка. 

Ико не на др ве ту – Још од нај ста ри јих да на хри-
шћан ства и ико но пи са за из ра ду ико на ко ри сти ле 
су се раз ли чи те вр сте др ве та у за ви сно сти од под-
руч ја. У на шој обла сти нај че шће се ко ри сти ли па. 

Ико не из збир ке инв. бр. 2537 и 2538 су на слика-
не тех ни ком уља на др ве ту и тем пе ра ма на др ве-
ту. Оне су ма њих ди мен зи ја, а ико на инв. бр. 2537 
је ква драт ног об ли ка. У до ку мен та ци ји овог пред-
ме та се на ла зи по да так да је ико на би ла сво ји на Ђ. 
По по ви ћа из Ор ло ва та. Дру га ико на је ве о ма мала 
и не чи тљи ва, па се те шко ви ди при зор. 

Ико не на плат ну – Две ико не на плат ну у збир-
ци су ве ли ких ди мен зи ја, ра ђе не тем пе ром и уљем 
на плат ну. Обе ико не има ју у гор њем де лу све ти-
те ље (2864) или Хри сто са и Бо го ро ди цу (2945), на 
јед ној се они на ла зе у ме да љо ни ма а на дру гој су 
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пред ста вље ни у гор њим угло ви ма на обла ци ма. 
Пр ва ико на је при ла да ла по ро ди ци Бар бу лов из 
Зре ња ни на, а дру га је би ла сво ји на по ро ди це Бе рар 
из Ме ле на ца.

Све ци на слав ским ико на ма у  
Ет но ло шкој збир ци

Све ти Ђор ђе, од но сно Све ти Ге ор ги је је ра но-
хри шћан ски му че ник из тре ћег ве ка. Ње го во по-
што ва ње при сут но је ка ко код пра во слав них и римо-
ка то ли ка, та ко и код не ких му сли ман ских на ро да. 
Култ Св. Ђор ђа се про ши рио вр ло ра но. Он је за-
штит ник ви те зо ва и ко ња ни ка. У хри шћан ској 
ико но гра фи ји нај че шће се по ја вљу је као вој ник у 
сто је ћем ста ву са ма чем и ко пљем или шти том у 
ру ка ма. Ка сни је се по ја вљу је при каз Све тог Ђор ђа 
ка ко уби ја ажда ју и спа ша ва де вој ку, што је за сно-
ва но на ле ген ди при сут ној и у на род ној књи жев-
но сти. Ка ко Бан дић пи ше, у на род ном ве ро ва њу 
Све ти Ђор ђе до би ја мит ске ка рак те ри сти ке про-
ис те кле из па ган ског схва та ња. На пра зник Ђур-
ђев дан вр ше ни су об ре ди ко ји су под ра зу ме ва ли 
при но ше ње крв не жр тве. Ста нов ни штво би за кла-
ло ов на, из ли ва ју ћи ње го ву крв у је зе ро, ко је је било 
ста ни ште ажда је, а за тим су при ре ђи ва ли сла вље. 
Због ле ген ди о ажда ји Све ти Ђор ђе по ста је за штит-
ник сто ке и сто ча ра (Бан дић 2004, 207–210). Ђу р-
ђев дан, ко ји се још на зи ва па стир ском сла вом, пра-
зну је се 23. апри ла по ста ром, а 6. ма ја по но вом 
ка лен да ру. Го ди не 2015, Ђур ђев дан је упи сан на ли-
сту еле ме на та не ма те ри јал ног кул тур ног на сле ђа 
Ре пу бли ке Ср би је. 

У Ет но ло шкој збир ци На род ног му зе ја Зре ња-
нин по сто је две слав ске ико не с при ка зом Св. Ђор-
ђа. Јед на је на сли ка на на ста клу (инв. бр. 1401), а 
дру га на др ве ту (инв. бр. 2538). 

Све ти Алим пи је је био хри шћан ски аске та из 
сед мог ве ка и као та квог по шту је га и пра во слав на 
и ри мо ка то лич ка цр ква. Же ле ћи да жи ви у од ри-
ца њу и мо ли тви, при хва тио се под ви га жи во та на 
сту бу (стол пу) и та мо је остао ве ћи део свог живо-
та. Алим пи јев дан се сла ви 9. де цем бра по но вом 
ка лен да ру или 26. но вем бра по ста ром. У на род ном 
ве ро ва њу Ср ба он је све тац ко ји је за у ста вио гу бу 
и ку гу, а ујед но је и за штит ник сто ке. 

У Ет но ло шком оде ље њу по сто ји јед на слав ска 
ико на на ста клу са при ка зом Св. Алим пи ја Столп-
ни ка (инв. бр. 1983).

Све ти Ни ко ла, грч ки све ти тељ из че твр тог века 
је био епи скоп у Ма лој Ази ји. И пра во слав ни и ка-
то лич ки на ро ди га по шту ју као за штит ни ка пут-
ни ка, по мо ра ца, бо ле сних, си ро ма шних и де це. У 
Ср би ји је Све ти Ни ко ла је дан од нај по што ва ни-
јих све та ца и нај за сту пље ни ја кр сна сла ва. Дан 
смр ти Све тог Ни ко ле се пра зну је 19. де цем бра, од-
но сно 6. де цем бра по ста ром ка лен да ру. Ме ђу тим, 
све ча ност по све ће на пре но су мо шти ју Све тог оца 
Ни ко ле сла ви се 22. (9) ма ја и на зи ва се лет њи или 
мла ди Св. Ни ко ла. У на ро ду по сто ји ве ро ва ње у 
за штит нич ку и чу до твор ну моћ Св. Ни ко ле, чи је се 
мо шти, из ко јих те че све то ми ро, чу ва ју у гра ду 
Ба ри ју у Ита ли ји.

У ет но ло шкој збир ци НМЗ по сто је че ти ри слав-
ске ико не с при ка зом Св. Ни ко ле. Јед на је на дрве-
ту (инв. бр. 2537), на ста клу (инв. бр. 2564) и две на 
плат ну (инв. бр. 2864, 2945). 

Све та Пет ка или Па ра ске ва се про сла вља 27. 
ок то бра или 14. по ста ром ка лен да ру. У пи та њу је 
ви зан тиј ска све ти тељ ка из 11. ве ка, чи је мо шти се 
да нас чу ва ју у гра ду Ја ши ју у Ру му ни ји. По ред ње, 
у на ро ду се про сла вља и лет ња Св. Пет ка, по зна та 
и као Тр но ва Пет ка. У пи та њу је ра но хри шћан ска 
пре по доб но му че ни ца из дру гог ве ка – Па ра ске ва 
Ри мљан ка, ко ја се сла ви 8. ав гу ста, од но сно 26. јула. 
Св. Пет ка је за шти ни ца же на, ра ђа ња, бо ле сних и 
си ро ма шних. Мно ге же не су се тај дан уз др жа ва-
ле од ра да. Ве ру је се да во да из Цр кве Св. Пет ке на 
Ка ле мег да ну у Бе о гра ду има чу до твор на и ле ко-
ви та свој ства.

У на шем му зе ју по сто ји јед на слав ска ико на 
Св. Пет ке ко ја је на сли ка на на ста клу (инв. бр. 
2565).

Све ти ар хан ђел Ми ха и ло се по шту је у хри-
шћан ској, је вреј ској и ислам ској тра ди ци ји. У хри-
шћан ској ми то ло ги ји ан ђе ли има ју ва жну уло гу, 
они су по сред ни ци из ме ђу бо га и љу ди. Нај ви ши 
чин има ју ар хан ђе ли, на чи јем је че лу ар хан ђео Ми-
ха и ло. Он је за штит ник љу ди, по себ но оних ко ји 
сла ве Аран ђе лов дан. Аран ђе лов дан се про сла вља 
21. но вем бра, од но сно 8. но вем бра по ста ром ка-
лен да ру. Код Ср ба је ова сла ва јед на од нај че шћих 
кр сних сла ва.

У Ет но ло шком оде ље њу На род ног му зе ја Зре-
ња нин по сто ји јед на слав ска ико на на ста клу са 
при ка зом Св. ар хан ђе ла Ми ха и ла (инв. бр. 3283). 
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За кљу чак

У ра ду су пред ста вље не слав ске ико не, ко је су 
део ко лек ци је ико на и ре ли гиј ских сли ка и чу ва-
ју се у Збир ци дру шве ни жи вот и ду хов на ку лу ра 
Ет но ло шког оде ље ња На род ног му зе ја Зре ња нин. 
Из не те су оп ште ка рак те ри сти ке фе но ме на по ро-
дич не сла ве, пред ста вље не су слав ске ико не и све-
ци за шти ни ци на њи ма. Сла ва је ва жна прак са из 
сфе ре кул тур ног на сле ђа и пред ста вља по ро дич-
ни оби чај ко ји се ве зу је за хри шћан ског све ца за-
штит ни ка. Ико не све та ца пред ста вља ју ва жан део 
пра во сла вља код срп ског на ро да. По сред ством 
ико не све ца или кућ не ико не сма тра се да је све-
тац при су тан у до му све ча ра, те им се при пи су ју 
и чу до твор не мо ћи. Слав ске ико не у Вој во ди ни су 
ока че не у „чи стој со би“, из ме ђу два про зо ра. Му-
зеј ске слав ске ико не ко јих има де вет, по ти чу од 19. 
ве ка до по чет ка 20. ве ка. Иа ко је до ступ на му зеј-
ска до ку мен та ци ја че сто не пот пу на, из ве сно је да 
су ра ђе не на про сто ру Ба на та, а ра ди ли су их Срби 
и Ру му ни. За јед ну ико ну Све тог Ни ко ле прет по-
ста вља се да је ру ског по ре кла. Ко лек ци ју ико на 
чи ни пет ико на на ста клу, две на др ве ту и две ико-
не на плат ну. На њи ма су при ка за ни Св. Ђор ђе 
(две ико не), Св. Алим пи је, Св. Ни ко ла (че ти ри 
ико не), Св. Пет ка и Св. ар хан ђел Ми ха и ло. У на-
род ној кул ту ри све тац се сма тра за по ро дич ног 
за штит ни ка ко ме се по ро ди ца или по је ди нац 
обра ћа ју за по моћ. Као ва жан еле мент на род не 

кул ту ре, сла ва је 2014. го ди не упи са на на Уне ско ву 
Ре пре зен та тив ну ли сту не ма те ри јал ног кул тур ног 
на сле ђа чо ве чан ства.
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Ка та лог

Ико не на ста клу
1. Не по зна ти ау тор, Све ти Ђор ђе, ико на на ста-

клу.
Бо тош, Ба нат, Ср би; пр ва пол. 19. ве ка. 
Ста кло, др во; бо је но.
Ду жи на 46 цм; ви си на 62 цм.
Инв. бр. 1401.
Ико на на ста клу са ли ком Св. Ђор ђа. На ико ни 

је при ка зан Св. Ђор ђе у одо ри рим ског вој ни ка, 
пре ко ра ме на му је пре ба чен плашт цр ве не бо је 
укра шен фло рал ним де та љи ма. Око гла ве има све-
тач ки оре ол злат не бо је. У де сној ру ци др жи крст, 
а у ле вој ко пље. По за ди на је у гор њем де лу пла ва, 
док је у до њем у ви ду ра зно бој них по преч них пру-
га. Све је уо кви ре но тра ком жу те бо је, а у гор њем 
де лу је укра ше но са два сти ли зо ва на цве та. До ра ма 
је цр ве ни оквир дуж ко јег се хо ри зон тал но ре ђа ју 
крат ки по те зи бе ле, пла ве и жу те бо је. Рам је јед-
но ста ван, др вен, црн. 

Ико на на ста клу са ли ком Св. Ђор ђа (инв. бр. 1401)

2. Не по зна ти ау тор, Све ти Алим пи је Столп ник 
са Св. Ва си ли јем, Св. Ни ко лом, Св. Јо ва ном и Св. 
Сте фа ном, ико на на ста клу.

Зре ња нин, Ба нат, Ср би; 19. век. 
Ста кло, др во; бо је но.
Ду жи на 56 цм; ви си на 71 цм.
Инв. бр. 1983.
Ико на на ста клу пра во у га о ног об ли ка. На ико-

ни је пред ста вље но пет све ти те ља. Цен трал но ме сто 
за у зи ма Св. Алим пи је Столп ник са књи гом у де сној 
и кр стом у ле вој ру ци. Об у чен је у де ко ри са ну све-
ште нич ку оде жду. На гла ви има ску фи ју и оре ол 
злат не бо је. У гор њем де лу, у два злат на ме да љо на, 
пред ста вље ни су Св. Ва си ли је и Св. Ни ко ла са злат-
ним оре о ли ма и ми тра ма на гла ва ма. У до њем углу 
са ле ве стра не је Св. Сте фан са ка ди о ни цом у ру ци, 
а са де сне Св. Јо ван Кр сти тељ са по диг ну том де-
сном ру ком. По за ди на је пла ва, на до њем де лу су 
ра зно бој не по преч не тра ке. Са свим до ле је на сли-
кан део цр кве са вра ти ма. Све је уо кви ре но тра ком 
жу те бо је, а у гор њем де лу је укра ше но са два сти ли-
зо ва на цве та. До ра ма је цр ве ни оквир дуж ко јег 
се хо ри зон тал но ре ђа ју крат ки по те зи бе ле, пла ве 
и жу те бо је. Рам је там но бра он бо је са тан ким 
злат ним иви ца ма. Бо је су оште ће не и из бри са не. 

Ико на на ста клу са ли ком Св. Алип ми ја (инв. бр. 1983)
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3. Не по зна ти ау тор, Све ти Ни ко ла, ико на на 
ста клу.

Ор ло ват, Ба нат, Ср би; 1840. го ди на (?).
Ста кло, др во; бо је но.
Ду жи на 36 цм; ви си на 47 цм.
Инв. бр. 2564.
Ико на на ста клу са ли ком Св. Ни ко ле. Све ти 

Ни ко ла је об у чен у ар хи је реј ску оде жду: са кос на 
ко јем пре о вла ђу је цр ве на бо ја, ис под је сти хар зе-
ле не бо је са бе лим ор на мен ти ма, док је омо фор 
пла ве бо је. У ле вој ру ци др жи же зло, док му је де-
сна по диг ну та у ви си ни гру ди са спо је ним пал цем 
и до ма лим пр стом (бла го си ља). На гла ви има ми-
тру и око гла ве злат ни оре ол. Бо ја по за ди не у гор-
њем де лу је пла ва, док је дру га по ло ви на из ра ђе на 
по преч ним пру га ма ра зних бо ја. Ико на има јед-
но ста ван рам бра он бо је. Ста кло је по ло мље но на 
ви ше ме ста и бо ја је оште ће на.

Ико на на ста клу са ли ком Св. Ни ко ле (инв. бр. 2564)

4. Не по зна ти ау тор, Све та Пет ка, ико на на 
ста клу.

Зре ња нин, Ба нат, Ср би; 19. век. 
Ста кло, др во; бо је но.
Ду жи на 36 цм; ви си на 45 цм.

Инв. бр. 2565.
Ико на на ста клу са ли ком Св. Па ра ске ве (Св. 

Пет ке). Све та Пет ка је об у че на у ве ли кос хим нич-
ку оде жду. У де сној ру ци др жи крст, док јој је у ле вој 
струк зе ле ни ла. По за ди на је у пла вој бо ји, укра ше-
на окви ром бо је ду ва на ои ви че ним цр ном кон ту-
ром, а у гор њем де лу се на ла зе бе ли ром бо ви. Ви ше 
гла ве на ла зи се ћи ри лич ни нат пис „С ПА РА СКЕ-
ВА“. Рам је јед но став не из ра де, на пра вљен од дрве-
та бра он бо је. Ста кло је пу кло по сре ди ни. 

Ико на на ста клу са ли ком Св. Пет ке (инв. бр. 2565)

5. Не по зна ти ау тор, Све ти ар хан ђел Ми ха и ло, 
ико на на ста клу.

Ба нат, Ср би, Ру му ни; 19. век. 
Ста кло, др во; бо је но.
Ду жи на 46 цм; ви си на 60 цм.
Инв. бр. 3283.
Ико на на ста клу са пред ста вом Све тог ар хан-

ђе ла Ми ха и ла. Све ти ар хан ђел Ми ха и ло пред ста-
вљен је у одо ри рат ни ка, са ша ре ним пла штом и 
кри ли ма, у ле вој ру ци др жи те ра зи је, а у де сној 
мач. Око гла ве има све тач ки оре ол злат не бо је. 
У гор њем де лу је пла ва по за ди на, док је до њи део 
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из ра ђен у ви ду ра зно бој них по преч них пру га. Из-
над ње го ве гла ве је нат пис „СВ АР ХАН МИ ХА ИЛ“. 
Све је уо кви ре но тра ком жу те бо је, а у гор њем делу 
је укра ше но са два сти ли зо ва на цве та. До ра ма је 
цр ве ни оквир дуж ко јег се хо ри зон тал но ре ђа ју 
крат ки по те зи бе ле, пла ве и жу те бо је. Рам је јед-
но ста ван, др вен, црн.

Ико на на ста клу са ли ком Св. ар хан ђе ла Ми ха и ла  
(инв. бр. 3283)

Ико не на др ве ту
6. Не по зна ти ау тор, Све ти Ни ко ла, ико на на 

др ве ту.
Ба нат, Ср би; не по зна то.
Др во; бо је но, уре за но.
Ду жи на 14 цм; ви си на 14 цм.
Инв. бр. 2537.
Ико на ру ске про ве ни јен ци је са пред ста вом 

Све тог Ни ко ле, на др ве ној пло чи ква драт ног обли-
ка. Све ти Ни ко ла је об у чен у ар хи је реј ску оде жду: 
са кос са ве ли ким омо фо ром и па на ги јом на гру ди-
ма. На гла ви му је ми тра, а око гла ве оре ол уз чи ју 
се об ру би цу као укра сни еле мент на ла зе мањи пра-
во у га о ни ци у пла вој и драп бо ји. Мо тив је уо кви рен 

са два уре за на пр сте на. У ле вој ру ци др жи је ван-
ђе ље те гет бо је, чи ји су угло ви и цен трал ни мо тив 
укра ше ни пред ста вом ме тал них око ва у злат ној 
бо ји, док де сном ру ком, по диг ну том у ви си ни гру-
ди, бла го си ља. На ико ни се на ла зи нат пис на цр кве-
но сло вен ском Св. Ни ко лај Чу до тво рец. По ле ђи на 
мо ти ва је бра он-цр ве не бо је, а оста так по за ди не 
ико не је бо је ду ва на. На по ле ђи ни се на ла зи нат-
пис о то ме ка ко је 1925. г. на Ве ли ки пе так осве ће на 
у Ста ро па ла нач ком хра му и да ју је осве тио па рох 
Ду шан Ја бла но вић. Ико на је ра ђе на уља ним бо ја ма 
са при сут ним уре зи ва њем као јед ним од на чи на 
укра ша ва ња.

Ико на на др ве ту са ли ком Св. Ни ко ле (инв. бр. 2537)

7. Не по зна ти ау тор, Све ти Ђор ђе, ико на на 
др ве ту.

Ор ло ват, Ба нат, Ср би; 19. век.
Др во, тем пе ра; бо је но, уду бље но.
Ду жи на 5,5 цм; ви си на 7 цм.
Инв. бр. 2538.
Ико на Св. Ђор ђа ра ђе на на др ве ту је пра во у га-

о ног об ли ка ма њих ди мен зи ја. На др ве ној пло чи 
је уре за но уду бље ње у ви ду за сво ђе не ни ше. У тој 
ни ши, на там но пла вој по за ди ни, је пред ста ва Св. 
Ђор ђа на ко њу ка ко уби ја ажда ју. Ико на је ра ђе на 
тем пе ра ма. Бо је су там не, де та љи те шко рас по зна-
тљи ви. Ико на има пу ко ти ну по сре ди ни, бо је су 
оште ће не и ико на је у вр ло ло шем ста њу.
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Ико на на др ве ту са ли ком Св. Ђор ђа (инв. бр. 2538)

Ико не на плат ну
8. Не по зна ти ау тор, Све ти Ни ко ла са Св. Јо ва-

ном и Св. Пет ком, ико на на плат ну.
Зре ња нин, Ба нат, Ср би; крај 19. ве ка. 
Плат но, др во, тем пе ра; бо је но.
Ду жи на 55 цм; ви си на 79 цм. 
Инв. бр. 2864.
Ико на на плат ну са пред ста вом Св. Ни ко ле. 

Све ти Ни ко ла је об у чен у ар хи је реј ску оде жду: 
сти хар, епи тра хиљ, са кос и омо фор. На де сном 
бе дру је при чвр шћен над бе дре ник. У ле вој ру ци 
др жи је ван ђе ље, док му је де сна по диг ну та у ви-
си ни гру ди са спо је ним пал цем и до ма лим пр стом 
(бла го си ља). Св. Ни ко ла на гла ви има ми тру и злат-
ни оре ол око гла ве. У ви си ни ње го ве гла ве у меда-
љо ни ма пред ста вље ни су Св. Јо ван са ле ве и Св. 
Пет ка с де сне стра не. Из ме ђу ме да љо на је скра ће-
ни нат пис на цр кве но сло вен ском Све ти Отац Ни-
ко ла. У до њим угло ви ма су две цр кве. По за ди на 
је пла ва. Рам је др вен, офар бан у бе лу бо ју. Ико на 
је ра ђе на тем пе ром на плат ну. 

Ико на на плат ну са ли ком Св. Ни ко ле (инв. бр. 2864)

Ико на на ста клу са ли ком Св. Ни ко ле (инв. бр. 2945)
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9. Не по зна ти ау тор, Све ти Ни ко ла, ико на на 
плат ну

Ме лен ци, Ба нат, Ср би; по че так 20. ве ка. 
Плат но, уља не бо је; бо је но.
Ду жи на 50 цм; ви си на 71 цм. 
Инв. бр. 2945.
Ико на на плат ну са пред ста вом Св. Ни ко ле, 

ра ђе на уља ним бо ја ма. Све ти Ни ко ла је об у чен у 
ар хи је реј ску оде жду: сти хар, епи тра хиљ, са кос и 
омо фор. На де сном бе дру је при чвр шћен над бе-

дре ник. У ле вој ру ци др жи же зло, док му је де сна 
по диг ну та у ви си ни гру ди са спо је ним пал цем и 
до ма лим пр стом (бла го си ља). Св. Ни ко ла на гла-
ви има ми тру и злат ни оре ол око гла ве. У ви си ни 
ње го ве гла ве је пред ста ва Ису са Хри сто са са ле ве 
и Бо го ро ди це са де сне стра не, на обла ци ма. Изме-
ђу ме да љо на је скра ће ни нат пис на цр кве но сло-
вен ском Све ти Отац Ни ко лај. По за ди на је пла ва. 
Ико на ни је ура мље на.

Kse ni ja Mi hić, Na ti o nal Mu se um Zre nja nin

THE ICONS OF PA TRON SA INTS IN THE ET HNO LO GI CAL COL LEC TION OF 
THE NA TI O NAL MU SE UM ZRE NJA NIN

Re su me

“Sla va” (ce le bra ting the pa tron sa int of the fa mily) is con si de red an im por tant fe a tu re of the Ser bian pe o-
ple and is an im por tant prac ti ce in ri tual li fe in the fi eld of in tan gi ble cul tu ral he ri ta ge. The icons of pa tron 
sa ints re pre sent fa mily and pri va te pi ety. Icons of sa ints are an im por tant part of Ort ho doxy among the Ser-
bian pe o ple. Icons in di ca te the mi ra cu lo us pro per ti es of the sa int re pre sen ted on it. Pa tron sa ints are highly 
re spec ted among the pe o ple as mi rac le wor kers who ma na ge na tu ral phe no me na, heal the sick, and con tri bu te 
to well-be ing.

The icons of pa tron sa ints that are the su bject of this work are part of the col lec tion of icons and re li gi o us 
pa in tings from the Col lec tion of So cial Li fe and Spi ri tual Cul tu re of the Et hno lo gi cal De part ment of the Na-
ti o nal Mu se um of Zre nja nin. The icons of pa tron sa ints from this col lec tion da te from the end of the 18th cen-
tury to the be gin ning of the 20th cen tury, and we re ma de on glass, can vas and wo od, in the Ba nat area. In the 
text are gi ven the ge ne ral fe a tu res of the phe no me non of ce le bra ting the fa mily pa tron sa int, as well as the icons 
from the col lec tion with the pa tron sa ints on them. At the end of the pa per, a pro fes si o nal ca ta lo gue with pho tos 
of the items is pro vi ded.

The work pre sents ni ne icons of pa tron sa ints, fi ve on glass, two on wo od and two on can vas. The icons 
de pict the fol lo wing sa ints: St. Ge or ge, St. Alypi us the Styli te, St. Nic ho las, St. Pa ra ske va of the Bal kans and 
St. Ar chan gel Mic hael. The icons of pa tron sa ints re pre sent po pu lar pi ety and we re in ten ded for pe o ple. The 
icon on which the pa tron sa int of the fa mily is re pre sen ted is re cog ni zed in its na ti o nal, fa mily and per so nal 
sig ni fi can ce and ex pe ri en ce.
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UDC 631.312.2:069.5(497.113 Zrenjanin)

ЗА ПРЕ ЖНИ ПЛУ ГО ВИ У ЗБИР ЦИ ЕТ НО ЛО ШКОГ ОДЕ ЉЕ ЊА  
НА РОД НОГ МУ ЗЕ ЈА ЗРЕ ЊА НИН

Алек сан дра Ђу кић, На род ни му зеј Зре ња нин 
et no lo gi ja.sa nja @o u tlo ok.co m 

Ап стракт: У ра ду је пр ви пут пред ста вље на ко лек ци ја за пре жних плу го ва ко ја се чу ва у збир ци Зе мљо-
рад ња Ет но ло шког оде ље ња На род ног му зе ја Зре ња нин. На осно ву ар хе о ло шких, исто риј ских и ет но граф-
ских по да та ка пру жен је увид у за чет ке и раз вој по љо при вред не про из вод ње на под руч ју да на шњег сред њег 
Ба на та, са на гла ском на ора ње као нај зна чај ни ји по сао у ве зи са об ра дом зе мљи шта. Кроз раз ли чи те вре-
мен ске пе ри о де и дру штве но-исто риј ске кон тек сте при ка за на је упо тре ба раз ли чи тих ора ћих алат ки и спра-
ва – од јед но став них руч них па ра ли ца, пре ко ра ла и плу жи це, до за пре жног плу га као кон струк тив но нај-
сло же ни је спра ве. Као при мар на вре мен ска од ред ни ца узет је пе ри од од 18. ве ка, ка да плу го ви по ти ску ју 
упо тре бу ра ла, све до по ло ви не 20. ве ка, ка да услед мо дер ни за ци је по љо при вред не тех ни ке трак то ри и при-
кључ не ма ши не све ви ше до би ја ју на зна ча ју и по ла ко из ба цу ју из упо тре бе за пре жне плу го ве. 

Кључ не ре чи: зе мљо рад ња, ра тар ство, ора ње, плуг, сред њи Ба нат.

По плу гу се зе мљо де лац по зна је...

др Ђор ђе Ра дић,1 1861.

О раз во ју ора ћих спра ва

Плуг је вр ста ору ђа ко је се у ра тар ској про из-
вод њи ко ри сти за из во ђе ње основ не об ра де зе мљи-
шта. У 18. ве ку је по стао основ на ора ћа спра ва на 
под руч ју сред њег Ба на та, по ла ко по ти ску ју ћи из 
упо тре бе ра ло, од ког се раз вио и са ко јим је исто-
вре ме но упо тре бља ван ве ко ви ма уна зад. Од та да 
па све до да на шњих да на плу го ви су мо ди фи ко-
ва ни кроз раз ли чи те кул тур но-исто риј ске кон тек-
сте, све вре ме пра те ћи то ко ве еко ном ског и при-
вред ног раз во ја. Оно што је оста ло не про ме ње но 
је сте њи хо ва упо треб на функ ци ја.2

1 Ђор ђе Ра дић (1839–1922) пр ви срп ски док тор по љо при-
вред них на у ка, ро ђен у Ве ли ком Беч ке ре ку (да на шњем 
Зре ња ни ну). 
2 Ка да се ка же са мо „плуг“, обич но се ми сли на спра ву за 
ора ње. Ов де мо ра мо на по ме ну ти да су у упо тре би би ли 
и плу го ви шпар та чи и за гр та чи, ме ђу тим, ка ко им сам 
на зив ука зу је, они ни су ко ри шће ни при ли ком ора ња, него 
шпар та ња и за гр та ња зе мљи шта, а са мим тим има ли су и 
не што дру га чи ју кон струк ци ју у од но су на ора ће спра ве. 
На род ни му зеј Зре ња нин чу ва за гр тач и три шпар та ча 

У ис тра жи ва њу на стан ка и раз во ја ора ћих спра-
ва дра го це ни су по да ци из обла сти ар хе о ло ги је, 
исто ри је и ет но ло ги је ко ји ука зу ју на ви ше ми ле-
ни јум ске на по ре чо ве ка да од зе мље на пра ви свој 
при мар ни и одр жи ви из вор хра не.

Пре ла ском са но мад ског и ло вач ко-са ку пљач-
ког на се де лач ки на чин жи во та, но си о ци нео лит ске 
кул ту ре (6000–3200 го ди на пре но ве ере) фор ми-
ра ли су трај на на се ља, чи ме је омо гу ћен за че так 
по љо при вред не про из вод ње у овој ре ги ји. По тре ба 
за за ли ха ма жи вот них на мир ни ца под ста кла је 
про ми шља ње не са мо о ода би ру нај а де кват ни јих 
биљ них кул ту ра за уз гој, већ и о вре ме ну њи хо ве 
се тве, на чи ну об ра де и упо тре би од го ва ра ју ћег 
ору ђа. 

Прет по ста вља се да су пр во бит не „алат ке“ за 
об ра ду зе мљи шта би ле нај о бич ни је гра не др ве ћа, 
од но сно ши ља то по ви је ни шта по ви ко ји су има ли 
уло гу мо ти ка/гра бу ља, и ко ји ма су љу ди гре ба ли по-
вр шин ски слој зе мље ка ко би по стао рас тре си тији 

ко ји су у ет но ло шку збир ку до спе ли 2011. го ди не, от ку пом 
ко лек ци је по љо при вред них ма ши на и алат ки.



и при клад ни ји за се ја ње биљ них кул ту ра. (Jo nes 
2022) По том су у упо тре бу ушле та ко зва не мо ти-
ке „па ра ли це“ из ра ђе не од ду же др ве не мот ке спо-
је не за за ши ље ни ко мад др ве та, ка ме на, ро га или 
ко сти ју. Из гле дом су до ста под се ћа ле на да на шњи 
пи јук, а упо тре бља ва не су та ко што су их љу ди ву-
кли по по вр ши ни зе мљи шта и на тај на чин га пара-
ли и при пре ма ли за се тву. Жи во ти ње ни су ко ри-
шће не при ли ком оба вља ња пољ ских ра до ва све 
до брон за ног до ба, ка да је за по че та њи хо ва до ме-
сти ка ци ја (Ча кан и Фор ка пић 2005, 3–4). 

По ја ва ме та ла под ста кла је про из вод њу ме тал-
ног ору ђа и оки ва ње по је ди них де ло ва др ве них 
алат ки, а са мим тим и зна чај ни ји на пре дак у обла-
сти ра тар ства. Нај ста ри ја алат ка за об ра ду зе мљи-
шта про на ђе на на под руч ју сред њег Ба на та је брон-
за ни ра о ник (део ра ла) са ло ка ли те та Бор ђош код 
Но вог Бе че ја, из ра ђен око 1000. го ди не пре но ве 
ере. У де лу Алат ке и ору ђа за ора ње ет но лог Иван 
Ча кан је опи сао ра ло као за пре жну ора ћу спра ву 
др ве не кон струк ци је, са чи ње ну од јед не ру чи це 
ко ја се на ста вља у плаз – др ве ни део, на ко ји је умет-
нут си ме три чан и са обе стра не оштар ме тал ни ра-
о ник. Дугачкa гре да, та ко зва но оје, је зад њим де лом 
спо је на за ру чи цу, а пред њим је ди рект но спа ја на 
за во лов ски ја рам. На кра ју, ту је и ко злац – за се-
бан ко мад др ве та ко ји је по ве зи вао оје и плаз, са 
функ ци јом оја ча ва ња чи та ве кон струк ци је ра ла. 
Због од су ства да ске, ра ло ни је пре вр та ло зе мљи-
ште, не го га је са мо па ра ло и од ба ци ва ло на ле ву и 
де сну стра ну (исто, 4–5). Ет но ло шко оде ље ње На-
род ног му зе ја Зре ња нин у сво јој збир ци чу ва је дан 
при ме рак ове спра ве из 19. ве ка. 

Зе мљо рад ња је као при вред на гра на ду го вре-
ме на би ла на екс тен зив ном ни воу јер ни су из во-
ђе не аде кват не агро тех нич ке опе ра ци је нео п ход не 
за нор ма лан раз вој усе ва. Ин вен тар ору ђа је био вео-
ма скро ман, ле ти на је са ку пља на руч но, и ни је био 
по знат кон цепт пло до ре да. Усе ви су из го ди не у го-
ди ну уз га ја ни на ис тој зе мљи шној пар це ли, те је с 
вре ме ном би ло осет но ма ње при но са у ле ти ни. Из 
тог раз ло га, љу ди су у по тра зи за плод ни јим зе мљи-
штем на пу шта ли сво је њи ве што је зе мљо рад њи 
да ва ло по крет ни, од но сно се об ни ка рак тер. Ка ко 
се ни су мно го уда ља ва ли од сво јих на се о би на, до-
га ђа ло се да по сле из ве сног вре ме на ни су успе ва ли 
да про на ђу нео бра ђе не пар це ле, те су би ли примо-
ра ни да се вра те оним ко је су прет ход но на пу сти ли. 

Схва та ње да је „од мо ре но“ зе мљи ште плод но у ис-
тој ме ри као ка да је пр ви пут по врг ну то об ра ди, 
до при не ло је уво ђе њу та ко зва ног дво пољ ног си-
сте ма об ра де: док је је дан део по ља био под усе ви-
ма, дру ги се „од ма рао“ ка ко би се по сле не ког пе-
ри о да се ја ло на том од мо ре ном по љу (То до ро вић 
1944, 10–12). Ипак, вре ме ном се ни та прак са ни је 
по ка за ла иде ал ном јер је део пар це ле под усе ви ма 
оран са мо јед ном го ди шње, што ни је би ло до вољ-
но за ства ра ње оп ти мал них усло ва за раст за се ја-
них би ља ка и ве ћег при но са у ле ти ни.

Са на прет ком ци ви ли за ци је, као основ на дру-
штве на де лат ност раз ви ја ла се и при вре да. Ра ло је 
би ло при мар на ора ћа спра ва од ње го вог кон стру-
и са ња у ан тич ком пе ри о ду па све до 18. ве ка, када 
га у ве ли кој ме ри за ме њу је др ве ни плуг. Пре ла зни 
тип ору ђа је тзв. плу жи ца, ко ја се од ра ла раз ли кује 
у по сто ја њу две ру чи це и да ске за пре вр та ње зе мљи-
шта. Иа ко све три спра ве има ју слич ну др ве ну 
кон струк ци ју и ме тал ни ра о ник, кон струк ци ји 
др ве ног плу га је до да то још пар еле ме на та ко ји су 
га учи ни ли мно го ефи ка сни јим у од но су на ра ло 
и плу жи цу.

Но си лац чи та ве кон струк ци је плу га је гре дељ, 
ко ји слу жи за при чвр шћи ва ње плу жног те ла и оста-
лих кон струк тив них еле ме на та, али и за пре нос вуч-
не сна ге за пре ге. Гре дељ је сво јим зад њим де лом 
умет нут из ме ђу две ру чи це, по мо ћу ко јих орач 
лак ше упра вља спра вом. Код прет ход них ора ћих 
спра ва (ра ло и плу жи ца) оје јe ди рект но по ве зива-
но за ја рам, док се плуг пред њом стра ном гре де ља 
осла њао на ко леч ке ко је су умно го ме олак ша ва ле 
ње го во кре та ње и обез бе ђи ва ле му ве ћу ста бил-
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ност у ра ду. Ко леч ке пред ста вља ју осо ви ну са два 
точ ка од ко јих се је дан то ком ора ња кре тао по леди-
ни, тј. не у зо ра ном де лу њи ве, а де сни по уз о ра ном, 
од но сно бра зди. Оту да и са ми њи хо ви на зи ви „ле-

ди наш“ и „бра здаш“. Ко леч ке и гре дељ су по ве зи-
ва ни вуч ним лан ци ма са чи ње ним од ве ћег бро ја 
ме ђу соб но спо је них гво зде них ал ки. Плу жно тело 
чи не цр та ло, ра о ник, плаз, да ска и ко злац. Цр та ло 
је вр ста ме тал ног но жа, ко ји је при чвр шћен за гре-
дељ ис пред ра о ни ка. Ње го ва функ ци ја је да про-
се ца зе мљи ште ка ко би плуг мо гао лак ше да оре. 
Плуг увек има аси ме три чан ра о ник об ли ка пра во-
у глог тро у гла, на о штрен са мо са де сне стра не, за 
ко ји је сво јим до њим де лом при чвр шћен та ко зва-
ни ци мер, ко јим се по де ша ва ду би на ора ња. Ра о-
ник је зад њим де лом на са ђен на плаз, ко ји на кон 
ње га кли зи по дну из о ра не бра зде. Плаз мо же бити 
из ра ђен од за себ ног ко ма да др ве та, или га мо гу фор-
ми ра ти ру чи це ста па њем до њег де ла у јед ну це ли-
ну. Да ска на плу жном те лу слу жи ла је за пре вр та ње 
зе мљи шта. На по слет ку, ко злац је део плу га у обли-
ку ле тви це ко ји спа ја плаз и гре дељ, те та ко кон-
струк ци ји плу га да је ве ћу чвр сти ну (Ра дић 1861, 
15–25; Ча кан и Фор ка пић 2005, 27–28). Оба ве зан део 
опре ме ора ча био је и ори так – алат ка за ски да ње 
на ку пље не зе мље и ко ро ва са ра о ни ка и да ске то ком 
ора ња. 

Од до ма ћин ства до њи ве и обрат но плу го ви су 
пре во же ни па ор ским ко ли ма. Ра ди лак шег тран-
спор та плуг и ко леч ке су уто ва ра ни за себ но, и том 
при ли ком се па зи ло да ра о ник сво јом оштри цом 
не оште ти де ло ве ко ла. То ком ора ња, ву кли су их 
упрег ну ти во ло ви, ко њи или кра ве. Ква ли тет ни је 
зе мљи ште мо гло је да се уз о ре са два гр ла, док је 
ора ње зе мљи шта ло ши јег ква ли те та из и ски ва ло 
упо тре бу че ти ри или шест гр ла (Ни ко лић 2006, 117).

Ин тен зив но ба вље ње агри кул ту ром у сред њем 
Ба на ту је за по че то тек у пе ри о ду Хаб збур шке упра-
ве, ко ја је у име раз во ја ове при вред не гра не то ком 
18. и 19. ве ка ра ди ла на по бољ ша њу ква ли те та зе-
мљи шта ису ши ва њем ба ра и мо чва ра, ко па њем 
ка на ла и ре гу ли са њем реч них то ко ва. По себ ним 
про пи си ма, на по љи ма је ме сти мич но са ђе но дрве-
ће (углав ном то по ле, ја бла ни и бре сто ви), ка ко због 
ори јен та ци је на те ре ну та ко и да би ра та ри мо гли у 
хла до ви ни да се од мо ре од на пор ног ра да. Уве ден 
је тро пољ ни си стем об ра де зе мљи шта, при че му је 
је дан део пар це ле био од ре ђен за про лећ ну се тву 
(ку ку руз, ду ван и бо стан), дру ги за је се њу се тву 
(пше ни ца, је чам и овас), а тре ћи део је оста вљан као 
угар (Јан ку лов 1961, 18). По ред уре ђи ва ња те ре на 
и по ди за ња ушо ре них на се ља, Хаб збур зи су вред но 

Раз вој плу га и ње го вих кон струк тив них еле ме на та  
илу стро ван у књи зи др Ђор ђа Ра ди ћа Плуг: од по стан ка 

ње го вог до да нас, Но ви Сад 1861.

АЛЕК САН ДРА ЂУ КИЋЗА ПРЕ ЖНИ ПЛУ ГО ВИ У ЗБИР ЦИ ЕТ НО ЛО ШКОГ ОДЕ ЉЕ ЊА...



ра ди ли и на ко ло ни за ци ји ет нич ки ра зно ли ког ста-
нов ни штва чи је ће глав но за ни ма ње би ти об ра да 
зе мљи шта. Бу ду ћи ра та ри су од др жа ве до би ја ли 
ку ће, зе мљи шне пар це ле, сто ку, се ме и при бор за 
рад – на пр вом ме сту плу го ве. У не до стат ку за на-
тли ја ко је би из ра ди ле до во љан број по треб ног 
ору ђа, ис пр ва су на три до ма ћин ства до де љи ва на 
по два др ве на плу га, те су се ко ло ни сти удру жи-
ва ли и уза јам но ора ли њи ве. Ме ђу тим, по што је 
ме ђу ко ри сни ци ма ве о ма че сто до ла зи ло до не су-
гла си ца, убр зо је од лу че но да се сва ком ко ло ни-
зо ва ном до ма ћин ству до де ли за се бан др ве ни плуг, 
али и за пре жна ко ла и алат ке по пут ср па, мо ти ке, 
ви ла, ашо ва и слич но (Исто, 20–21). При ви ле ги јом 
из да том од стра не Ма ри је Те ре зи је Ве ли ки Беч ке-
рек је 1769. го ди не уз диг нут на сте пен тр го ви шта, 
што је има ло зна чај ног ути ца ја на да љи при вред ни 
и еко ном ски раз вој ове ре ги је. Ја ча ње по љо при-
вре де до ве ло је до по ве ћа не по тра жње при бо ра за 
рад. У слу жби зе мљо рад ње и сто чар ства од та да 
су ра ди ле број не за на тли је по пут ко ла ра, те са ра, 
ужа ра, ко ва ча, се дла ра, са ра ча, пот ки ва ча... Ко ла-
ри и ко ва чи су би ли по себ но зна чај ни у из ра ди и 
одр жа ва њу плу го ва. 

Кра јем 19. и по чет ком 20. ве ка до ла зи до разво-
ја ин ду стри је и уво ђе ња мо дер ни је аграр не ме ха-
ни за ци је на сред њо ба нат ским има њи ма. Но си о-
ци при вред ног раз во ја на овом под руч ју су, по ред 
за на тли ја, би ли и тр гов ци, као и бо га ти ве ле по сед-
ни ци ко ји су за по тре бе сво јих има ња уво зи ли тада 
нај са вре ме ни ју по љо при вред ну ме ха ни за ци ју. Тако 
је, на при мер, у Ве ли ком Беч ке ре ку 1867. го ди не 
тр го вац Ју ли је Да ун3 отво рио при ват ну гво жђар-
ску рад њу „Код Злат ног плу га“. Ши ре ћи по ље свог 
по сло ва ња, он је два на ест го ди на ка сни је по стао и 
зва ни чан за ступ ник ен гле ске ком па ни је „Клеј тон 
и Ша тлворт“ (Clayton & Shut tle worth), свет ски по-
зна тог про из во ђа ча по љо при вред не ме ха ни за ције 
од ког је по ред за пре жних плу го ва уво зио и пар не 
3 Ју ли ус (Ђу ла) Да ун, је вреј ски тр го вац, ро ђен у Но вом 
Са ду. Био је вла сник гво жђар ске рад ње и ци гла не у Вели-
ком Беч ке ре ку то ком дру ге по ло ви не 19. ве ка. Гво жђа ра 
се на ла зи ла у ов да шњој глав ној град ској ули ци Кра ља 
Алек сан дра Пр вог Ка ра ђор ђе ви ћа, у објек ту не ка да шње 
Роб не ку ће Бе о град (згра да је по зна та као Па ла та Да ун). 
На кон смр ти, 1903. по сао су на сле ди ла ње го ва три си на. 
Гво жђа ра је ра ди ла све до Дру гог свет ског ра та, на кон ко-
јег је 1946. го ди не на ци о на ли зо ва на. (Za vod za zaš ti tu spo-
me ni ka kul tu re Zre nja nin [ZZZSKZ]. н. д.)

ло ко мо би ле, вр ша ли це, кру ња че, ве ја ли це, се лек-
то ре, бра не, др ља че и се ја ли це (Са бо 2006, 204–205). 
У Беч ке ре ку је од 1894. до 1903. го ди не ра ди ла прва 
ју жно у гар ска фа бри ка по љо при вред них ма ши на, 
док је фа бри ка спе ци ја ли зо ва на за про из вод њу 
плу го ва у овом гра ду по кре ну та по чет ком 20. века 
(Исто, 209–210).

Гво жђар ска рад ња Ђу ле Да у на (ле во) кра јем 19. ве ка у 
глав ној град ској ули ци у Ве ли ком Беч ке ре ку. Пре у зе то 

са зва нич ног веб-сај та За во да за за шти ту спо ме ни ка 
кул ту ре Зре ња нин

Ора ње – у те о ри ји, прак си и ве ро ва њу

Ора ни це на ста ју као ре зул тат основ не и до пун-
ске об ра де зе мљи шта. У пи та њу је ње гов гор њи слој 
ко ји се об ра ђу је ору ђи ма, и у ко јем биљ ке шире 
нај ве ћи део сво јих ко рен ских жи ли ца. Де ло ва њем 
спољ них, ме те о ро ло шких чи ни ла ца као што су 
сун це, ки ша, мраз или ко ли чи на све тло сти, у ора-
ни ци се де ша ва ју број ни про це си ко ји има ју ве ли-
ког ути ца ја на ње ну плод ност (Ра ден ко вић и То шо-
вић 1959, 12–13).

Под основ ном об ра дом зе мљи шта се ми сли на 
ора ње: по сту пак то ком ко јег се гор њи за ко ро вље ни 
зе мљи шни слој плу гом одва ја и пре вр ће, те се на 
по вр ши ну из ба цу је до њи рас тре си ти ји слој, умно-
го ме по год ни ји за по вр шин ску об ра ду и га је ње 
усе ва. Глав ни ци ље ви ко ји се по сти жу ора њем јесу 
мр вље ње и пре вр та ње зе мљи шта, као и за о ра ва ње 
биљ них оста та ка (Ву ја но вић и Пе трић 1974, 5–6). 
Ова агро тех нич ка опе ра ци ја, за јед но са до пун ском 
об ра дом ко ју чи не ва ља ње, др ља ње и бра на ње, 
омо гу ћа ва ду бље про ди ра ње све жег ва зду ха и ки-
шни це у ора ни цу, па се са мим тим ства ра ју по вољ-
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ни ји усло ви за раст и раз вој усе ва (Ра ден ко вић и То-
шо вић 1959, 85–86). Уко ли ко је зе мљи ште пра вил но 
при пре мље но услед основ не и до пун ске об ра де, 
све рад ње ко је сле де – се тва, не га и уби ра ње пло-
до ва – би ће ква ли тет ни је и на вре ме ура ђе не. 

От ка ко се ста нов ни штво ин тен зив но по че ло 
ба ви ти зе мљо рад њом, у сред њем Ба на ту се ора ло 
у про ле ће и на је сен ка ко би зе мљи ште би ло пра-
вил но при пре мље но за ја ру, од но сно ози му се тву. 
Про лећ но ора ње се из во ди ло у пе ри о ду од дру ге по-
ло ви не фе бру а ра по не кад до ју на ме се ца, а је се ње 
од дру ге по ло ви не сеп тем бра до пр вих мра зе ва у 
де цем бру. У прак си по сто је две вр сте ора ња – на 
склад (слог или стук) и на ра зор (ис). Ора ње на 
склад је по чи ња ло од сре ди не њи ве и кре та ло се 
ка ње ним кра је ви ма, док је оно на ра зор под ра зу-
мева ло кре та ње од ме ђа ка уну тра шњо сти. Због 
то га њи ве ора не на склад има ју бла ги пад ка кра-
је ви ма, а оне на ра зор има ју бла ги пад пре ма сре-
ди ни. Ова два на чи на ора ња су због по рав ња ва ња 
зе мљи шта прак ти ко ва на на из ме нич но на сва ких 
го ди ну да на (Ма сло ва рић 1964, 97–98). По ред ду-
бо ких ора ња, у лет њем пе ри о ду је на кон же тве жи-
та ри ца, а у ци љу ски да ња стр њи шта, прак ти ко ва-
но и плит ко ора ње, од но сно ура га ње.

Ора ње на ечан ском спа хи лу ку по чет ком 20. ве ка.  
Фо то гра фи ја из збир ке Ет но ло шког оде ље ња  

На род ног му зе ја Зре ња нин

Да би из го ди не у го ди ну ле ти на би ла све бога-
ти ја, зе мљо рад ни ци су уна пред пла ни ра ли сво је 
де лат но сти ве за не за об ра ду зе мљи шта. Мно го па-
жње по све ћи ва ли су сме ни го ди шњих до ба, сун-
че вим и ме се че вим ци клу си ма, те су пре ма њи ма 
раз ви ли ка лен дар и ор га ни зо ва ли сво је по сло ве. 

По што се де ша ва ло да упр кос до број при пре ми и 
из во ђе њу ра до ва у пла ни ра ном пе ри о ду ле ти не 
има ма ње од оче ки ва ног, љу ди су по че ли да прак-
ти ку ју низ оби чај них рад њи чи ји је циљ био да 
ри ту ал ним пу тем по спе ше плод ност зе мљи шта и 
обез бе де ве ће при но се. То је, да кле, гру па ри ту а-
ла ко ји пра те по љо при вред не ра до ве, од ко јих се 
нај ви ше зна ча ја при да ва ло пр вом ора њу и се тви. 
Ови ра до ви обич но су за по чи ња ни по не дељ ком, 
сре дом или че тврт ком јер се сма тра ло да су ти дани 
„срећ ни“. Оста ли да ни у не де љи сма тра ни су не-
срећ ним, те сто га и не по год ним за оба вља ње ова-
ко ва жних по сло ва од чи јих је ре зул та та за ви сио 
да љи оп ста нак до ма ћин ства. По ред да на у не де-
љи, би ло је бит но и у ко је до ба да на ће по сао би ти 
за по чет. Због рас про стра ње ног ве ро ва ња да се огла-
ша ва њем пе тло ва у цик зо ре опа сно до ба (мрак) 
пре тва ра у по зи тив но (дан),4 ра но ју тро је узи ма но 
као нај по год ни је вре ме за отва ра ње пр ве бра зде 
(Ђа по вић 1995, 164–212). До по чет ка Дру гог свет-
ског ра та у сред њем Ба на ту по сто ја ла је прак са да 
ста ри ја жен ска осо ба из до ма ћин ства пред по ла-
зак на пр во ора ње бо сиљ ком оки ти огла вља упрег-
ну тих ко ња и по мо ћу ки те бо сиљ ка по шкро пи коње 
и ора ча бо го ја вљен ском во ди цом због ве ро ва ња у 
ње не апо тро пеј ске мо ћи. Као вр ши о цу рад ње која 
је сма тра на осно вом ра тар ског по сла, ора чу је на 
дан пр вог ора ња пред се тву пше ни це би ло за бра-
ње но пол но оп ште ње. Ве ро ва ло се да ће кр ше њем 
за бра не њи ва ко ју из о ре за ра сти у ко ров, од но сно да 
не ће ни ћи пре ко по треб на ле ти на (Гру бић 1988, 10).

Ти по ло ги ја за пре жних плу го ва на  
осно ву пред ме та из збир ке Ет но ло шког  

оде ље ња На род ног му зе ја Зре ња нин

Ко лек ци ја за пре жних плу го ва део је збир ке 
Зе мљо рад ња, ко ју нај ве ћим де лом чи не пред ме ти 
ко ри шће ни у обла сти ра тар ства – гра ни по љо при-
вре де ко ја се ба ви уз го јем и про из вод њом би ља ка 
на ора ни ца ма. На осно ву уви да у по ме ну ту ко лек-
ци ју, мо гу се уо чи ти три сег мен та:

I За пре жни плу го ви:
1. др ве ни плуг (Е-593);
2. ком би но ва ни др ве но-ме тал ни плуг (Е-2380, 

Е-3346);
3. гво зде ни плуг (Е-596, Е-3347, Е-3348);

4 Оту да се и у на ро ду го во ри ло да „дан по чи ње с пр вим 
пе тло ви ма“.

АЛЕК САН ДРА ЂУ КИЋЗА ПРЕ ЖНИ ПЛУ ГО ВИ У ЗБИР ЦИ ЕТ НО ЛО ШКОГ ОДЕ ЉЕ ЊА...



II По је ди нач ни еле мен ти за пре жних плу го ва:
1. ра о ник (Е-1781, Е-2569, Е-2570);
2. цр та ло (Е-2281);
3. ко леч ке (Е-594, Е-597);
4. део ко леч ки – точ ко ви (Е-2358 а, б);
5. део ко леч ки – вуч ни ла нац (Е-1777).
III Пра те ћа опре ма:
1. ори так (Е-3352).
Пред ме ти су из ра ђе ни и упо ре бља ва ни у пе ри-

о ду од 19. до пр ве по ло ви не 20. ве ка. Че ти ри плу га 
(Е-2380, Е-3346, Е-3347, Е-3348) и ори так (Е-3352) су 
са под руч ја Зре ња ни на, а ра о ни ци (Е-1781, Е-2569, 
Е-2570) и точ ко ви за ко леч ке (Е-2358 а, б) по ти чу 
из око ли не по ме ну тог гра да. Је дан плуг (Е-596) и 
ко леч ке (Е-597) при ба вље ни су из Ку ма на, на се-
ље ног ме ста у оп шти ни Но ви Бе чеј, док за плуг 
(Е-593) ко ји чи ни це ли ну са ко леч ка ма (Е-594), 
вуч ни ла нац (Е-1777) и цр та ло (Е-2281) у до ку мен-
та ци ји не по сто ји бли жа од ред ни ца од Ба на та. Са 
из у зет ком јед ног фа брич ки про из ве де ног плу га 
(Е-3347), сви на ве де ни пред ме ти про дукт су за-
нат ског ра да (ко лар ског и ко вач ког).

Кон струк ци ја пр во бит них, др ве них плу го ва 
би ла је у пот пу но сти на чи ње на од др ве та. Је ди ни 
ме тал ни де ло ви би ли су ра о ник, цр та ло и ци мер, 
као и не ко ли ко око ва ко јим су оја ча ва ни др ве ни 
еле мен ти. Др ве не де ло ве из ра ђи ва ли су ко ла ри 
(по не кад и са ми зе мљо рад ни ци вич ни ји у об ра ди 
др ве та), док су ме тал не де ло ве из ра ђи ва ли и одр-
жа ва ли ко ва чи. Др ве ни плу го ви су би ли ве о ма 
зах тев ни за ру ко ва ње – под „те жи ном“ сред њо ба-
нат ске зе мље би ли су скло ни че стом де фор ми са-
њу и ло мље њу, те су из тог раз ло га до ма ћин ства 
вр ло че сто по се до ва ла и по два-три при мер ка ове 
спра ве. За њи хо ву ву чу је, у за ви сно сти од ква ли-
те та зе мљи шта ко је је тре ба ло из о ра ти, упре за но од 
два до шест го ве да (Фор ка пић 2008, 97). Упр кос 
свим кон струк тив ним не до ста ци ма, др ве ни плу-
го ви су би ли до ми нант но ра тар ско ору ђе све до 
пр ве по ло ви не 19. ве ка, ка да је за по че та про из вод-
ња ком би но ва них др ве но-ме тал них плу го ва, који 
су због сво јих ка рак те ри сти ка би ли аде кват ни ји за 
рад и зах те ва ли су ма њи број гр ла за ву чу. На стал-
ној по став ци Ет но ло шког оде ље ња На род ног му-
зе ја Зре ња нин из ло жен је је дан при ме рак др ве ног 
плу га (Е-593) са ко леч ка ма (Е-594) с кра ја 19. ве ка. 
То је ујед но и нај ста ри ји при ме рак плу га ко ји Оде-
ље ње чу ва. 

Др ве ни плуг са ко леч ка ма (Е-593, Е-594)

Др ве но-ме тал ни плу го ви пред ста вља ли су пре-
ла зну фа зу са др ве них на пот пу но гво зде не плу-
го ве, од но сно са њи хо ве за нат ске на фа брич ку из-
ра ду. У тој пре ла зној фа зи, гре дељ и ру чи це плу га 
су оста ли др ве ни, док су сви дру ги де ло ви би ли из-
ра ђе ни од ме та ла (Ча кан и Фор ка пић 2005, 25). С 
об зи ром на чи ње ни цу да су на под ру ју Ба на та дрве-
ни плу го ви дав но из о би ча је ни, у на ро ду је ком би-
но ва ни плуг остао упам ћен као „др ве ни“ (Ма луц-
ков 1985, 122). У при лог то ме го во ре и за пи си из 
ше зде се тих и се дам де се тих го ди на про шлог ве ка 
са чу ва ни у ар хи ви Ет но ло шког оде ље ња На род ног 
му зе ја Зре ња нин, пре ма ко ји ма ис пи та ни ци твр де 
да за пра во ни ка да ни су ви де ли пра ви др ве ни плуг. 
(ЕО НМЗ 1964–1972) Да нас се у де поу Ет но ло шког 
оде ље ња чу ва ју два др ве но-ме тал на плу га (Е-2380, 
Е-3346). Оба су ко ри шће на у Зре ња ни ну у пр вој 
по ло ви ни 20. ве ка, за нат ске су из ра де и има ју дрве-
ни гре дељ. Раз ли ку ју се по то ме што су код јед ног 
плу га (Е-2380) ру чи це на пра вље не од др ве та, док 
дру ги при ме рак (Е-3346) по се ду је ме тал не ру чи це.

Др ве но-ме тал ни плуг (Е-3346)

Др ве но-ме тал ни плу го ви би ли су у ши ро кој 
упо тре би све до за вр шет ка Пр вог свет ског ра та, 
ка да се услед не мач ке рат не ре па ра ци је на тр жи-
шту Кра ље ви не Ју го сла ви је по ја вио ве ли ки број 
фа брич ки про из ве де них гво зде них плу го ва (Ча кан 
и Фор ка пић 2005, 25). У сред њем Ба на ту ко ји је 
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пре 1918. го ди не био под упра вом Ау стро у гар ске 
мо нар хи је, ова вр ста плу га спо ми ње се од кра ја 
19. ве ка. Ме ђу тим, тек у тре ћој де це ни ји 20. ве ка 
гво зде ни плу го ви по ста ли су до ми нант не ора ће 
спра ве. На овај пре о бра жај је умно го ме ути ца ла 
и та да шња ју го сло вен ска аграр на по ли ти ка, ко јом 
је под сти ца на мо дер ни за ци ја по љо при вред не про-
из вод ње. До ве ли ке по тра жње гво зде них плу го ва 
до ве ла је и чи ње ни ца да су се у ра ду по ка за ли прак-
тич ни јим јер су зах те ва ли ма њи број за пре жне 
сна ге, би ли су лак ши за ру ко ва ње и пра вил ни је су 
сла га ли бра зде (Гру бић 1988, 3). На под руч ју Ба-
на та по себ но су би ли це ње ни гво зде ни плу го ви два 
не мач ка фа бри кан та – Ру долф Сак (Ru dolph Sack) 
и Бра ћа Ебер хард (Ge brüde r Eber hardt KG). Ет но-
ло шко оде ље ње На род ног му зе ја Зре ња нин у сво-
јој збир ци чу ва је дан при ме рак јед но бразд ног гво-
зде ног плу га Бра ће Ебер хард (Е-3347), ко ји је део 
ко лек ци је по љо при вред них ма ши на и алат ки при-
ба вље них 2011. го ди не. Бив ши вла сни ци су овај плуг 
упо тре бља ва ли при ли ком ду бо ког је се њег ора ња 
све до ку по ви не трак тор ског плу га. Од та да су га 
ко ри сти ли за оба вља ње ма њих по сло ва у воћ ња ку 
и ви но гра ду, јер је коњ упрег нут у плуг мо гао да 
про ђе та мо где трак тор ни је мо гао.

Јед но бразд ни гво зде ни плуг Бра ће Ебер хард (Е-3347)

У упо тре би су нај че шће би ли гво зде ни плу го-
ви са јед ним или два плу жна те ла. Ду бо ка ора ња 
из во ди ла су се плу го ви ма са јед ним плу жним те-
лом, ко ји су ора ли са мо јед ну бра зду (отуд и њи хов 
на зив „јед но бразд ни плу го ви“). Они са два плу-
жна те ла су тзв. дво бразд ни плу го ви („ду пла ши“, 
„дво рал ни ци“ или „дво ге ри“), ко ји су нај че шће 
ко ри шће ни за пли ћа ора ња или при ли ком уга ра-
ња њи ве на кон же тве, од но сно љу шће ња стр њи-

шта. За раз ли ку од јед но бразд них плу го ва, код 
дво бразд них при ме ра ка гре дељ има об лик ра ма, 
па се они сто га че сто на зи ва ју и рам ним плу го ви ма. 
Њи ма ни су по треб не ко леч ке, јер у са ста ву са ме 
кон стру ци је по се ду ју точ ко ве. Са дру ге стра не, по-
што су при ра ду би ли ста бил ни ји од јед но бразд-
них плу го ва, рам ни плу го ви уме сто две има ју само 
јед ну ру чи цу за упра вља ње. Је дан при ме рак дво-
бразд ног гво зде ног плу га (Е-3348) на ла зи се у збир-
ци Ет но ло шког оде ље ња. За нат ске је из ра де и ко-
ри шћен је у Зре ња ни ну у пр вој по ло ви ни 20. ве ка. 
На осно ву ка зи ва ња бив шег вла сни ка, плуг је 
ис пр ва упо тре бља ван за плит ко ора ње, али га је 
ње гов отац адап ти рао за ва ђе ње цр ног лу ка, та ко 
што је са плу жних те ла ски нуо да ске за пре вр та-
ње зе мљи шта и до дао тзв. че шљи ће ко ји су лук из-
ба ци ва ли на по вр ши ну пар це ле. 

Дво бразд ни гво зде ни плуг (Е-3348)

Озна ча ва ње плу го ва вр ше но је уре зи ва њем, 
из ли ва њем или ис пи си ва њем „ши фре“ обич но на 
уну тра шњој стра ни ко зла ца, ко ја је ука зи ва ла на 
тип плу га, ду би ну ора ња за ко ју је он пред ви ђен, 
као и вр сту зе мљи шта ко ју мо же да об ра ђу је (Ча кан 
и Фор ка пић 2006, 33). За тип плу га ко ри шће не су 
сле де ће озна ке: R – плуг ри љач, за ду бо ко ора ње; 
D – уни вер зал ни плуг са дво стру ким гре де љом; 
E – плуг са про стим гво зде ним гре де љом; H – плуг 
са др ве ним гре де љом. За ду би ну ора ња ко ри шће-
на је број ча на озна ка ис ка за на у цо ло ви ма, док су 
за вр сту зе мљи шта ко ри ће не озна ке: M – сред ње 
те шка зе мљи шта; S – те шка зе мљи шта; SS – вр ло 
те шка зе мљи шта; B – рас тре си та зе мљи шта; A – 
ле ди не, утри не, ли ва де. Др ве но-ме тал ни плуг 
(Е-3346) из збир ке Ет но ло шког оде ље ња На род ног 
му зе ја Зре ња нин на да сци но си озна ку „Е3“. Гво-
зде ни плуг Бра ће Ебер хард (Е-3347) озна чен је на 
два ме ста – на ко зла цу је уре за на ши фра „ESB5RB“ 
из над ко је се на ла зи та ко ђе уре зан мо тив ди вљег 
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ве пра, док је на гре де љу заш ра фље на ме тал на пло-
чица овал ног об ли ка са ко је је, услед оште ће ња, не-
стао ам блем по ме ну тог про из во ђа ча. 

Озна ка на јед но бразд ном гво зде ном плу гу Бра ће  
Ебер хард (Е-3347)

По ло ви ном 20. ве ка за пре жни плу го ви на шли 
су сво ју са вр ше ни ју за ме ну – трак тор ски плуг који 
се и дан-да нас ко ри сти, са мо у мно го уна пре ђе ни-
јој вер зи ји. Ме ђу тим, у тран скрип ти ма раз го во ра 
оба вље ним то ком те рен ских ис тра жи ва ња у Ба-
на ту у пе ри о ду од 1963. до 1972. го ди не, еви ден ти-
ра но је да су фа брич ки про из ве де ни гво зде ни плу-
го ви у том пе ри о ду још увек би ли до ми нант на 
ора ћа спра ва у ма њим се о ским до ма ћин стви ма, 
док су трак тор ске плу го ве по се до ва ла ис кљу чи во 
бо га ти ја га здин ства (ЕО НМЗ 1964–1972).

За кљу чак

Основ на об ра да зе мљи шта је из во ђе на за пре-
жним плу го ви ма све док их трак тор ски плу го ви 
(и при кључ не ма ши не) то ком дру ге по ло ви не 20. 
ве ка ни су по ти сну ли из упо тре бе. Пре по ја ве трак-
то ра, плу го ве су то ком оба вља ња по сла ву кли 
упрег ну ти во ло ви, кра ве или ко њи. С об зи ром на 
то да је зе мљо рад ња уз сто чар ство би ла глав ни вид 
при вре ђи ва ња у тра ди ци о нал ним се о ским за јед-
ни ца ма сред њег Ба на та, по себ на бри га во ди ла се о 
из бо ру нај е фи ка сни јег ору ђа за рад, као и вр ши оца 
са ме рад ње. Плу гу је због ње го ве упо треб не функ-
ци је у зе мљо рад нич ким до ма ћин стви ма при да-
ван по се бан зна чај. Уса вр ша ва њем по љо при вред не 
ме ха ни за ци је, ова спра ва до жи ве ла је ви ше стру ке 
про ме не у по гле ду кон струк ци је ко је су је вре ме ном 
учи ни ле мно го учин ко ви ти јом и прак тич ни јом. 

Ко лек ци ја плу го ва део је збир ке Зе мљо рад ња 
Ет но ло шког оде ље ња На род ног му зе ја Зре ња нин. 
Њу тре нут но чи ни че тр на ест пред ме та ко ји су то-
ком ду жег вре мен ског пе ри о да при ба вља ни си сте-
мат ски пу тем по кло на и от ку па, а ко ји се мо гу по-
де ли ти у три ка те го ри је: за пре жни плу го ви; по је-
ди нач ни еле мен ти за пре жних плу го ва; и пра те ћа 
опре ма. Пред ме ти су на ста ли и ко ри шће ни у раз-
до бљу од 19. до пр ве по ло ви не 20. ве ка. Ве ћи део 
ко лек ци је во ди по ре кло са те ри то ри је сред њо ба-
нат ског окру га, али има и пред ме та за ко је у му зеј-
ској до ку мен та ци ји не по сто ји бли жа од ред ни ца 
од Ба на та. Гво зде ни плуг Браћe Ебер хард је је ди ни 
фа брич ки про из вод у ко лек ци ји, док су оста ли 
пред ме ти за нат ске из ра де (ко лар ске и ко вач ке). 
Осим у вр сти из ра де и ма те ри ја лу од ко јег су на-
пра вље ни, плу го ви се раз ли ку ју и пре ма ти пу па, 
иа ко број ча но ма ла, ко лек ци ја пру жа зна ча јан 
увид у раз вој и ко ри шће ње ових ора ћих спра ва на 
на шим про сто ри ма. 

КА ТА ЛО ШКА ОБ РА ДА ПРЕД МЕ ТА

1. Плуг (Е-593)
Ба нат, крај 19. ве ка;
Вр ста из ра де: за нат ски рад;
Ма те ри јал: др во, гво жђе;
Ди мен зи је: ду жи на 230 цм;
На по ме на: пред мет чи ни це ли ну са Е-594.

2. Плуг (Е-596)
Ку ма не, пр ва по ло ви на 20. ве ка;
Вр ста из ра де: за нат ски рад;
Ма те ри јал: гво жђе;
Ди мен зи је: ду жи на 190 цм.
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3. Плуг (Е-2380)
Зре ња нин, пр ва по ло ви на 20. ве ка;
Вр ста из ра де: за нат ски рад;
Ма те ри јал: др во, гво жђе;
Ди мен зи је: ду жи на гре де ља 160 цм.

4. Плуг (Е-3346)
Зре ња нин, пр ва по ло ви на 20. ве ка;
Вр ста из ра де: за нат ски рад;
Ма те ри јал: др во, гво жђе;
Ди мен зи је: ду жи на 190 цм.
5. Плуг (Е-3347)
Зре ња нин, пр ва по ло ви на 20. ве ка
Вр ста из ра де: фа брич ки рад (про из во ђач Бра ћа Ебер-

хард);
Ма те ри јал: гво жђе;
Ди мен зи је: ду жи на 193 цм, ши ри на ко леч ки 100 цм.

6. Плуг (Е-3348) 
Зре ња нин, пр ва по ло ви на 20. ве ка
Вр ста из ра де: за нат ски рад;
Ма те ри јал: гво жђе;
Ди мен зи је: ду жи на 200 цм.

7. Ра о ник (Е-1781) 
Околина Зре ња ни на, 19. век;
Вр ста из ра де: за нат ски рад;
Ма те ри јал: гво жђе;
Ди мен зи је: ши ри на 13 цм, ду жи на 30 цм.

8. Ра о ник (Е-2569)
oколина Зре ња ни на, 19. век;
Вр ста из ра де: за нат ски рад;
Ма те ри јал: гво жђе;
Ди мен зи је: ши ри на 54 цм, ду жи на 37 цм.

9. Ра о ник (Е-2570)
oколина Зре ња ни на, 19. век;
Вр ста из ра де: за нат ски рад;
Ма те ри јал: гво жђе;
Ди мен зи је: ши ри на 20 цм, ду жи на 32 цм.

10. Цр та ло (Е-2281)
Ба нат, по че так 20. ве ка;
Вр ста из ра де: за нат ски рад;
Ма те ри јал: гво жђе;
Ди мен зи је: ду жи на 74 цм.
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11. Ко леч ке (Е-594)
Ба нат, крај 19. ве ка;
Вр ста из ра де: за нат ски рад;
Ма те ри јал: др во, гво жђе;
Ди мен зи је: ши ри на 130 цм;
На по ме на: пред мет чи ни це ли ну са Е-593.

12. Ко леч ке (Е-597)
Ку ма не, пр ва по ло ви на 20. ве ка;
Вр ста из ра де: за нат ски рад;
Ма те ри јал: гво жђе;
Ди мен зи је: ши ри на 68 цм.

13. Точ ко ви за ко леч ке (Е-2358 а, б)
Око ли на Зре ња ни на, пр ва по ло ви на 20. ве ка;
Вр ста из ра де: за нат ски рад;
Ма те ри јал: др во, гво жђе;
Ди мен зи је: преч ник „ле ди на ша“ 50 цм, преч ник „бра-

зда ша“ 70 цм.

14. Вуч ни ла нац (Е-1777)
Ба нат, 19. век;
Вр ста из ра де: за нат ски рад;
Ма те ри јал: гво жђе;
Ди мен зи је: ду жи на 83 цм.

15. Ори так (Е-3352)
Зре ња нин, пр ва по ло ви на 20. ве ка;
Вр ста из ра де: за нат ски рад;
Ма те ри јал: др во, ме тал;
Ди мен зи је: ду жи на 97,5 цм.
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Alek san dra Đu kić 
Na ti o nal Mu se um Zre nja nin

ANI MAL-DRAWN PLO UGHS IN THE COL LEC TION OF THE ET HNO LO GI CAL  
DE PART MENT OF THE NA TI O NAL MU SE UM ZRE NJA NIN

Summary

The pa per pre sents a col lec tion of ani mal-drown plo ughs from the col lec tion of the Et hno lo gi cal De part-
ment of the Zre nja nin Na ti o nal Mu se um for the first ti me. Thro ugh dif fe rent ti me pe ri ods and so cio-hi sto ri cal 
con texts, an in sight in to the be gin nings and the de ve lop ment of agri cul tu re in the area of the mid dle Ba nat as 
well as the use of va ri o us to ols and im ple ments for ba sic soil cul ti va tion, with an emp ha sis on the plo ugh as 
the most ef fi ci ent plo ug hing de vi ce, was pro vi ded. The pe riod from the 18th cen tury, i.e. the mo ment when 
plo ughs re pla ced the use of oxen drown wo o den plo ughs, to the mid dle of the 20th cen tury, when, due to the 
mo der ni za tion of agri cul tu ral tec hno logy, trac tors and at tac hed mac hi nes be ca me mo re and mo re im por tant 
and slowly put the plo ughs out of use was ta ken as the pri mary ti me fra me.
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НА РОД НИ МУ ЗЕЈ ЗРЕ ЊА НИН У СВЕ ТЛУ ЛИ СТА ЗРЕ ЊА НИН 
2. ДЕО (1973–1993)

Крч мар Фи лип, Исто риј ски ар хив Зре ња нин 
fki star zr@g mail.com 

Са же так: Хро но ло шки се на до ве зу ју ћи на при лог из прет ход ног бро ја Ра да Му зе ја Вој во ди не, текст са-
др жи пре глед но вин ских на пи са об ја вље них у не дељ ном ли сту Зре ња нин у пе ри о ду од 1973. до 1993. го ди-
не о де ша ва њи ма у На род ном му зе ју Зре ња нин. Осим ве сти о из ло жба ма, овај не дељ ник је оба ве шта вао 
јав ност и о ра зним дру гим пи та њи ма ко ја су се ти ца ла Му зе ја; ов де спа да ју: ду го го ди шње тра же ње трај ног 
ре ше ња за стал ну по став ку, кра ђе ко је су би ле уче ста ле у пр вој по ло ви ни се дам де се тих го ди на про шлог 
ве ка, из град ња дво ри шног ам фи те а тра, за ве шта ња за ви чај них умет ни ка по пут Ти ва да ра Ва ње ка, Фри де-
ри ке Бен де и Зла те Мар ков Ба ра њи, отва ра ње за ви чај них му зе ја у Срп ској Цр њи и Ја ши То ми ћу итд. При 
са мом кра ју овог два де се то го ди шњег пе ри о да до из ра жа ја су до шли те шка ма те ри јал на сти у а ци ја у ко јој 
се Му зеј на ла зио, тра же ње на чи на ње го вог фи нан си ра ња те уре ђе ња и опре ма ња му зеј ског ен те ри је ра.

Кључ не ре чи: На род ни му зеј Зре ња нин, лист Зре ња нин, из ло жбе, му зе ји, стал на по став ка.

1973.

− Б. Г., „Те шки да ни зре ња нин ског На род ног му-
зе ја. Све сни гу би ци и кључ у бра ву“, Зре ња нин 
1052, год. ХХII, 13. ја ну ар 1973, 6.

− Б. Гу шић, „Пот пи сан са мо у прав ни спо ра зум 
о кул ту ри. Пет глав них од у ста ло“, Зре ња нин 
1054, год. ХХII, 27. ја ну ар 1973, 6.

− „По во дом 20-го ди шњи це смр ти Уро ша Пре-
ди ћа. Из ло жба из ле га та ве ли ког сли ка ра“, Зре-
ња нин 1055, год. ХХII, 3. фе бру ар 1973, 6.

− „Зре ња нин ски му зеј пру жи ће кон крет ну по-
моћ у осни ва њу По љо при вред ног му зе ја Вој-
во ди не. По тре бан и та кав му зеј... “, Зре ња нин 
1055, год. ХХII, 3. фе бру ар 1973, 6.

− „Шта ће мо ове го ди не гле да ти у му зе ју? Со ба 
Ва ње ка и при ја те ља“, Зре ња нин 1056, год. ХХII, 
10. фе бру ар 1973, 5.

− „Да нас у На род ном му зе ју. Из ло жба из ле га та 
Уро ша Пре ди ћа“, Зре ња нин 1058, год. ХХII, 24. 
фе бру ар 1973, 5.

− М. Д-а, „По сле уче ста лих кра ђа кул тур ног бла-
га. Сла ба па жња спо ме ни ци ма“, Зре ња нин 
1061, год. ХХII, 17. март 1973, 8.

− „Ових да на у На род ном му зе ју. Из ло жба де ла 
Шан до ра Пе те фи ја“, Зре ња нин 1068, год. ХХII, 
28. април 1973, 6.

− „Кра так ра порт о про шло го ди шњим оства ре-
њи ма кул тур них ин сти ту ци ја. Плод на и са др-
жај на го ди на“, Зре ња нин 1069, год. ХХII, 12. мај 
1973, 4.

− „Ју че у На род ном му зе ју. Из ло жба о пар тиј ским 
шко ла ма и кур се ви ма“, Зре ња нин 1070, год. 
ХХII, 19. мај 1973, 6.

− „Из На род ног му зе ја. Из ло жба Ол ге Гру бе тић“, 
Зре ња нин 1071, год. ХХII, 26. мај 1973, 6.

− „Из ло жба о Вла ди ми ру Ма ја ков ском у На род-
ном му зе ју“, Зре ња нин 1071, год. ХХII, 26. мај 
1973, 6.

− М. Да., „100 го ди на од смр ти Кон стан ти на Да-
ни е ла. Исти не и за блу де о срп ском Ти ци ја ну“, 
Зре ња нин 1075, год. ХХII, 23. јун 1973, 4.

− „15. сеп тем бра у На род ном му зе ју. Из ло жба 
сли ка Ти ва да ра Ва ње ка“, Зре ња нин 1086, год. 
ХХII, 8. сеп тем бар 1973, 4.

− В. П., „Из ло жба у На род ном му зе ју у Зре ња ни-
ну. Хо ланд ска, фла ман ска и фран цу ска гра фи ка 
17. и 18. ве ка“, Зре ња нин 1086, год. ХХII, 8. сеп-
тем бар 1973, 4.

− „Су тра у но вој из ло жбе ној га ле ри ји На род ног 
му зе ја. Из ло жба Ва ње ка Ти ва да ра“, Зре ња нин 
1089, год. ХХII, 29. сеп тем бар 1973, 6.



149

− Б., „Отво ре на из ло жба сли ка Ва ње ка Ти ва да ра. 
Ода сли ка ма и сли кар ству“, Зре ња нин 1090, год. 
ХХII, 6. ок то бар 1973, 4.

− „Ве сти из На род ног му зе ја. Две но ве про сто ри-
је“, Зре ња нин 1091, год. ХХII, 13. ок то бар 1973, 4.

− Ву ки ца По по вић, „Из ло жба сли ка Ру дол фа Бр-
ки ћа“, Зре ња нин 1093, год. ХХII, 27. ок то бар 
1973, 4. 

− -„Су тра у Из ло жбе ном са ло ну На род ног му зе-
ја. Из ло жба Зо ра на Пе тро ви ћа“, Зре ња нин 
1094, год. ХХII, 3. но вем бар 1973, 4.

− -З. М., „Из ло жбе ни са лон у На род ном му зе ју. 
Сли ке Зо ра на Пе тро ви ћа 1952–1955“, Зре ња нин 
1096, год. ХХII, 17. но вем бар 1973, 4.

− З. М., „Су тра у Ма лој га ле ри ји. Ре тро спек тив-
на из ло жба Б. Са бо Ђер ђа“, Зре ња нин 1098, год. 
ХХII, 8. де цем бар 1973, 4.

− „У На род ном му зе ју отво ре на из ло жба Са бо 
Ђер ђа. Умет ник са ре во лу ци о нар ним за но-
сом“, Зре ња нин 1099, год. ХХII, 15. де цем бар 
1973, 4.

1974.

− „Уско ро у На род ном му зе ју. Из ло жба кон курс-
них ра до ва за ре ше ња бол ни це“, Зре ња нин 
1103, год. ХХIII, 12. ја ну ар 1974, 4.

− „Ових да на у На род ном му зе ју. Из ло жба о Ле-
њи ну“, Зре ња нин 1106, год. ХХIII, 2. фе бру ар 
1974, 4.

− „За ни мљи ва ини ци ја ти ва“, Зре ња нин 1108, год. 
ХХIII, 16. фе бру ар 1974, 4.

− „Из ло жба деч јих пор тре та“, Зре ња нин 1110, год. 
ХХIII, 2. март 1974, 3.

− Т. С., „Пор трет де те та у срп ском сли кар ству“, 
Зре ња нин 1112, год. ХХIII, 16. март 1974, 4.

− Г., „У На род ном му зе ју Зре ња нин. Из ло жба бит-
ке за Ста љин град“, Зре ња нин 1115, год. ХХIII, 
6. април 1974, 4.

− „Ра порт из На род ног му зе ја. Бит ка за Ста љин-
град при вла чи гле да о це“, Зре ња нин 1116, год. 
ХХIII, 13. април 1974, 4.

− С. Вр шка, „У при ја тељ ској Со ци ја ли стич кој 
ре пу бли ци Ру му ни ји. От кри ве ни дра го це ни 
кул тур но-исто риј ски спо ме ни ци“, Зре ња нин 
1122, год. ХХIII, 25. мај 1974, 4.

− В. П., „Из ло жба де ла Ни ко ле Алек си ћа“, Зрења-
нин 1122, год. ХХIII, 25. мај 1974, 4. 

− Г., „По но во о ам фи те а тру На род ног му зе ја. По-
след ња шан са“, Зре ња нин 1123, год. ХХIII, 1. јун 
1974, 4.

− „Из На род ног му зе ја. Ве ли ко ин те ре со ва ње за 
из ло жбу Х кон гре са“, Зре ња нин 1124, год. 
ХХIII, 8. јун 1974, 4.

− Г., „По стиг нут спо ра зум о ко ри шће њу ам фи-
те а тра. У ју лу пр ве при ред бе“, Зре ња нин 1126, 
год. ХХIII, 22. јун 1974, 4.

− „По сле про ва ле у На род ном му зе ју. Укра де на 
нај леп ша Пре ди ће ва сли ка“, Зре ња нин 1127, год. 
ХХIII, 29. јун 1974, 1, 5.

− Б. Г., „Кра ђа сли ка још за о ку пља па жњу Зре-
ња ни на ца. Ис тра га у пу ном је ку“, Зре ња нин 
1133, год. ХХIII, 10. ав густ 1974, 4.

− „Из Умет нич ке ко ло ни је. Две из ло жбе. Ре тро-
спек тив на из ло жба Алек сан дра За ри на отво-
ри ће се у Из ло жбе ном са ло ну На род ног му зе ја“, 
Зре ња нин 1141, год. ХХIII, 5. ок то бар 1974, 4.

− „У из ло жбе ном са ло ну На род ног му зе ја. Из-
ло жба пеј за жа у ју го сло вен ској умет но сти“, Зре-
ња нин 1150, год. ХХIII, 7. де цем бар 1974, 4.

1975.

− „Из На род ног му зе ја. Из ло жбе о пре лом ним 
бит ка ма НОБ“, Зре ња нин 1161, год. ХХIV, 28. 
фе бру ар 1975, 4.

− Б. Гу шић, „И ове го ди не На род ни му зеј без 
стал не по став ке. Ка кав му зеј же ли мо?“, Зре ња-
нин 1163, год. ХХIV, 14. март 1975, 4.

− Б. Г., „Осврт. Ка ко се тро ши ин ве сти ци о ни 
ди нар?“, Зре ња нин 1164, год. ХХIV, 21. март 
1975, 4.

− Б., „Бив ше за твор ске ће ли је – спо мен-му зеј“, 
Зре ња нин 1172, год. XXIV, 16. мај 1975, 1.

− Б. Г., „У зре ња нин ском Цен тру за кул ту ру на-
ја вљу ју: бо га то кул тур но ле то“, Зре ња нин 1176, 
год. ХХIV, 13. јун 1975, 4.

− „Уо чи ве ли ке ли ков не ма ни фе ста ци је у На род-
ном му зе ју. Ре при за по сле 30 го ди на“, Зре ња нин 
1190, год. ХХIV, 19. сеп тем бар 1975, 4.

− Б. Г., „По сле 30 го ди на у сло бо ди. Ве ли ка ли ков-
на ма ни фе ста ци ја“, Зре ња нин 1191, год. ХХIV, 
26. сеп тем бар 1975, 4.

− Б. Г., „Ових да на. Му зеј по но во отво рен за по-
се ти о це“, Зре ња нин 1197, год. ХХIV, 7. но вем бар 
1975, 4. 

КРЧ МАР ФИ ЛИПНА РОД НИ МУ ЗЕЈ ЗРЕ ЊА НИН У СВЕ ТЛУ ЛИ СТА ЗРЕ ЊА НИН...



1976.

− Б. Г., „Уско ро. Му зеј и умет нич ка ко ло ни ја – 
за јед но?“, Зре ња нин 1208, год. ХХV, 23. ја ну ар 
1976, 4.

− Б. Гу шић, „По сле пет на е сто го ди шњег ис тра-
жи ва ња. Мо но гра фи ја ли ков ног ства ра ла штва“, 
Зре ња нин 1212, год. ХХV, 20. фе бру ар 1976, 4.

− Б. Г., „Су тра у зре ња нин ском На род ном му зе-
ју. Из ло жба же на сли ка ра“, Зре ња нин 1214, год. 
ХХV, 5. март 1976, 4.

− Б. Г., „Ових да на у скуп шти ни оп шти не. Ти ва-
дар Ва њек пре дао 88 сли ка Зре ња ни ну“, Зре ња-
нин 1214, год. ХХV, 5. март 1976, 4.

− „Са рад ња му зе ја Ба на та. Из ло жба на ки та Сар-
ма та“, Зре ња нин 1221, год. ХХV, 23. април 1976, 4.

− „У На род ном му зе ју. Из ло жба о да ни ма по бе-
де“, Зре ња нин 1224, год. ХХV, 14. мај 1976, 4.

− „По кре ну ти пр ви раз го во ри о стал ној по став ци 
у На род ном му зе ју. По став ка – огле да ло овог 
де ла Ба на та“, Зре ња нин 1225, год. ХХV, 21. мај 
1976, 4.

− „У не де љу у зре ња нин ском Ам фи те а тру. Ак-
ти ви ран про грам“, Зре ња нин 1242, год. ХХV, 
17. сеп тем бар 1976, 4.

− „Ових да на у зре ња нин ском На род ном му зе ју. 
Из ло жба Ме штро ви ће вих скулп ту ра“, Зре ња-
нин 1243, год. ХХV, 24. сеп тем бар 1976, 4.

− Б. Гу шић, „Зна чај но от кри ће Ар хе о ло шког оде-
ље ња На род ног му зе ја. Гроб стар че ти ри хи-
ља де го ди на“, Зре ња нин 1243, год. ХХV, 24. сеп-
тем бар 1976, 4.

− Ву ки ца По по вић, „По во дом из ло жбе скулп ту-
ра Ива на Ме штро ви ћа у На род ном му зе ју. По 
дру ги пут у Зре ња ни ну“, Зре ња нин 1245, год. 
ХХV, 8. ок то бар 1976, 4.

− М. Цве тић, „За пи си. 650 го ди на на шег гра да“, 
Зре ња нин 1246, год. ХХV, 15. ок то бар 1976, 11.

− „Иду ће сре де у Из ло жбе ном са ло ну. Из ло жба 
сли ка Уро ша Пре ди ћа“, Зре ња нин 1248, год. 
ХХV, 29. ок то бар 1976, 4.

− Б. Г., „Про шле сре де у са ло ну На род ног му зе-
ја. Из ло жба сли ка Уро ша Пре ди ћа“, Зре ња нин 
1249, год. ХХV, 5. но вем бар 1976, 4. 

− „Ве ли ко ин те ре со ва ње за Пре ди ће ве сли ке“, 
Зре ња нин 1251, год. ХХV, 19. но вем бар 1976, 4.

− „У са ло ну На род ног му зе ја. Из ло жба о устан-
ку“, Зре ња нин 1252, 19. но вем бар 1976, 4.

− Б. Гу шић, „Ле пи при ме ри из прак се зре ња нин-
ске кул ту ре. За јед нич ким на сту пи ма до ква-
ли те та“, Зре ња нин 1254, год. ХХV, 10. де цем бар 
1976, 4.

− „У не де љу у Из ло жбе ном са ло ну На род ног му-
зе ја. Из ло жба Јо ва на Ра ки џи ћа“, Зре ња нин 1255, 
год. ХХV, 17. де цем бар 1976, 4.

− „Из ло жба о Сер во Ми ха љу“, Зре ња нин 1256, 
год. ХХV, 24. де цем бар 1976, 4.

1977.

− Б. Г., „На род ни му зеј при пре ма про грам за обе-
ле жа ва ње 40-го ди шњи це до ла ска дру га Ти та 
на че ло Пар ти је. При пре ма се из ло жба о дру-
гу Ти ту“, Зре ња нин 1260, год. ХХVI, 21. ја ну ар 
1977, 4.

− М. П., „На род ни му зеј ак ци ја ма обе ле жа ва Ти-
тов ју би леј. Из ло жбе о Ти ту и ре во лу ци ји“, 
Зре ња нин 1266, год. ХХVI, 4. март 1977, 6.

− „Уско ро у зре ња нин ском На род ном му зе ју. 
Отва ра се со ба Ти ва да ра Ва ње ка“, Зре ња нин 
1273, год. ХХVI, 22. април 1977, 8.

− Б. Г., „По во дом про сла ве Ти то вих ју би ле ја. Тито 
– ко вач брат ства и је дин ства“, Зре ња нин 1278, 
год. ХХVI, 27. мај 1977, 8.

− Б. Г., „У зре ња нин ском му зе ју. Ве ли ко ин те ре-
со ва ње за из ло жбу о Ти ту“, Зре ња нин 1279, год. 
ХХVI, 3. јун 1977, 8.

− Г., „Иду ћег по не дељ ка у зре ња нин ском ам фи-
те а тру. Го сту је Пе тар Краљ“, Зре ња нин 1291, год. 
ХХVI, 26. ав густ 1977, 4.

− Г., „Иду ће не де ље у Ам фи те а тру. Мо но дра ма 
Че го вић“, Зре ња нин 1293, год. ХХVI, 9. сеп тем-
бар 1977, 5.

− Зо ран Сла вић, „О Зре ња нин ском ле ту пост фе-
стум“, Зре ња нин 1295, год. ХХVI, 23. сеп тем бар 
1977, 6.

− Б. Г., „Иду ће не де ље у На род ном му зе ју из ло-
жба Ва њек Ти ва да ра. Цен три при ја тељ ства“, 
Зре ња нин 1295, год. XXVI, 23. сеп тем бар 1977, 6.

− Дра ган Ћук, „Но ве сли ке Ти ва да ра Ва ње ка. 
Пен џе ри при ја тељ ства – спо ме нар при ја тељи-
ма“, Зре ња нин 1296, год. ХХVI, 30. сеп тем бар 
1977, 6. 

− Г. Д., „У На род ном му зе ју отво ре на из ло жба 
Сте ва на Алек си ћа. Ча ша, ви но и смрт!“, Зре ња-
нин 1307, год. XXVI, 16. де цем бар 1977, 4.

150

РАД МУЗЕЈА ВОЈВОДИНЕ 64 БИБЛИОГРАФИЈА



151

1978.

− Б. Г., „Про шлог пет ка у На род ном му зе ју отво-
ре на из ло жба. О сто го ди шњи ци не за ви сно сти 
Ру му ни је“, Зре ња нин 1313, год. XXVII, 27. ја ну ар 
1978, 6.

− Б. Г., „Су ми ра ни ре зул та ти ра да ор га ни за ци ја 
у кул ту ри за про шлу го ди ну. Про гра ми у зна ку 
Ти то вих ју би ле ја“, Зре ња нин 1314, год. XXVII, 
3. фе бру ар 1978, 5.

− Г. Да мја но вић, „У уто рак ће у На род ном му зе-
ју би ти отво ре на из ло жба По ли тич ки пла кат 
1944–1974“, Зре ња нин 1315, год. XXVII, 10. фе-
бру ар 1978, 5.

− Г., „Ових да на у На род ном му зе ју. Из ло жба 
ори јен тал них те пи ха и ћи ли ма“, Зре ња нин 
1318, год. XXVII, 3. март 1978, 6.

− Б. Гу шић, „Ра порт из зре ња нин ског На род ног 
му зе ја. При вла че се но ви по се ти о ци“, Зре ња-
нин 1319, год. XXVII, 10. март 1978, 6.

− Б. Г., „Пре два да на у На род ном му зе ју. Отво-
ре на из ло жба пор тре та“, Зре ња нин 1323, год. 
XXVII, 7. април 1978, 6.

− Ј. Шка рић, „По во дом сто го ди шњи це смр ти Ђуре 
Јак ши ћа. Ђу ра Јак шић као сли кар“, Зре ња нин 
1324, год. XXVII, 14. април 1978, 6.

− Б. Гу шић, „Ових да на у На род ном му зе ју. Из-
ло жба о Дра гој лу Ду ди ћу“, Зре ња нин 1327, год. 
XXVII, 5. мај 1978, 6.

− М. Б., „Кул тур ни жи вот у пр вој по ло ви ни го-
ди не. Ре а ли зо ва ни про гра ми“, Зре ња нин 1346, 
год. XXVII, 15. сеп тем бар 1978, 5.

− Б. Г., „Умет ни ца из Бу дим пе ште за ве шта ла сво-
је сли ке зре ња нин ском На род ном му зе ју. Гест 
вре дан па жње“, Зре ња нин 1352, год. XXVII, 27. 
ок то бар 1978, 7.

− Б. Но ва ко вић, „За јед нич ка сед ни ца Из вр шног 
ве ћа СО Зре ња нин и Из вр шног од бо ра СИЗ за 
кул ту ру. Не ма мо гућ но сти за за вод“, Зре ња нин 
1353, год. XXVII, 3. но вем бар 1978, 6.

1979.

− М. Б., „Шта ну ди На род ни му зеј у 1979. го ди ни. 
Ши ра са рад ња са сре ди ном“, Зре ња нин 1362, 
год. XXVI II, 12. ја ну ар 1979, 6.

− Г., „Иду ћег по не дељ ка у На род ном му зе ју. Из-
ло жба сли ка Ђу ре Јак ши ћа“, Зре ња нин 1363, год. 
XXVI II, 19. ја ну ар 1979, 6.

− М. Бе че јац, „Отво ре на из ло жба Ђу ра Јак шић, 
пе сник и сли кар. Ки стом и пе ром из ра жен бунт“, 
Зре ња нин 1364, год. XXVI II, 26. ја ну ар 1979, 6.

− Љ. Р., „За кон ске ини ци ја ти ве. О за шти ти кул-
тур них спо ме ни ка“, Зре ња нин 1365, год. XXVI II, 
2. фе бру ар 1979, 6.

− Г., „При пре ма се из ло жба сли ка Па у ли не Су дар-
ски“, Зре ња нин 1363, год. XXVI II, 9. фе бру ар 
1979, 6.

− М. Бе че јац, „Из ло жба Па у ли не Су дар ски у На-
род ном му зе ју. Сли кар ска па ле та – за ме ње на 
пу шком“, Зре ња нин 1370, год. XXVI II, 9. март 
1979, 5.

− М. Б., „Пи о нир ски ко ра ци у ра ду му зеј ске би-
бли о те ке. Ма ло па ра за књи ге“, Зре ња нин 1375, 
год. XXVI II, 13. април 1979, 5.

− „Но ва из ло жба у На род ном му зе ју“, Зре ња нин 
1376, год. XXVI II, 20. април 1979, 5.

− М. Б., „Ве ли ко ин те ре со ва ње за из ло жбу Ти то 
гра ђа нин све та. По зи ви из свих гра до ва“, Зре-
ња нин 1380, год. XXVI II, 25. мај 1979, 7.

− Љ. Р., „Ју че у На род ном му зе ју. Из ло жба о Ми-
хај лу Пу пи ну“, Зре ња нин 1386, год. XXVI II, 6. 
јул 1979, 9.

− М. К-а, „У На род ном му зе ју. Из ло жба ру мун-
ског ћи ли мар ства“, Зре ња нин 1394, год. XXVI II, 
31. ав густ 1979, 7.

− М. Б., „Из ло жба Ћи ли мар ство код Ру му на у 
Сред њем Ба на ту. Тка ња љу ба ви и ма ште“, Зре-
ња нин 1396, год. XXVI II, 11. сеп тем бар 1979, 8.

− М. Б., „Но ва из ло жба у На род ном му зе ју. Ре во-
лу ци о нар не рад нич ке го ди не“, Зре ња нин 1400, 
год. XXVI II, 12. ок то бар 1979, 7.

− Љ. Ба и ло вић, „У Из ло жбе ном са ло ну На род ног 
му зе ја у Зре ња ни ну. Рав ни ца и ње ни љу ди“, Зре-
ња нин 1402, год. XXVI II, 26. ок то бар 1979, 7.

− Љ. Б., „У На род ном му зе ју у Зре ња ни ну. Пти-
чи је цар ство из мо чва ре“, Зре ња нин 1402, год. 
XXVI II, 26. ок то бар 1979, 9.

− М. Бе че јац, „Ме ђу оп штин ска са рад ња. За шти-
та спо ме ни ка – за јед нич ка оба ве за“, Зре ња нин 
1405, год. XXVI II, 16. но вем бар 1979, 1.

− М. Б., „На род ни му зеј у 1980. го ди ни. Са чу ва-
ти спо ме ни ке кул ту ре“, Зре ња нин 1405, год. 
XXVIII, 16. но вем бар 1979, 7.

− Љ. Ба и ло вић, „Ли ков но на сле ђе Зре ња нина. 
Ма ђар ски сли ка ри у Ба на ту“, Зре ња нин 1407, 
год. XXVI II, 27. но вем бар 1979, 11.
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− Љ. Б., „Из ло жба у са ло ну зре ња нин ског На род-
ног му зе ја. Ли ков но на сле ђе гра да“, Зре ња нин 
1409, год. XXVI II, 14. де цем бар 1979, 7.

− М. Б., „Да нас отва ра ње из ло жбе у На род ном му-
зе ју. Кр ва во зла то Ђор ђа Ан дре је ви ћа Ку на“, Зре-
ња нин 1410, год. XXVI II, 21. де цем бар 1979, 8.

− Че да Ћо сић, „Ја ша То мић. За пу ште но ар хе о ло-
шко на ла зи ште“, Зре ња нин 1410, год. XXVI II, 
21. де цем бар 1979, 8.

− М. Б., „Гра фи ке Ђор ђа Ан дре је ви ћа Ку на по сле 
15 го ди на по но во у Зре ња ни ну. Гра фич ки за-
пи си из ру дар ских ја ма“, Зре ња нин 1411, год. 
XXVI II, 28. де цем бар 1979, 15. 

1980.

− М. Б., „До го вор о осни ва њу За во да за за шти ту 
спо ме ни ка. За ре ги он – је дан за вод?“, Зре ња нин 
1415, год. XXIX, 1. фе бру ар 1980, 6.

− Љ. Б., „У са ло ну На род ног му зе ја. Европ ски сли-
ка ри 18. и 19. ве ка“, Зре ња нин 1417, год. XXIX, 
15. фе бру ар 1980, 6.

− Љ. Б., „Из ло жба у зре ња нин ском На род ном 
му зе ју. Ско јев ци са чу ва ли умет нич ко бла го“, 
Зре ња нин 1418, год. XXIX, 22. фе бру ар 1980, 6.

− Љ. Б., „Ово го ди шњи пла но ви ор га ни за ци ја у 
обла сти кул ту ре. Нај ви ше но ви на у му зе ју“, 
Зре ња нин 1420, год. XXIX, 7. март 1980, 6.

− Љ. Б., „Ка ко је на ста ла јед на збир ка Ти то вих 
пор тре та. Не пре су шна ин спи ра ци ја умет ни-
ка“, Зре ња нин 1429, год. XXIX, 16. мај 1980, 8.

− Љ. Б., „У са ло ну На род ног му зе ја. Мо ша Пи ја-
де – сли кар и ре во лу ци о нар“, Зре ња нин 1429, 
год. XXIX, 16. мај 1980, 8.

− М. Б., „Сли ке и цр те жи Мо ше Пи ја де у На род-
ном му зе ју. Из ло жба на ко јој се учи исто ри ја“, 
Зре ња нин 1430, год. XXIX, 23. мај 1980, 7.

− Љ. Б., „У зре ња нин ском На род ном му зе ју. Из-
ло жба ли ков них пе да го га“, Зре ња нин 1433, год. 
XXIX, 13. јун 1980, 6.

− Љ. Б., „Спо мен-му зеј Ђу ри Јак ши ћу. Род на Црња 
бун тов ном пе сни ку сли ка ру“, Зре ња нин 1436, 
год. XXIX, 4. јул 1980, 8.

− С. Со ла ров, „Ис тра жи ва ња код Пер ле за. Ви кен-
да ши бр жи од ар хе о ло га“, Зре ња нин 1440, год. 
XXIX, 1. ав густ 1980, 6.

− С. Со ла ров, „У На род ном му зе ју у Зре ња ни ну. 
Стал на по став ка – по ета па ма“, Зре ња нин 1441, 
год. XXIX, 8. ав густ 1980, 6.

− С. Со ла ров, „У На род ном му зе ју у Зре ња ни ну. 
Ви ше о рад нич ком по кре ту у НОБ-у“, Зре ња нин 
1447, год. XXIX, 19. сеп тем бар 1980, 6. 

− М. Б., „Ти ва дар Ва њек по кло нио 167 сли ка Зре-
ња ни ну. Тре ћи Ва ње ков дар“, Зре ња нин 1450, 
год. XXIX, 10. ок то бар 1980, 1, 7.

− Б. М., „Бе о град ски сту ден ти у На род ном му зеју“, 
Зре ња нин 1455, год. XXIX, 14. но вем бар 1980, 6.

− Сл. Л., „Раз ма тра но идеј но ре ше ње за стал ну по-
став ку у Му зе ју. Од пра и сто ри је до да на шњих 
да на“, Зре ња нин 1458, год. XXIX, 5. де цем бар 
1980, 6.

− М. Ба са рић, „Му зеј Ђу ре Јак ши ћа у Срп ској 
Цр њи. У спо мен бун тов ном ро ман ти ча ру“, Зре-
ња нин 1462, год. XXIX, 30. де цем бар 1980, 8. 

1981.

− С. Со ла ров, „Ово го ди шњи пла но ви На род ног 
му зе ја. У зна ку зна чај них исто риј ских да ту ма“, 
Зре ња нин 1464, год. ХХХ, 16. ја ну ар 1981, 6.

− Б. Дри нић, „Исто ри ју не тре ба за кљу ча ва ти“, 
Зре ња нин 1466, год. ХХХ, 30. ја ну ар 1981, 1.

− „У не ко ли ко ре чи“, Зре ња нин 1468, год. ХХХ, 
13. фе бру ар 1981, 6. 

− Сл. С., „Из ло жба о рет ким биљ ка ма“, Зре ња нин 
1469, год. ХХХ, 20. фе бру ар 1981, 6.

− Сл. С., „У На род ном му зе ју у Зре ња ни ну. Бод до 
бо да“, Зре ња нин 1472, год. ХХХ, 13. март 1981, 8. 

− М. Б., „Ва ње ков дар и зва нич но пре дат Зре ња-
нин ци ма“, Зре ња нин 1477, год. ХХХ, 17. април 
1981, 7.

− М. Бе че јац, „Обе ле жа ва ње ју би ле ја устан ка у 
ор га ни за ци ја ма у обла сти кул ту ре. Уста нак у 
де ли ма ли ков них умет ни ка“, Зре ња нин 1480, 
год. ХХХ, 8. мај 1981, 15. 

− Сл. С., „На род ни му зеј Зре ња нин. Из ло жба капа 
из збир ке Му зе ја“, Зре ња нин 1482, год. ХХХ, 
22. мај 1981, 7.

− М. Бе че јац, „Оста ју Ва ње ко ви да ро ви“, Зре ња-
нин 1484, год. ХХХ, 5. јун 1981, 2.

− М. Б., „Опро штај од сли ка ра Ти ва да ра Ва ње ка. 
Из у зет ни чо век и ства ра лац“, Зре ња нин 1484, 
год. ХХХ, 5. јун 1981, 7. 

− Ја сми на Ту то ров, „Сли кар ство Ти ва да ра Ва-
ње ка. Рав ни ца у ср цу и на плат ну“, Зре ња нин 
1484, год. ХХХ, 5. јун 1981, 7.

− Љ. Б., „Са ко ме мо ра тив не из ло жбе Ти ва да ру 
Ва ње ку. Опро штај у кру гу сли ка“, Зре ња нин 
1484, год. ХХХ, 5. јун 1981, 7.
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− Љ. Б., „При ја те љи се се ћа ју. Сли кар по себ ног 
да ра“, Зре ња нин 1484, год. ХХХ, 5. јун 1981, 7. 

− „У зре ња нин ском На род ном му зе ју. Мо ти ви из 
НОБ-а“, Зре ња нин 1486, год. ХХХ, 19. јун 1981, 8.

− Љ. Б., „У На род ном му зе ју Зре ња ни на. Ре во-
лу ци ја у де ли ма ли ков них ства ра ла ца“, Зре ња-
нин 1487, год. ХХХ, 26. јун 1981, 11.

− „Из ло жба у На род ном му зе ју. Ре во лу ци о нар ни 
рад нич ки по крет“, Зре ња нин 1501, год. ХХХ, 3. 
ок то бар 1981, 16.

− Љ. Ба и ло вић, „Ју би лар на из ло жба Дра гу ти на 
Ан чи ћа у На род ном му зе ју. Људ ски век са па-
ле том“, Зре ња нин 1503, год. ХХХ, 17. ок то бар 
1981, 6.

− Љ. Ба и ло вић – М. Бе че јац, „По сле Да на кул ту-
ре у Зре ња ни ну. А мо гло је бо ље...“, Зре ња нин 
1504, год. ХХХ, 23. ок то бар 1981, 6.

− Сл. С., „Из ло жба у На род ном му зе ју. Ево лу ци ја 
би ља ка и жи во ти ња“, Зре ња нин 1511, год. ХХХ, 
11. де цем бар 1981, 7. 

1982.

− Сл. С., „Уско ро у На род ном му зе ју у Зре ња ни-
ну. Из ло жба по во дом стал не по став ке“, Зре ња-
нин 1552, год. ХХХI, 26. фе бру ар 1982, 6. 

− М. Бе че јац, „Утвр ђен про грам обе ле жа ва ња и 
про сла ве 150 го ди шњи це ро ђе ња Ђу ре Јак ши-
ћа. Ро ман ти чар ском пе сни ку и сли ка ру у част“, 
Зре ња нин 1552, год. ХХХI, 26. фе бру ар 1982, 6.

− М. Б., „У по не де љак у Га ле ри ји УЛУВ-а у Но-
вом Са ду. Ко ме мо ра тив на из ло жба сли ка Ти-
ва да ра Ва ње ка“, Зре ња нин 1525, год. XXXI, 19. 
март 1982, 6. 

− Сл. С., „Из ло жба у На род ном му зе ју. Му зеј ка-
кав же ли мо“, Зре ња нин 1525, год. ХХХI, 19. март 
1982, 6. 

− Сл. С., „По во дом из ло жбе идеј ног про јек та ре-
кон струк ци је зре ња нин ског му зе ја. Ка ко ће 
из гле да ти бу ду ћи му зеј“, Зре ња нин 1526, год. 
ХХХI, 26. март 1982, 7.

− Сл. С., „По клон Зла те Мар ков Ба ра њи Зре ња-
ни ну. Скулп ту ре и ке ра ми ка на дар“, Зре ња нин 
1530, год. ХХХI, 23. април 1982, 4.

− Ч. Ћ., „Ја ша То мић. Уре ди ће се Му зеј“, Зре ња-
нин 1530, год. ХХХI, 23. април 1982, 6.

− Сл. С., „Окру гли сто о бу ду ћем из гле ду На род-
ног му зе ја. Стал на по став ка је нео п ход на“, Зре-
ња нин 1532, год. ХХХI, 7. мај 1982, 3.

− С. С., „По клон сли кар ке Зла те Мар ков Ба ра њи 
гра ду на Бе ге ју. За ви ча ју на дар“, Зре ња нин 1538, 
год. XXXI, 18. јун 1982, 8.

− Сл. С., „Из ло жба у На род ном му зе ју. Љу би ца 
Та па вич ки Зре ња ни ну“, Зре ња нин 1553, год. 
XXXI, 1. ок то бар 1982, 7.

− Сл. С., „Ре тро спек тив на из ло жба Љу би це Та-
па вич ки у На род ном му зе ју. По клон гра ду за 
Дан осло бо ђе ња“, Зре ња нин 1554, год. XXXI, 8. 
ок то бар 1982, 9.

− Љ. Б., „Отво ре на из ло жба Пре део као по вод, про-
стор као ис хо ди ште. Ис тра жи ва ње пеј за жа“, 
Зре ња нин 1563, год. ХХХI, 10. де цем бар 1982, 7.

1983.

− Сл. С., „Пла но ви зре ња нин ског му зе ја. Стал на 
по став ка у пр вом пла ну“, Зре ња нин 1570, год. 
XXXII, 28. ја ну ар 1983, 7.

− Б. Ја јић, „По клон умет ни це Љу би це Та па вич-
ки. До при нос умет нич кој ри зни ци“, Зре ња нин 
1576, год. XXXII, 11. март 1983, 6.

− Сл. М., „Из ло жба у На род ном му зе ју. Ли то гра-
фи је ин спи ри са не Го ра но вом Ја мом“, Зре ња нин 
1589, год. XXXII, 10. јун 1983, 6.

− Б. Гру јић, „Ово го ди шња ис тра жи ва ња ар хе о-
ло шког на ла зи шта Бат ка код Пер ле за да ла из-
вр сне ре зул та те. Ка ме но до ба на до мак ви кен-
ди ца“, Зре ња нин 1602, год. XXXII, 9. сеп тем бар 
1983, 4. 

− Б. Гу шић. „У Ка ра ђор ђе вом пар ку от кри ве на 
спо мен-би ста Ва ње ку Ти ва да ру. При зна ње за-
слу жном умет ни ку“, Зре ња нин 1602, год. XXXII, 
9. сеп тем бар 1983, 4. 

− Ј. Кне же вић, „Уз из ло жбу Зла те и Кар ла Ба ра-
њи. Обра ћа ње при ро ди и чо ве ку“, Зре ња нин 
1603, год. XXXII, 16. сеп тем бар 1983, 4.

− С. М., „По сле ви ше од го ди ну да на ра да у На-
род ном му зе ју. Из ло жба о Све то за ру Мар ко-
ви ћу То зи“, Зре ња нин 1604, год. XXXII, 23. сеп-
тем бар 1983, 4.

− Б. Ј., „Из ло жба о ре во лу ци о нар ном жи во ту и 
де лу на род ног хе ро ја Све то за ра Мар ко ви ћа Тозе. 
Под стрек за све ге не ра ци је“, Зре ња нин 1606, 
год. XXXII, 7. ок то бар 1983, 4.

− Љ. Б., „Ли ков на из ло жба у са ло ну На род ног 
му зе ја у Зре ња ни ну. Из све та над ре а ли зма“, 
Зре ња нин 1610, год. XXXII, 4. но вем бар 1983, 4.
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1984.

− Д. Ђу јић, „Из ово го ди шњег про гра ма ра да На-
род ног му зе ја у Зре ња ни ну. Стал на по став ка 
у пр вом пла ну“, Зре ња нин 1625, год. XXXI II, 17. 
фе бру ар 1984, 4.

− Д. Ђу јић, „На род ни му зеј. Ма шта жен ских руку“, 
Зре ња нин 1628, год. XXXI II, 9. март 1984, 2.

− Д. Ђ., „Уз ме ђу на род ни дан му зе ја. Из ри зни це 
на род ног ства ра ла штва“, Зре ња нин 1638, год. 
XXXI II, 18. мај 1984, 4.

− Д. Ђ., „На Дан осло бо ђе ња Зре ња ни на у На-
род ном му зе ју. Из ло жба о ју би ле ју Слу жбе без-
бед но сти“, Зре ња нин 1658, год. XXXI II, 5. окто-
бар 1984, 4.

− Б. Га ђан ски, „Обе ле же на 100-го ди шњи ца удру-
же ња са мо стал них за на тли ја Зре ња ни на. Тра-
ди ци ја ду га чи тав век“, Зре ња нин 1658, год. 
XXXI II, 5. ок то бар 1984, 4.

− М. Ст., „У МЗ Ни ко ла Те сла. Из ло жба о Де се тој 
вој во ђан ској“, Зре ња нин 1658, год. XXXI II, 5. 
ок то бар 1984, 8.

− А. С., „Слу ча јан про на ла зак у ули ци Ца ра Ду-
ша на. Про на ђен ћуп из 15. ве ка“, Зре ња нин 1659, 
год. XXXI II, 12. ок то бар 1984, 4.

− Љ. Ба и ло вић, „У не де љу зре ња нин ска Са вре-
ме на га ле ри ја отва ра дру ги ју го сло вен ски би-
је на ле Пре део као по вод, про стор као ис хо ди-
ште. Де ла пе де сет сли ка ра“, Зре ња нин 1661, 
год. XXXI II, 26. ок то бар 1984, 4.

− Љ. Ба и ло вић, „Зре ња нин ска Са вре ме на га ле-
ри ја отво ри ла дру ги ју го сло вен ски би је на ле 
Пре део као по вод, про стор као ис хо ди ште. Ли-
ков но ис тра жи ва ње про сто ра“, Зре ња нин 1662, 
год. XXXI II, 2. но вем бар 1984, 1, 5.

− Љ. Ба и ло вић, „Зре ња нин ска кул ту ра на пра гу 
1985. и но вог сред њо роч ја. Ини ци ја ти ва кул тур-
них по сле ни ка“, Зре ња нин 1669, год. XXXI II, 
21. де цем бар 1984, 5.

1985.

− Је ле на Кне же вић, „Ју че отво ре на. Из ло жба сли-
ка Па је Јо ва но ви ћа“, Зре ња нин 1677, год. XXXIV, 
15. фе бру ар 1985, 5.

− М. С. Б., „Из ло жбу сли ка Па је Јо ва но ви ћа виде-
ло да са да бли зу две хи ља де Зре ња ни на ца. Пор-
тре ти ко ји пле не“, Зре ња нин 1678, год. XXXIV, 
22. фе бру ар 1985, 5.

− Љ. Ба и ло вић, „Са скуп шти не СИЗ кул ту ре у 
Зре ња ни ну. Тра гом осво је ног стан дар да“, Зре-
ња нин 1681, год. XXXIV, 15. март 1985, 5.

− Сл. М., „У На род ном му зе ју. Мин хен ска шко-
ла и срп ско сли кар ство“, Зре ња нин 1691, год. 
XXXIV, 24. мај 1985, 7.

− Је ле на Кне же вић, „По во дом из ло жбе у На род-
ном му зе ју. Ге не ра ци ја сли ка ра ре а ли ста“, Зре-
ња нин 1692, год. XXXIV, 31. мај 1985, 5.

− Сл. М., „Шта се пре ко ле та мо же ви де ти у Му-
зе ју. Со бе на ших пра ба ка“, Зре ња нин 1701, год. 
XXXIV, 2. ав густ 1985, 4.

− Ра да Но ва ков, „Ак ци ја на спа са ва њу зна чај ног 
спо мен-обе леж ја. Спо ме ник до сту пан по се ти-
о цу“, Зре ња нин 1706, год. XXXIV, 6. сеп тем бар 
1985, 5. 

− Сл. М., „Но ва из ло жба у Му зе ју. Пра и сто ри ја 
Вој во ди не“, Зре ња нин 1709, год. XXXIV, 27. сеп-
тем бар 1985, 10.

− Сл. М., „Из ло жба из фон да Ме мо ри јал ног цен-
тра Јо сип Броз Ти то. Сво је вр сни до ку мен ти о 
лич но сти Ти та“, Зре ња нин 1709, год. XXXIV, 
27. сеп тем бар 1985, 10.

− Ч. Ћо сић, „Ја ша То мић. При пре ме за отва ра-
ње му зе ја“, Зре ња нин 1709, год. XXXIV, 27. сеп-
тем бар 1985, 11.

− Сл. Ми лин, „Ре пре зен та тив на из ло жба у На-
род ном му зе ју. Зе мља – сим бол и на да“, Зре ња-
нин 1710, год. XXXIV, 4. ок то бар 1985, 5.

− Ч. Ћо сић, „Ја ша То мић. Отво рен му зеј“, Зрења-
нин 1710, год. XXXIV, 4. ок то бар 1985, 5.

1986.

− М. Н., „По во дом из ло жбе у На род ном му зе ју. 
По клон Фри де ри ке Бен де“, Зре ња нин 1724, год. 
XXXV, 10. ја ну ар 1986, 5.

− Ву ки ца По по вић, „Из кул тур не про шло сти 
Зре ња ни на. Бри нуо о спо ме ни ци ма с љу ба вљу“, 
Зре ња нин 1726, год. XXXV, 24. ја ну ар 1986, 5.

− Ву ки ца По по вић, „Из кул тур не про шло сти 
Зре ња ни на (2). Уче ње код Ву ка Ка ра џи ћа“, Зре-
ња нин 1727, год. XXXV, 31. ја ну ар 1986, 7.

− Сл. М., „У На род ном му зе ју. Из ло жба о др ве ћу 
и гр мљу“, Зре ња нин 1729, год. XXXV, 14. фе бруар 
1986, 5.

− Ву ки ца По по вић, „Век ли ков не ак тив но сти у 
Зре ња ни ну. Рав ни чар ски пре де ли – не пре су-
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шна ин спи ра ци ја“, Зре ња нин 1732, год. XXXV, 
7. март 1986, 6.

− Ву ки ца По по вић, „Век ли ков не ак тив но сти у 
Зре ња ни ну (2). Не пре ки ну та ли ни ја умет но-
сти“, Зре ња нин 1733, год. XXXV, 14. март 1986, 5.

− Ву ки ца По по вић, „Век ли ков не умет но сти у 
Зре ња ни ну (3). При зна ње пра вој умет но сти“, 
Зре ња нин 1734, год. XXXV, 21. март 1986, 5.

− Је ле на Кне же вић, „IN ME MO RI AM. Зла та Мар-
ков Ба ра њи“, Зре ња нин 1735, год. XXXV, 28. 
март 1986, 5.

− Д. Ђу јић, „Са рад ња бор ског и зре ња нин ског 
му зе ја. Из ло жба о оби ча ји ма се ве ро и сточ не 
Ср би је“, Зре ња нин 1736, год. XXXV, 4. април 
1986, 5.

− Н. С., „Про шлог пет ка на гро бљу у Жи ти шту. 
По ло же на ур на Зла те Мар ков Ба ра њи“, Зре ња-
нин 1739, год. XXXV, 25. април 1986, 5.

− Р. По по вац, „Из ло жба у На род ном му зе ју у Зре-
ња ни ну. Све до чан ство о ко ло ни за ци ји“, Зре-
ња нин 1739, год. XXXV, 25. април 1986, 6.

− „Но ва из ло жба у На род ном му зе ју. Ко ва чич ки 
круг на и ве“, Зре ња нин 1742, год. XXXV, 16. мај 
1986, 5.

− Ми ле ва Ши ја ко вић, „По во дом из ло жбе у На-
род ном му зе ју. Искре ност до жи вља ја пле ни па-
жњу“, Зре ња нин 1743, год. XXXV, 23. мај 1986, 5.

− Ви дак Ву ко вић, „Прек си ноћ у Из ло жбе ном са-
ло ну На род ног му зе ја отво ре на из ло жба о кон-
гре си ма Пар ти је“, Зре ња нин 1747, год. XXXV, 
20. јун 1986, 5.

− Ву ки ца По по вић, „Сли кар Кон стан тин Да ни ел, 
је дан од нај бо га ти јих љу ди свог вре ме на. Бо-
гат ство сте че но сли кар ством“, Зре ња нин 1758, 
год. XXXV, 5. сеп тем бар 1986, 5.

− Д. Ђ., „Си ноћ у На род ном му зе ју. Сли ке ро ман-
ти ча ра и ре а ли ста“, Зре ња нин 1758, год. XXXV, 
5. сеп тем бар 1986, 5.

− Је ле на Кне же вић, „По во дом из ло жбе у На род-
ном му зе ју. Де ла ро ман ти ча ра и ре а ли ста“, Зре-
ња нин 1759, год. XXXV, 12. сеп тем бар 1986, 5.

− М. С. Б., „За вре ме пра знич них све ча но сти. Дани 
ју го сло вен ске фо то гра фи је у Зре ња ни ну“, Зре-
ња нин 1761, год. XXXV, 26. сеп тем бар 1986, 7.

− „На род ни му зеј у Зре ња ни ну. Спо мен-со ба 
осло бо ди о ци ма“, Зре ња нин 1761, год. XXXV, 
26. сеп тем бар 1986, 1.

− М. С. Б., „Спо мен-со ба де се те вој во ђан ске бри-
га де у зре ња нин ском На род ном му зе ју. Исто-
ри ја и са да шњост на јед ном ме сту“, Зре ња нин 
1761, год. XXXV, 26. сеп тем бар 1986, 8.

− Б. Ј., „Да нас, у 17 ча со ва у На род ном му зе ју отва-
ра се Спо мен-со ба 10. вој во ђан ске бри га де“, Зре-
ња нин 1762, год. XXXV, 3. ок то бар 1986, 8.

− Б. Ј., „Да нас у Зре ња ни ну по чи њу Да ни ју го сло-
вен ске фо то гра фи је. Тре ну ци за у ста вље ни 
објек ти вом“, Зре ња нин 1762, год. XXXV, 3. ок то-
бар 1986, 8.

− Сл. М., „Спо мен-со ба де се те вој во ђан ске бри-
га де. За ге не ра ци је ко је до ла зе“, Зре ња нин 1763, 
год. XXXV, 10. ок то бар 1986, 4. 

− Сл. Ми лин, „Но ва стал на из ло жба у Му зе ју. 
Со ба на ших ба ка“, Зре ња нин 1764, год. XXXV, 
17. ок то бар 1986, 4.

1987.

− „Ин ве сти ци је у кул ту ри“, Зре ња нин 1775, год. 
XXXVI, 9. ја ну ар 1987, 5.

− Сл. Ми лин, „На род ни му зеј све ан га жо ва ни ји 
у кул тур ном жи во ту. Пред ста вља ње кул тур не 
ба шти не“, Зре ња нин 1779, год. XXXVI, 6. фе-
бру ар 1987, 5.

− Б. Ј., „Ре тро спек тив на из ло жба Ва се По мо ри-
шца у На род ном му зе ју. Ви ше од сто ти ну сли-
ка“, Зре ња нин 1792, год. XXXVI, 8. мај 1987, 5.

− Је ле на Кне же вић, „По во дом ре тро спек тив не 
из ло жбе Ва се По мо ри шца. Де ла сли ка ра по ре-
клом из на шег кра ја“, Зре ња нин 1793, год. XXXVI, 
15. мај 1987, 5.

− Ми хај ло Ба и ло вић, „Ар хе о ло шко на ла зи ште 
код Мле ко про дук та. Са рад ња при вре де и му-
зе ја“, Зре ња нин 1799, год. XXXVI, 25. јун 1987, 5.

− „Ју че у са ло ну На род ног му зе ја отво ре на из-
ло жба Ти то – пар ти ја. Исто риј ски час о рево-
лу ци ји“, Зре ња нин 1810, год. XXXVI, 11. сеп тем-
бар 1987, 5.

− Сл. М., „На род ни му зеј. При пре ме за из ло жбу 
Јо зе фа Го иг не ра“, Зре ња нин 1812, год. XXXVI, 
25. сеп тем бар 1987, 5.

− На да Бе њоц ки, „Ју че у На род ном му зе ју. Раз-
до бље од хи ља ду го ди на“, Зре ња нин 1814, год. 
XXXVI, 9. ок то бар 1987, 5.

− Сл. М., „По прав ка кро ва у Му зе ју. Да не про-
па да бла го“, Зре ња нин 1816, год. XXXVI, 23. окто-
бар 1987, 4.
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− Ми ле ва Ши ја ко вић, „Из На род ног му зе ја. Беч-
ке ре ча нин Јо зеф Го иг нер“, Зре ња нин 1817, год. 
XXXVI, 30. ок то бар 1987, 5.

− Ми ле ва Ши ја ко вић – Сл. Ми лин, „Сту диј ска 
из ло жба у На род ном му зе ју. Не до вољ но про-
у чен умет ник“, Зре ња нин 1818, год. XXXVI, 6. 
но вем бар 1987, 5.

− Сл. М., „Са рад ња му зе ја Зре ња ни на и Бо ра. 
Ма теј ски брод ме ђу ру да ри ма“, Зре ња нин 1824, 
год. XXXVI, 18. де цем бар 1987, 5.

1988.

− Љ. Ба и ло вић, „Са Ву ки цом По по вић кроз не-
ка да шњи Зре ња нин. Отрг ну то од за бо ра ва“, 
Зре ња нин 1836, год. XXXVII, 11. март 1988, 4.

− Сл. М., „У На род ном му зе ју у Зре ња ни ну. Две 
вред не из ло жбе“, Зре ња нин 1842, год. XXXVII, 
22. април 1988, 4.

− Ви дак Ву ко вић, „Из ло жба у На род ном му зе-
ју. Гра фи ка као до ку мен тар на вред ност“, Зре-
ња нин 1843, год. XXXVII, 29. април 1988, 10.

− Сл. М., „У На род ном му зе ју. Ле ко ви то би ље 
Вој во ди не“, Зре ња нин 1844, год. XXXVII, 6. 
мај 1988, 4.

− „Да нас у На род ном му зе ју. Нај ста ри ји руд-
ник ба кра на Бал ка ну“, Зре ња нин 1846, год. 
XXXVII, 20. мај 1988, 7.

− Сл. М., „Са рад ња два му зе ја. Исто ри ја ру дар-
ства на Бал ка ну“, Зре ња нин 1848, год. XXXVII, 
3. јун 1988, 4.

− Сл. М., „Ве че рас у На род ном му зе ју. Из ло-
жба по све ће на То зи Мар ко ви ћу“, Зре ња нин 
1866, год. XXXVII, 4. ок то бар 1988, 4.

1989.

− Сл. М., „У На род ном му зе ју по во дом Да на 
же на. Же на у ли ков ним де ли ма“, Зре ња нин 
1908, год. XXXVI II, 7. март 1989, 5. 

− Ми ле ва Ши ја ко вић, „Ар хи тек ту ра. Ка ко са-
чу ва ти да ро ве про шло сти“, Зре ња нин 1925, 
год. XXXVI II, 9. мај 1989, 4.

− М. Ст., „Од су тра па до два де се тог ма ја у Зре-
ња ни ну. Из ло жба фо то гра фи је и ди ја по зи-
ти ва“, Зре ња нин 1925, год. XXXVI II, 9. мај 
1989, 4.

− „У На род ном му зе ју. Из ло жба Зре ња нин – 89“, 
Зре ња нин 1926, год. XXXVI II, 16. мај 1989, 4.

− Ј. В., „Ис пу ње на по след ња же ља Ђу ре Ж. Би-
ро вље ва. Од ли ко ва ња сти гла у Му зеј“, Зре-
ња нин 1949, год. XXXVI II, 15. сеп тем бар 
1989, 4.

− Сл. М., „На род ни му зеј. Беч ке реч ки им пре-
си о ни сти“, Зре ња нин 1952, год. XXXVI II, 6. 
ок то бар 1989, 4.

− Је ле на Кне же вић, „Уз из ло жбу ве ли ко беч ке-
реч ких им пре си о ни ста у зре ња нин ском На-
род ном му зе ју“, Зре ња нин 1953, год. XXXVI II, 
13. ок то бар 1989, 5.

− Г. Ибрај тер, „По ло жај кул ту ре у Зре ња ни ну. 
Да ле ко је сун це“, Зре ња нин 1953, год. XXXVIII, 
13. ок то бар 1989, 6. 

− Је ле на Кне же вић, „Уз из ло жбу ве ли ко беч ке-
реч ких им пре си о ни ста у зре ња нин ском На-
род ном му зе ју“, Зре ња нин 1954, год. XXXVIII, 
20. ок то бар 1989, 5.

− Је ле на Кне же вић, „Уз из ло жбу ве ли ко беч ке-
реч ких им пре си о ни ста у зре ња нин ском На-
род ном му зе ју“, Зре ња нин 1955, год. XXXVI II, 
27. ок то бар 1989, 4.

− „У На род ном му зе ју. Ин сек ти и чо век“, Зре-
ња нин 1955, год. XXXVI II, 27. ок то бар 1989, 4.

− З. Д., „По моћ по треб на На род ном му зе ју, 
Исто риј ском ар хи ву, град ској би бли о те ци. 
На ве тро ме ти ни не ма шти не“, Зре ња нин 1955, 
год. XXXVI II, 27. ок то бар 1989, 4.

− Сл. М., „На род ни му зеј на из ма ку го ди не. Пре-
жи вља ва ње уз про ки шња ва ње“, Зре ња нин 
1961, год. XXXVI II, 8. де цем бар 1989, 6. 

1990.

− А. Са вин, „Про дај на из ло жба на ме шта ја у На-
род ном му зе ју. Ита ли јан ски ди зајн – астро-
ном ска це на“, Зре ња нин 1971, год. XXXIX, 16. 
фе бру ар 1990, 5.

− Рај ка Гру бић, „У зре ња нин ском На род ном 
му зе ју. Сто чар ство сред њег Ба на та“, Зре ња-
нин 1977, год. XXXIX, 30. март 1990, 4.

− Г. Ибрај тер, „Уско ро но ва књи га. Срп ски спо-
ме ни ци у Ру му ни ји“, Зре ња нин 1979, год. 
XXXIX, 13. април 1990, 4.

− Сл. М., „На род ни му зеј. Жи вот и рад Јо си па 
Пан чи ћа“, Зре ња нин 1979, год. XXXIX, 13. ап-
рил 1990, 4.

− Сл. М., „На род ни му зеј. Пре део као мо тив“, 
Зре ња нин 1985, год. XXXIX, 25. мај 1990, 4. 
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− „На род ни му зеј. Из ло жба Ти ва да ра Ва ње ка“, 
Зре ња нин 2001, год. XXXIX, 14. сеп тем бар 
1990, 4.

− Је ле на Кне же вић, „Из ло жба Ти ва да ра Ва ње ка 
у На род ном му зе ју. За у ста вље но вре ме“, Зре-
ња нин 2002, год. XXXIX, 21. сеп тем бар 1990, 5.

− Сл. М., „У На род ном му зе ју – Ср би ја 1914. 
Че ти ри ме се ца ко ја исто ри ју зна че“, Зре ња-
нин 2003, год. XXXIX, 28. сеп тем бар 1990, 6.

− Сл. М., „Ср би ја 1914. у На род ном му зе ју. Рат-
ни по ход у исто ри ју“, Зре ња нин 2004, год. 
XXXIX, 5. ок то бар 1990, 5.

− Г. Н., „На род ни му зеј. Ре тро спек ти ва Алек сан-
дра Се ку ли ћа“, Зре ња нин 2011, год. XXXIX, 
23. но вем бар 1990, 5.

− Је ле на Кне же вић, „Из ло жба сли ка Алек сан-
дра Се ку ли ћа. Вред но ва ње ба шти не“, Зре ња-
нин 2014, год. XXXIX, 14. де цем бар 1990, 5.

1991.

− „Му зеј ку пу је пи ја ни но“, Зре ња нин 2019, год. 
XL, 18. ја ну ар 1991, 4.

− Ђо ка Вој но вић – Ми ро слав Са мар џић, „Да 
је жив, Ва њек би из вр шио са мо у би ство“, Зре-
ња нин 2023, год. XL, 15. фе бру ар 1991, 4.

− Ђо ка Вој но вић, „Са на ци ја ште те у зре ња нин-
ском На род ном му зе ју тек пред сто ји. Грдан 
по сао у из гле ду“, Зре ња нин 2024, год. XL, 22. 
фе бру ар 1991, 4.

− „На ша те ма. Бун де у Му зе ју, цве ће ме ђу сли-
ка ма“, Зре ња нин 2025, год. XL, 1. март 1991, 6.

− Рај ка Гру бић, „Из ло жба у зре ња нин ском На-
род ном му зе ју. Зла то вез сред њег Ба на та“, 
Зре ња нин 2033, год. XL, 26. април 1991, 6.

− Љ. Ба и ло вић, „Ве ли ко от кри ће у ду хов ном и 
кул тур ном на сле ђу Зре ња нин: древ ни ма на-
стир Дре но вац био је у Град ну ли ци! Књи ге 
ста ро став не кри ју тај ну“, Зре ња нин 2037, год. 
XL, 24. мај 1991, 5.

− Ра до ван Ра ди шић, „Ар хе о ло шка из ло жба у 
зре ња нин ском На род ном му зе ју. Ци ви ли за-
ци ја По ду на вља“, Зре ња нин 2038, год. XL, 31. 
мај 1991, 5.

− „У зре ња нин ском На род ном му зе ју. Сли ке с 
по чет ка ве ка“, Зре ња нин 2052, год. XL, 6. сеп-
тем бар 1991, 6.

− Г. И., „На род ни му зеј. Сли кар ство Вој во ди не“, 
Зре ња нин 2053, год. XL, 13. сеп тем бар 1991, 6. 

− Је ле на Кне же вић, „Из ло жба у На род ном му-
зе ју. Сли кар ство у Вој во ди ни 1900–1944“, Зре-
ња нин 2054, год. XL, 20. сеп тем бар 1991, 6.

− Је ле на Кне же вић, „Из ло жба у На род ном му-
зе ју. Де ла ру ских сли ка ра у на шем гра ду“, Зре-
ња нин 2055, год. XL, 27. сеп тем бар 1991, 5.

− Љ. Б., „Ар хе о ло ги ја. Спо мен хум ка хри шћан-
ским рат ни ци ма?“, Зре ња нин 2057, год. XL, 
11. ок то бар 1991, 6.

− М. Г., „Са лон На род ног му зе ја Зре ња нин. Кул-
тур ни ко рак у су срет умет но сти“, Зре ња нин 
2058, год. XL, 18. ок то бар 1991, 6.

− М. Гру јић, „Сли кар ски ама те ри зам гра да свом 
чла ну за пре га ла штво. Жи вот на ме та фо ра у 
ре тро спек ти ви“, Зре ња нин 2063, XL, 22. но-
вем бар 1991, 6.

− С. Да ви до вић, „Из ло жба Ма теј ски брод у Бео-
гра ду“, Зре ња нин 2066, год. XL, 13. де цем бар 
1991, 6.

− М. Гру јић, „Са лон На род ног му зе ја Зре ња нин. 
Нај бо љи ма са мо стал не из ло жбе“, Зре ња нин 
2067, год. XL, 20. де цем бар 1991, 6.

1992.

− Сл. М., „На род ни му зеј из ме ђу бес па ри це и 
же ља. За шти та му зе а ли ја ни је ин ве сти ци ја“, 
Зре ња нин 2070, год. XLI, 10. ја ну ар 1992, 6.

− Сл. М., „На род ни му зеј. Из ме ђу бес па ри це 
и ки ри је“, Зре ња нин 2079, год. XLI, 13. март 
1992, 8.

− Г. Ибрај тер, „Да ни аква ре ла у Зре ња ни ну. Су-
срет сли ка ра По ду на вља“, Зре ња нин 2081, год. 
XLI, 27. март 1992, 4.

− Ја сми на Ту то ров, „Пр ви би је на ле аква ре ла 
по ду нав ских зе ма ља. На ле пом пла вом Ду-
на ву“, Зре ња нин 2082, год. XLI, 3. април 1992, 
1, 4.

− Г. Ибрај тер, „Отво рен пр ви би је на ле аква ре-
ла По ду на вља“, Зре ња нин 2082, год. XLI, 3. 
април 1992, 4.

− Р. Г., „Из фон да На род ног му зе ја Зре ња нин. 
Отво ре на из ло жба шкри ња“, Зре ња нин 2085, 
год. XLI, 24. април 1992, 6.

− Рај ка Гру бић, „Из ло жба шкри ња у зре ња нин-
ском На род ном му зе ју. Уме ће сред ње ве ков-
них мај сто ра“, Зре ња нин 2086, год. XLI, 30. 
април 1992, 4.
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− Ви дак Ву ко вић, „Из ло жба у зре ња нин ском 
му зе ју. Ср би ја 1915“, Зре ња нин 2090, год. XLI, 
28. мај 1992, 4.

− „У зре ња нин ском На род ном му зе ју. Нај зад 
цен трал но гре ја ње“, Зре ња нин 2103, год. XLI, 
28. ав густ 1992, 4.

− Љ. Б., „Ме ђу на род на на уч на са рад ња. Те ми-
швар: Ба рок у Ба на ту“, Зре ња нин 2108, год. 
XLI, 2. ок то бар 1992, 4. 

− Ми ле ва Ши ја ко вић, „Из зре ња нин ског На-
род ног му зе ја. Тра же спон зо ре за Пре ди ћа“, 
Зре ња нин 2113, год. XLI, 6. но вем бар 1992, 6.

1993.

− „При пре ма из ло жбе о осло ба ђа њу В. Беч ке-
ре ка (Зре ња ни на). Тра га ње за исто ри јом“, 
Зре ња нин 2126, год. XLII, 5. фе бру ар 1993, 4.

− Ми ле ва Ши ја ко вић, „Наш фељ тон: ар хи тек-
тон ско на сле ђе Зре ња ни на (1). Пра те ћи оскуд-
не ве сти“, Зре ња нин 2129, год. XLII, 26. фе-
бру ар 1993, 4.

− Сл. По пов, „Род ној ку ћи Ђу ре Јак ши ћа у Срп-
ској Цр њи по треб на са на ци ја. Му зеј по ла ко 
про па да“, Зре ња нин 2130, год. XLII, 5. март 
1993, 4.

− Ми ле ва Ши ја ко вић, „Ар хи тек тон ско на сле ђе 
Зре ња ни на (2). Пре стиж у 19. ве ку“, Зре ња-
нин 2131, год. XLII, 12. март 1993, 4. 

− На да Бе њоц ки, „У зре ња нин ском На род ном 
му зе ју. То су би ли Ава ри“, Зре ња нин 2134, 
год. XLII, 3. април 1993, 3. 

− Сл. М., „Из ло жба у На род ном му зе ју. Ико не 
из збир ке му зе ја“, Зре ња нин 2141, год. XLII, 
21. мај 1993, 3.

− Сл. М., „Отво ре на из ло жба ико на у На род-
ном му зе ју. На дан Ћи ри ла и Ме то ди ја“, Зре-
ња нин 2142, год. XLII, 28. мај 1993, 1, 3.

− Ми о драг Цве тић, „75 го ди на од осло бо ђе ња 
Зре ња ни на од Хаб збур га. По че так Пр вог свет-
ског ра та“, Зре ња нин 2160, год. XLII, 1. ок то-
бар 1993, 2.

− Ми о драг Цве тић, „75 го ди на од осло бо ђе ња 
Зре ња ни на од Хаб збур га. Те рор Ау стро-Угар-
ске над ци вил ним ста нов ни штвом“, Зре ња-
нин 2161, год. XLII, 8. ок то бар 1993, 2.

− Сл. По пов, „Род на ку ћа Ђу ре Јак ши ћа у Срп-
ској Цр њи тра жи хит ну по прав ку“, Зре ња нин 
2161, год. XLII, 8. ок то бар 1993, 4.

− Сл. М., „Да нас у На род ном му зе ју. Из ло жба 
на ки та – од нео ли та до сред њег ве ка“, Зре-
ња нин 2161, год. XLII, 8. ок то бар 1993, 4.

− Ми о драг Цве тић, „75 го ди на од осло бо ђе ња 
Зре ња ни на од Хаб збур га. Ал бан ска гол го та“, 
Зре ња нин 2162, год. XLII, 15. ок то бар 1993, 2.

− Сне жа на Ма рин ко вић, „Из ло жба на ки та из 
збир ке На род ног му зе ја у Зре ња ни ну. Укра-
си кроз ве ко ве“, Зре ња нин 2162, год. XLII, 15. 
ок то бар 1993, 4.

− Сл. М., „Но ва из ло жба у Му зе ју. Жи вот Ни-
ко ле Те сле“, Зре ња нин 2162, год. XLII, 15. окто-
бар 1993, 4.

− Ми о драг Цве тић, „75 го ди на од осло бо ђе ња 
Зре ња ни на од Хаб збур га. До бро вољ ци“, Зре-
ња нин 2163, год. XLII, 22. ок то бар 1993, 2.

− Сл. М., „У го ди ни Ни ко ле Те сле из ло жба у На-
род ном му зе ју. Ге ни је из Сми ља на“, Зре ња-
нин 2163, год. XLII, 22. ок то бар 1993, 4.

− „По зив на са рад њу са На род ним му зе јом у 
Зре ња ни ну. Тра же се фо то гра фи је ин тер ни-
ра ца и до бро во ља ца“, Зре ња нин 2163, год. XLII, 
22. ок то бар 1993, 4.

− Ми о драг Цве тић, „75 го ди на од осло бо ђе ња 
Зре ња ни на од Хаб збур га. Со лун ски фронт“, 
Зре ња нин 2164, год. XLII, 29. ок то бар 1993, 2.

− Ми о драг Цве тић, „75 го ди на од осло бо ђе ња 
Зре ња ни на од Хаб збур га. 17. но вем бар 1918“, 
Зре ња нин 2165, год. XLII, 5. но вем бар 1993, 2.

− Ми о драг Цве тић, „75 го ди на од осло бо ђе ња 
Зре ња ни на од Хаб збур га. Ује ди ње ње“, Зре-
ња нин 2166, год. XLII, 12. но вем бар 1993, 2.

− „У На род ном му зе ју. Осло бо ђе ње Зре ња ни-
на и ује ди ње ње Вој во ди не“, Зре ња нин 2166, 
год. XLII, 12. но вем бар 1993, 4.

− Ми о драг Цве тић, „На род ни му зеј Зре ња нин. 
Из ло жба Осло бо ђе ње гра да 1918“, Зре ња нин 
2169 – 2170, год. XLII, 10. де цем бар 1993, 5.

− Сл. По пов, „Му зеј у Срп ској Цр њи. Си лом и 
га ле ри ја“, Зре ња нин 2169–2170, год. XLII, 10. 
де цем бар 1993, 10.

(на ста ви ће се)
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Krč mar Fi lip, Hi sto ri cal Ar chi ve of Zre nja nin

NA TI O NAL MU SE UM IN ZRE NJA NIN AC COR DING TO 
ZRE NJA NIN WE EKLY NEW SPA PER: PART 2 (1973–1993)

Re su me

Whi le con ti nu ing the chro no lo gi cal re vi ew from the last is sue, this pa per pre sents the re a der with the wri-
tings of the Zre nja nin we ekly new spa per du ring two de ca des from 1973 to 1993. This in clu des wi de ran ge of 
to pics as so ci a ted with the lo cal mu se um, me ti cu lo usly co ve red by Zre nja nin’s Cul tu re sec tion. Apart from an-
no un cing its ex hi bi ti ons, this new spa per al so re por ted abo ut va ri o us ot her mu se um-re la ted is su es, such as: thefts 
of the mu se um ar te facts in the early 1970’s; con struc tion of the Mu se um’s amp hit he a tre; esta tes (Nachlässe) 
of ho me-grown ar tists li ke Ti va dar Va njek (1910–1981), Fri de ri ke Ben de (1891–1975) and Zla ta Mar kov Ba ra nji 
(1906–1986) who se works we re do na ted to the Mu se um; furt her mo re, for de ca des, still un suc cessful ef forts to 
esta blish the per ma nent ex hi bi ti on, as well as the De part ment for the pro tec tion of cul tu ral he ri ta ge un der 
Mu se um’s au spi ces we re al so pu bli ci zed. By la te 1980’s and early 1990’s, the ar tic les pu blis hed in Zre nja nin had 
al so star ted to do cu ment even mo re pre sent fi nan cial har dship that the Mu se um had been go ing thro ugh, with 
spe cial emp ha sis on de te ri o ra tion of its bu il ding and its ove rall bad con di tion. At thе sa me ti me was al so 
no ti ce a ble the gra dual bre a kup with the post-Se cond World War com mu nist le gacy that be ca me ine li gi ble with 
ri sing na ti o na lism and on go ing ci vil war in so ci a list Yugo sla via. In terms of the Mu se um, it was ob vi o us thro ugh 
new ex hi bi ti ons, de vo ted to the First World War and no ta ble fi gu res of the the Ser bian na ti o nal hi story, rat her 
than to Jo sip Broz Ti to, high-ran king Yugo slav of fi ci als, pe o ple’s he ro es, Le a gue of Com mu nists and Wor kers 
mo ve ment who all be ca me out da ted that we re ide o lo gi cally and po li ti cally in com pa ti ble and we re no lon ger 
de e med po pu lar.
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UDC 728.3.025.4(497.113 Tomislavci)

КОН ЗЕР ВА ЦИ ЈА И РЕ СТА У РА ЦИ ЈА ДЕ ЛО ВА ФА САД НЕ ПЛА СТИ КЕ  
СА КУ ЋЕ МИ ЛО ША ПА ВЛИ ЦЕ У ТО МИ СЛАВ ЦИ МА

Ма ри ја Ћу ко вић, Му зеј Вој во ди не 
m.cu ko vic@yahoo.com

Са же так: За по тре бе из ла га ња на из ло жби Стр ма рав ни ца – Сто го ди на ко ло ни за ци је 1921. го ди не у 
Му зеј Вој во ди не тран спор то ва ни су де ло ви фа сад не пла сти ке са ку ће Ми ло ша Па вли це у То ми слав ци ма. 
У пи та њу су мал тер ни фраг мен ти пла стич ног фа сад ног укра са из над про зо ра и та бла са нат пи сом из над 
ула зних вра та. Рад при ка зу је по сту пак кон зер ва ци је и ре ста у ра ци је фраг ме на та, чи шће ње, ар ми ра ње и 
при пре му за пре зен та ци ју на из ло жби. По себ на па жња усме ре на је на фак то ре ко ји ути чу на де гра да ци ју 
мал те ра ко ји об ла жу спољ не зи до ве обје ка та. Трет ма ни кон зер ва ци је и ре ста у ра ци је ова два фраг мен та 
опи са ни су по себ но, бу ду ћи да су њи хо ве ди мен зи је ути ца ле на не што дру га чи ји кон зер ва тор ско-ре ста у-
ра тор ски по сту пак. Ука за но је на раз ли ку у кон зер ва ци ји и ре ста у ра ци ји мал те ра in si tu и фраг ме на та малте-
ра, ко ји ма се знат но јед но став ни је ма ни пу ли ше, а ко ји се на кон трет ма на де по ну ју у оп ти мал не кли мат ске 
усло ве.

Кључ не ре чи: кон зер ва ци ја, ре ста у ра ци ја, фа сад на пла сти ка, мал тер, мал тер ни фраг мен ти

При ли ком ис тра жи ва ња ко је је спро ве де но за 
по тре бе из ло жбе Стр ма рав ни ца – Сто го ди на ко-
ло ни за ци је 1921. го ди не у Му зеј Вој во ди не тран-
спор то ва ни су де ло ви фа сад не пла сти ке са ку ће, 
тр го ви не и го сти о не по диг ну те 1924. го ди не у То ми-
слав ци ма. Ку ћа је при па да ла Ми ло шу Па вли ци 
(1896–1940) ро дом из ме ста По чи тељ, срез Го спић 
у Ли ци. Као до бро во љац Ми лош Па вли ца се из 
Аме ри ке до се лио у То ми слав це ју на 1921. го ди не 
са же ном и си ном, део гра ђе и цре па за град њу куће 

до био је од др жа ве. За хва љу ју ћи до бром ра ду го-
сти о ни це у То ми слав ци ма, бр зо је до шао до ве ћег 
нов ча ног имет ка ко јим је ку пио ви ше од 43 ју та ра 
зе мље. Oн је био је дан је од осни ва ча пр ве зе мљо-
рад нич ке за дру ге у То ми слав ци ма. За дру га је осно-
ва на у ње го вој ку ћи 1932. го ди не. Го сти о ни ца и 
тр го вач ка рад ња је у овом ме сту ра ди ла све до ње-
го ве смр ти 1940. го ди не (Ше ка рић и Ми хај ло вић 
2022: 5).

Пред ме те су у Му зеј Вој во ди не до не ли ау то ри 
из ло жбе, му зеј ски са вет ник ет но лог Бог дан Ше-
ка рић и ку стос исто ри чар Ди ми три је Ми хај ло вић 
(Сли ка 1).1

Пред ме ти ко ји су те ма овог ра да чи не де ло ве фа-
сад не пла сти ке са ку ће у То ми слав ци ма, пла стич ни 
укра сни део из над про зо ра и та бла са нат пи сом 
из над ула зних вра та. На оба пред ме та ви дљи ви су 
оста ци ви ше сло је ва раз ли чи тих пре ма за, док је 
на не ко ли ко ме ста ого љен мал тер. Пар ци јал но је 
оште ће на ори ги нал на по вр ши на и не до ста ју ма-
њи и ве ћи фраг мен ти. 
1 За хва љу јем се Бог да ну Ше ка ри ћу на пред ме ти ма и дра-
го це ним ин фор ма ци ја ма ко је се ти чу усло ва на ла за, као 
и дру гим ко ри сним по да ци ма у ве зи са ку ћом Ми ло ша 
Па вли це.

Слика 1. Аутори изложбе испред куће Милоша 
Павлице у Томиславцима. Фото: Илија Рамић
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Фак то ри ко ји ути чу на про па да ње  
фа сад ног мал те ра

Спољ ни мал те ри, осим што да ју за вр шни из глед 
објек ту, има ју и функ ци ју за шти те од ат мос фер ских 
ути ца ја. Вре ме ном штет но деј ство ових ути ца ја 
огле да се у про па да њу мал те ра, ње го вом оси па њу 
и от па да њу. У кон зер ва ци ји раз ли ку је мо ви ше 
фак то ра ко ји ути чу на про па да ње фа сад них еле-
ме на та, би ло да су од мал те ра, ка ме на или не ког 
дру гог ма те ри ја ла. Те фак то ре мо же мо свр ста ти у 
не ко ли ко ка те го ри ја: фи зич ки, хе миј ски, био ло-
шки и људ ски фак тор.

Ути цај мра за, про ме не тем пе ра ту ре, уда ри ве тра 
и ки ше пред ста вља ју фи зич ке фак то ре. Вре ме ном, 
то ком зим ских ме се ци и за мр за ва ња ат мос фер ске 
во де, лед ве ћом за пре ми ном вр ши при ти сак на 
по вр ши ну зи да и ути че на ње го во пу ца ње.

По се бан зна чај у про па да њу зид не пла сти ке при-
ка за не у овом ра ду пред ста вља ути цај би о ло шких 
фак то ра. Ми кро фло ра на по вр ши ни мал те ра иза-
зи ва дво ја ка оште ће ња, струк тур но и естет ско. На 
овој вр сти пред ме та ли ша је ви, ма хо ви на, ал ге и 
гљи ви це че сто су део де струк тив них фак то ра, пре 
све га због сво је от пор но сти на по ве ћа не тем пе ра-
ту ре, али и су ше. Про ди ра њем и ве зи ва њем у дуби-
ну мал те ра, и до 15 ми ли ме та ра, хи фе ли ша је ва 
до во де до њи хо вог оште ће ња. По ја ва ма хо ви не у 
уској је ве зи са по ро зном струк ту ром зи до ва и фа-
са да, као и чи ње ни цом да та ко де гра ди ра не по вр-
ши не ду же за др жа ва ју вла гу у сво јој струк ту ри. 
До бар су по ка за тељ да мал тер са др жи ве ћу ко ли-
чи ну вла ге, што са мо по се би до во ди до ње го вог 
про па да ња.

Ал ге се ја вља ју у об ли ку слу зи, зе ле них, цр ве них 
и мр ких фле ка на по вр ши ни мал те ра. Њи хо ва боја 
и из глед за ви се од ко ли чи не вла ге и успе ва ју у ра-
зним сре ди на ма и не по вољ ним усло ви ма. Гљи ви це 
се ја вља ју у об ли ку та ча ка и фле ка си во-зе ле не, црне 
или мр ке бо је и у сим би о зи са ал га ма ства ра ју усло-
ве за на ста нак ли ша је ва (Ra ko če vić, Cvi ja nov i Dža-
mić 2011: 25–27) (Сли ка 2).

Хе миј ски узро ци де гра да ци је под ра зу ме ва ју 
по сле ди це ра зор ног де ло ва ња ат мос фер ске во де 
(ки шни це), ко ро зи је и со ли. По ред ра зор ног фи-
зич ког деј ства, ки шни ца на гри за ма те ри ја ле буду-
ћи да са др жи угљен-ди ок сид ко ји са во дом ства ра 
угље ну ки се ли ну.

Це мент, креч, хи дра у лич ни креч у кон так ту са 
сул фа ти ма и у при су ству вла ге екс пан ди ра ју, што 
про у зро ку је пу ца ње и раз два ја ње ма те ри ја ла. При-
су ство со ли дру гог по ре кла, по пут хло ри да и ни-
тра та, мо гу штет но де ло ва ти на по вр ши ну зид ног 
мал те ра, ства ра ју ћи при ти сак у струк ту ри мал те-
ра и ути чу ћи на ње го во љу спа ње, оси па ње и рас-
па да ње. 

По себ ну ка те го ри ју пред ста вља ути цај људ ског 
фак то ра на де гра да ци ју фа са да и фа сад не пла сти ке. 
Овај фак тор се огле да у оште ћи ва њу згра да у рато-
ви ма, ин ду стриј ском за га ђе њу, па ље њу, ван да ли-
зму и по себ но ка да се ра ди о зид ном мал те ру – гра-
фи ти ма (Ra ko če vić-Cvi ja nov i Dža mić 2011: 27–28). 

Мал тер не фа са де, као ди рект но по ве за не са 
но се ћим кон струк ци ја ма обје ка та, об ла жу спо ља-
шност зи до ва обје ка та, те зах те ва ју по себ не трет-
ма не кон зер ва ци је и ре ста у ра ци је ко ји тре ба да 
обез бе де њи хо во да ље по сто ја ње у ис тој сре ди ни 
и усло ви ма ко ји су до ве ли до њи хо вог про па да ња 
(Ca ro sel li, Ruf fo lo i Piqé 2021: 4). То ни је слу чај са 
фраг мен ти ма фа са да ко ји по ста ју по крет но до бро 
и чи је се да ље чу ва ње спро во ди у оп ти мал ним ми-
кро кли мат ским усло ви ма му зеј ског де поа. У том 
сми слу су трет ма ни и ма те ри ја ли ко ји се ко ри сте 
у ова два слу ча ја раз ли чи ти. Док се за фа са де in si tu, 
ко је при па да ју објек ти ма ка те го ри са ним као кул-
тур но до бро, у ве ли кој ме ри во ди ра чу на о ори ги-
нал ном са ста ву мал те ра и на чи ну ње го ве ре ста ура-
ци је и за шти те, код фраг ме на та фа са де нај бит ни је 
је по сти ћи њи хо ву ста бил ност и не за ви сност од 
под ло ге. Осим нео п ход ног ар ми ра ња фраг ме на та 
фа са де без пот по ре, по треб но је до дат но оја ча ње 

Слика 2. Изглед површине малтера са остацима  
микрофлоре, након прања водом под притиском
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мал тер ним пу ни о цем. Ипак, уме сто обим них кон-
зер ва тор ско-ре ста у ра тор ских ра до ва на очу ва њу 
зид них фа са да, ма ни пу ла ци ја фраг мен ти ма је 
знат но јед но став ни ја и да је број ни је мо гућ но сти 
у ода би ру трет ма на и ма те ри ја ла.

За раз ли ку од зах тев них по сту па ка по пут ињек-
ти ра ња од го ва ра ју ћег мал те ра у шу пљи не у зи ду, 
у ци љу кон со ли до ва ња мал тер не по вр ши не и са мог 
зи да, по је ди нач ни фраг мен ти фа са де мо гу би ти 
кон со ли до ва ни и дру гим ма те ри ја ли ма.2 Та ко је у 
ци љу обез бе ђи ва ња што ве ће чвр сти не пред ме та 
и фик си ра ња фраг ме на та од лу че но да се пу ко ти не 
и на лич је пред ме та ис пу не ма те ри ја лом чи је фи-
зич ке осо би не омо гу ћа ва ју учвр шћи ва ње, до бро 
при ја ња ње и до зу ела стич но сти. Нај при сту пач-
ни је ре ше ње про на ђе но је у јед ној вр сти леп ка за 
пло чи це. За јед но са до дат ком фи бер гла са и уз по-
моћ гво зде не ар ма тур не ре шет ке по стиг нут је же-
ље ни циљ. Ре ста у ра ци ја ли ца фа са де и фа сад них 
укра са из ве де на је гип сом. 

Иа ко је при то ни ра њу фа са да увек бо ље ко ри-
сти ти ми не рал не пиг мен те јер су по сто ја ни, за 
раз ли ку од син те тич ких бо ја, ре туш је из ве ден 
акрил ним бо ја ма (Ста ној ло вић 2012 :194). Од лу ка 
је до не та у скла ду са усло ви ма де по но ва ња, ко ји не 
под ра зу ме ва ју из ла га ње ја кој све тло сти и по ме-
ну тим штет ним ути ца ји ма спољ не сре ди не.

Де таљ ни по ступ ци кон зер ва ци је и ре ста у ра-
ци је фа сад них фраг ме на та опи са ни су да ље у тек-
сту по себ но, бу ду ћи да по сто је из ве сне раз ли ке у 
ода би ру трет ма на. Пре све га због раз ли ке у ди мен-
зи ја ма.

Пла стич ни фа сад ни украс из над про зо ра

Пла стич ни фа сад ни украс из над про зо ра, услед 
ло шег ста ња у ко јем се чи тав обје кат на ла зи, от пао 
је са зи да и по ло мио се у ви ше фраг ме на та. По ред 
оште ће ња ко ја су на ста ла па дом и ло мље њем, на 
тлу су про на ђе ни фраг мен ти фа са де ко ји су би ли 
до дат но за пр ља ни и оште ће ни услед ути ца ја вла-
ге и при су ства ми кро ор га ни за ма. На по вр ши ни су 
ви дљи ви ли ша је ви, као и по сле ди це де стук тив ног 
ути ца ја гљи ви ца и ал ги (Сли ка 3, 4).

2 Ињек ти ра ње је про цес ис пу ња ва ња пу ко ти на и шу пљи на 
по себ ним мал те ром чи ме се вр ши мо но ли ти за ци ја зи до ва 
зи да них опе ком и ка ме ном. Са став мал те ра за ињек ти ра ње 
за ви си од ме ста на ко јем се угра ђу је, као и од ква ли те та 
ма те ри ја ла од ко јег је са чи њен зид (Ше ку ла рац 2014: 8,11).

Слика 3. Део пластичног фасадног украса изнад 
прозора, пронађен на тлу у фрагментима.  

Фото: Илија Рамић

Слика 4. Изглед пластичног фасадног украса на другом 
прозору објекта. Фото: Илија Рамић

На кон тран спор то ва ња пред ме та у кон зер ва-
тор ску ла бо ра то ри ју, при сту пи ло се фа зи чи шће-
ња. Пред мет је под врг нут укла ња њу не чи сто ћа 
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раз ли чи тог по ре кла, те ку ћом во дом под при ти-
ском.3 На овај на чин је укло њен ве ћи део не чи сто-
ћа, пре вла ке на ста ле деј ством ли ша је ва, гљи ви ца 
и ал ги, део на сла га кре ча и фар би, ко је су се нај-
ви ше де по но ва ле у уду бље ним де ло ви ма укра са. 
За ра же ни де ло ви гљи ви ца ма мо ра ли су би ти до-
дат но тре ти ра ни ан ти фун ги ци дом,4 а за тим па-
жљи вим ме ха нич ким чи шће њем, гру бљом чет ком 
и шмир глом (Сли ка 5).

Слика 5. Фрагменти предмета након сушења

За ле пље ње фраг ме на та ко ри шће не су две вр сте 
леп ка.5 Ра ди бо љег укла па ња фраг ме на та и њи хо-
вог пре ци зни јег ни ве ли са ња, ле пље ње је вр ше но са 
на лич ја. То ком овог по ступ ка ни је би ло по тре бе 

3 За хва љу јем се ко ле ги Дра га ну Ога ру, ви шем тех ни ча ру 
кон зер ва то ру, на по мо ћи при ли ком укла ња ња не чи сто ћа 
са фа сад ног мал те ра.
4 За хе миј ски трет ман ко ри шћен је рас твор би о ци да (ин-
ду стриј скии на зив Sa ni tol) у во ди, у раз ме ри 1:2. Ово сред-
ство са др жи квар тер нер на амо ни јум је ди ње ња, бен зил 
C12-16-ал ки ди ме тил и хло ри де и уни шта ва ши рок спек тар 
гљи ви ца и ал ги. По сту пак је по но вљен два пу та и ка да је 
дао ви дљи ве ре зул та те, ме ђу тим, још увек чи шће ње од 
ми кро фло ре ни је би ло на за до во ља ва ју ћем ни воу. Сто га 
је трет ман би ло по треб но упот пу ни ти ме ха нич ким чи-
шће њем.
5 За спа ја ње ма њих фраг ме на та ко ри шћен је дво ком по нент-
ни ле пак на ба зи епок сид не смо ле (ин ду стриј ски на зив 
Bi son Epoxy Uni ver sal) но си во сти до 120 кг, док је за оста ле, 
ве ће спо је ве, ко ји зах те ва ју ја ку ве зу, ко ри шћен ле пак на 
ба зи Flex tec®-по ли ме ра, од но сно по ли ме ра мо ди фи ко ва-
ног си ла ном и ко ји се учвр шћу је вла гом (ин ду стриј ски 
на зив Mo ment One for All), но си во сти од 350 кг. 

за до дат ним фик си ра њем сте га ма, фраг мен ти су 
се пра вил но и чвр сто спа ја ли уз до вољ но јак слој 
леп ка (Сли ка 6).

Слика 6. Изглед наличја фасадног украса изнад 
прозора, фаза лепљења

Због ве ли чи не, ста бил но сти и чвр сти не, овај 
фа сад ни украс из над про зо ра, до дат но је ар ми ран. 
До пу њен је и по сто је ћи слој мал те ра са на лич ја, 
ка ко би се до дат но оја ча ли ле пље ни фраг мен ти. 
За ар ми ра ње је ко ри шће на ар ма тур на жи ца у ре-
шет ци, преч ни ка 1,5 мм. Ори ги нал на по вр ши на 
на лич ја пред ме та је им прег ни ра на ка ко би што 
бо ље при ми ла но ви слој мал те ра, од но сно леп ка 
за пло чи це.6

За по пу ња ва ње не до ста ју ћих де ло ва и ни ве ли-
са ње на лич ја, ко ри шћен је ле пак за пло чи це, ко јем 
је јед на од ва жних ка рак те ри сти ка ела стич ност.7 
У сме су леп ка до да то је пе ска у раз ме ри 2:1 и фи-
бер глас. На лич је пред ме та на иви ца ма оси гу ра но 
је тра ка ма гли не ка ко не би до шло до пре ли ва ња. 
На тај на чин би ло је мо гу ће фор ми ра ти рав ну по-
вр ши ну, естет ски при хва тљи ву за из ла га ње.

Та нак слој гли не од 0,5 цм по ста вљен на тлу, 
ис под ме ста ко је је нео п ход но на до гра ди ти. Ли це 
фа са де је ре ста у ри ра но мо де лар ским гип сом са 

6 За им прег на ци ју је ко ри шће на не у трал на, пиг мен ти са-
на во де на дис пер зи ја на ба зи син те тич ких смо ла. Мо же 
се ко ри сти ти без рас тва ра ња или рас тво ре на, нај ви ше у 
од но су 1:3 (ин ду стриј ски на зив Ce re sit CN 94). 
7 Ле пак за пло чи це, ко ји је ко ри шћен за до пу ну и у про-
це су ар ми ра ња пред ме та, у свом са ста ву са др жи це мент, 
кварц ни пе сак, ми не рал не пу ни о це, по ли ме ре у пра шка-
стом ста њу и ади ти ве (ин ду стриј ски на зив Ce re sit CM 16).
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до дат ком по ли ви нил-аце тат ног леп ка. Сле де ћу фазу 
пред ста вља ло је ре ту ши ра ње ори ги нал не по вр-
ши не пред ме та. Естет ски прин цип је за до во љен 
у нај ве ћој ме ри. То ком чи шће ња пред ме та уста-
но вље ни су пр ви сло је ви бо је и ори ги нал ни из глед 
укра са, па се те жи ло што ве ро до стој ни јем из гле-
ду. Ре туш је из ве ден акрил ним бо ја ма, на ме ње ним 
за бо је ње фа са да (Сли ка 7).

Слика 7. Изглед лица предмета након завршених 
третмана конзервације и рестаурације

Та бла са нат пи сом из над ула зних вра та

Та бла са нат пи сом из над ула зних вра та (кат. 
бр. 78) за те че на је на ори ги нал ном ме сту на објек-
ту ода кле је пре не та у Му зеј Вој во ди не за по тре бе 
из ла га ња на из ло жби (Ше ка рић и Ми хај ло вић 
2021: 112) (Сли ка 8, 9).

Слика 8. Натпис изнад улазних врата у трговину и 
гостионицу Милоша Павлице in situ.  

Фото: Илија Рамић

Слика 9. Натпис након допремања у лабораторију за 
конзервацију

Овај пред мет је про шао исте трет ма не као и 
прет ход ни, али обр ну тим ре до сле дом, што је дало 
бо ље ре зул та те. На кон ис ку ства сте че ног при ли-
ком чи шће ња пр вог пред ме та, за кљу че но је да тре-
ба по ку ша ти пр во са трет ма ном ан ти фу ги ци дом 
на су вој по вр ши ни и да по сту пак тре ба по но ви ти 
не ко ли ко пу та. По вр ши на пре кри ве на у нај ве ћој 
ме ри ли ша је ви ма и гљи ви ца ма, ре ђе и ма хо ви ном, 
на то пље на је рас тво ром са ни то ла. Овај по сту пак 
је по но вљен још два пу та, то ком не де љу да на, а на-
кон то га пред мет је па жљи во тре ти ран те ку ћом 
во дом под при ти ском. Не чи сто ће раз ли чи тог поре-
кла, као и фар ба на по вр ши ни мал те ра, су го то во 
у пот пу но сти укло ње ни. Не при сту пач ни де ло ви 
до дат но су очи шће ни ме ха нич ки, ден тал алат ка-
ма и шмир глом, при че му се во ди ло ра чу на да се 
не оште ти основ на бо ја, од но сно пр ви слој фар бе 
на ори ги нал ној по вр ши ни мал те ра на ме сти ма на 
ко ји ма се за др жа ла (Сли ка 10).

Слика 10. Изглед предмета након хемијског и 
механичког чишћења

Тре ба узе ти у об зир чи ње ни цу да овај пред-
мет, за раз ли ку од прет ход ног, ни је био на вла жној 
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под ло зи, сто га је би ло лак ше очи сти ти га од не чи-
сто ћа и ми кро фло ре у пот пу но сти. Спо је ви фраг-
ме на та су до дат но очи шће ни ме ха нич ки.

Ле пље ње фраг ме на та из и ски ва ло је упо тре бу 
леп ка ве ће но си во сти и гу сти не, док је сам про цес 
из ве ден са на лич ја пред ме та.8 Ли це је, као и у прет-
ход ном слу ча ју окре ну то ка тлу због рав не по врши-
не, ка ко би се фраг мен ти пра вил ни је и јед но став-
ни је ле пи ли.

На кон учвр шћи ва ња леп ка, због не рав не по вр-
ши не на лич ја и по тре бе за ар ми ра њем, оби је ни су 
ви ши де ло ви мал те ра и де ло ви ци гле ко ји су по-
диг ну ти за јед но са ку ће (Сли ка 11).

Слика 11. Наличје предмета припремљено за изливање 
недостајућег дела

Би ло је по треб но да се упот пу ни це ли на та бле 
са нат пи сом ко јем не до ста ју два сло ва, па је и у овом 
слу ча ју за по пу ња ва ње не до ста ју ћих де ло ва ко ри-
шћен ле пак за пло чи це. У сме су леп ка до да то је пе-
ска у раз ме ри 2:1, на кон че га је до дат и фи бер глас. 
На лич је пред ме та је на иви ца ма оси гу ра но тра ка-
ма гли не ка ко не би до шло до пре ли ва ња и ка ко би 
би ло мо гу ће фор ми ра ти рав ну по вр ши ну, естет ски 
при хва тљи ву за из ла га ње. Та нак слој гли не од 0,5 цм 
по ста вљен на дну, на ме сти ма ко је је нео п ход но било 
на до гра ди ти, али не до ни воа ли ца фа са де. За арми-
ра ње пр вог сло ја ко ри шће на је ре шет ка од жи це 
преч ни ка 3 мм (Сли ка 12–15).

Ли це фа са де је ре ста у ри ра но мо де лар ским гип-
сом са до дат ком леп ка, ра ди учвр шћи ва ња. На до-
гра ђе ни де ло ви ли ца фа са де су об ра ђе ни и нат пис 
је упот пу њен. Ре туш је из ве ден у скла ду са ори ги-
нал ним де лом, што под ра зу ме ва ори ги нал ну бо ју 

8 За ле пље ње овог пред ме та ко ри шћен је са мо ле пак на 
ба зи Flex tec®-по ли ме ра, од но сно по ли ме ра мо ди фи ко ва-
ног си ла ном и ко ји се учвр шћу је вла гом (ин ду стриј ски 
на зив Mo ment One for All), но си во сти од 350 кг.

Слика 12. Први ниво армирања предмета и припрема 
за реконструкцију оригиналне дужине

Слика 13. Предмет након армирања и наношења првог 
слоја лепка

Слика 14. Припрема за друго армирање предмета

Слика 15. Лице предмета након изливања недостајућих 
делова
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и бо ју ого ље ног мал те ра. За ре туш су ко ри шће не 
акрил не бо је (Сли ка 16, 17).

Слика 16. Изглед предмета након рестаурације нивоа 
оригиналне површине са натписом

Слика 17. Изглед предмета након завршених третмана 
конзервације и рестаурације

За кљу чак

Рад на кон зер ва ци ји и ре ста у ра ци ји де ло ва фа-
сад не пла сти ке ко ји се не на ла зе на сво јим ори ги-
нал ним по зи ци ја ма пред ста вља иза зо ван по сао. 
Пре све га се као про блем на ме ће њи хо ва ста ти ка, 
јер ови пред ме ти са ми не чи не це ли не. Дру ги про-
блем ти че се оби ма ре ста у ра ци је. До кле тре ба ићи 
са ре кон струк ци јом фраг ме на та? 

Ар ми ра њем је у нај ве ћем оби му по стиг ну та 
до бра ста ти ка пред ме та, што је омо гу ћи ло њи хо-
во из ла га ње без обез бе ђи ва ња по себ них усло ва и 
по ста ме на та.

Ре ста у ра ци ја пред ме та из ве де на је са мо у неоп-
 ход ном оби му ка ко би се обез бе ди ла њи хо ва чи-
тљи вост. При ли ком из ла га ња, у де лу из ло жбе који 
се од но си на гра ди тељ ство из вре ме на ко ло ни за-
ци је два де се тих го ди на про шлог ве ка, по ред пред-
ме та из ло же на је и фо то гра фи ја објек та ко јем су 
при па да ли. Ти ме је по се ти о ци ма ја сно при ка за но 
ко је ме сто на фа са ди згра де за у зи ма ју пред ме ти.

За раз ли ку од фа са де обје ка та in si tu ко је су део 
не по крет ног до бра, фраг мен то ва ни де ло ви пла-

стич ног укра са по ста ју по крет на до бра, од но сно 
по себ ни пред ме ти и на кон трет ма на кон зер ва ци је 
и ре ста у ра ци је они се тран спор ту ју у му зеј ски депо. 
На овом ме сту они се на ла зе у зна чај но бо љим ми-
кро кли мат ским усло ви ма не го што је то слу чај са 
не по крет ним до бри ма ко ји су из ло же ни ра ли чи-
тим фак то ри ма про па да ња по пут тем пе ра тур них 
про ме на, ат мос фер ске во де, уда ри ма ве тра и деј-
ству ми кро фло ре.

Ова два фраг мен та фа са де при па да ју ку ћи и 
го сти о ни са по чет ка 20. ве ка, ко ја се, по пут ве ли-
ког бро ја на пу ште них или за пу ште них обје ка та 
оног вре ме на, да нас на ла зи у еви дент но ло шем ста-
њу. По тре ба за из ла га њем на из ло жби омо гу ћи ла 
је да се са чу ва од про па да ња бар део јед ног та квог 
обје ка та. У том сми слу обез бе ђе но је очу ва ње из-
ве сних по да та ка и жи вот ових гра ђе ви на је на тај 
на чин про ду жен.
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Ma ri ja Ću ko vić 
The Mu se um of Voj vo di na

CON SER VA TION AND RE STO RA TION OF PARTS OF FA CA DE PLA STIC 
FROM THE HO U SE OF MI LOŠ PA VLI CA IN TO MI SLAV CI

Re su me

Du ring the re se arch car ried out for the pur po ses of the ex hi bi ti on Ste ep plain – One hun dred years of 
co lo ni za tion in 1921, parts of fa ca de pla stic from the ho u se, shop and inn of Mi loš Pa vli ca, bu ilt in 1924 in 
To mi slav ci, we re tran spor ted to the Mu se um of Voj vo di na. The to pic of the work re fers to the con ser va tion and 
re sto ra tion tre at ments of the pla stic de co ra tion abo ve the win dow and the bo ard with the in scrip tion abo ve 
the en tran ce do or. The re ma ins of se ve ral layers of dif fe rent co a tings are vi si ble on the ob jects, whi le the pla ster 
has been strip ped on a few. The ori gi nal sur fa ce of the pla ster is par ti ally da ma ged and smal ler frag ments are 
mis sing. The in flu en ce of physi cal, che mi cal and bi o lo gi cal fac tors on the de gra da tion of pla ster is no ti ce a ble. 
The dif fe ren ce bet we en the con ser va tion and re sto ra tion of the pla ster that still co vers the ou ter part of the 
wall and af ter tre at ment re ma ins un der the in flu en ce of the sa me fac tors that led to the ir de gra da tion and the 
con ser va tion and re sto ra tion of the frag ments, which are sto red in the de pot in op ti mal mic roc li ma tic con di-
ti ons, is po in ted out. The de ta i led pro ce du re of con ser va tion and re sto ra tion of fa ca de frag ments is de scri bed, 
thro ugh glu ing, re in for ce ment, re sto ra tion and re to uc hing tre at ments with a men tion of the ma te ri als used. 
The pro ce du res are de scri bed se pa ra tely sin ce the frag ments re qu i red so mew hat dif fe rent tre at ments.
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РИМ СКИ ШЛЕ МО ВИ КАО УВОД У  
ЕВРОП СКУ ПРЕ СТО НИ ЦУ КУЛ ТУ РЕ

Европ ска пре сто ни ца кул ту ре је сте град ко ји 
је Европ ска уни ја (EU) озна чи ла на пе ри од од јед-
не ка лен дар ске го ди не, то ком ко је ор га ни зу је низ 
кул тур них до га ђа ја са сна жном све е вроп ском ди-
мен зи јом. Да ле ке 1985. го ди не грч ка ми ни стар ка 
кул ту ре Ме ли на Мер ку ри, до ла зи на иде ју да про-
гла ша ва ње Гра да кул ту ре (ка ко је пр во бит но гла-
сио на зив, до 1999) Евро пља не чи ни по ве за ни јим, 
јер осве тља ва бо гат ство и раз ли чи тост европ ских 
кул ту ра и по ди же свест о њи хо вој за јед нич кој 
исто ри ји и вред но сти ма. Ве ро ва ло се да ће се овом 
ина у гу ра ци јом по сти ћи дру штве на и еко ном ска 
до бро бит, на ро чи то ка да су до га ђа ји угра ђе ни у 
ду го роч ну раз вој ну стра те ги ју гра да и ре ги о на. До 
са да је ви ше од 60 гра до ва по не ло ти ту лу Европ-
ског гра да, од но сно Европ ске пре сто ни це кул ту-

ре, а за 2022. од ре ђе ни су да то бу ду Еш сир Ал зет 
(Лук сем бург), Ка у нас (Ли тва ни ја) и Но ви Сад, као 
је дан од пр вих из ван гра ни ца ЕУ.

Про је кат ко ји је овим чи ном ини ци ран, под 
на зи вом Но ви Сад – Европ ска пре сто ни ца кул ту-
ре, осло њен је на сло ган „за но ве мо сто ве“, усто-
ли чу ју ћи та ко иде ју из град ње мо сто ва са рад ње и 
раз ме не из ме ђу умет ни ка и ор га ни за ци ја из Но-
вог Са да и Ср би је са кул тур ном сце ном Евро пе. 
Осми шље на су че ти ри про грам ска мо ста, сим бо-
лич но на зва на пре ма по сто је ћим но во сад ским мо-
сто ви ма – Ду га, Сло бо да, Љу бав и На да, ко ји дефи-
ни шу вред но сти ко је град же ли да раз ви је у по љу 
евро ин те гра ци ја и уве ре ња и ко је на сто ји да поде-
ли са свим Евро пља ни ма. Уну тар че ти ри про грам-
ска мо ста на ла зи се осам те мат ских це ли на или 
про грам ских лу ко ва – До чек, Се о бе, Бу дућ ност 
Евро пе, Хе ро и не, Твр ђа ва ми ра, Ду нав ско мо ре, Ка-
ле и до скоп кул ту ре и Дру га? Евро па, од но сно осам 
кон цеп ту ал них но си ла ца свих про гра ма пред ви-
ђе них за 2022. го ди ну. Ка ко су у пи та њу исто ри ја, 
кул ту ра и иден ти тет Но вог Са да, сво је уче шће 
узе ле су број не уста но ве кул ту ре, а ме ђу пр ви ма, 
са ис так ну тим про грам ским са др жа јем, на шао се 
и Му зеј Вој во ди не са че ти ри про јек та, тј. са број-
ним из ло жба ма. Јед на од њих, мак си мал но по се-
ће на и за па же на, би ла је из ло жба Та мо где се о ба за-
вр ша ва – од рим ске Па но ни је до да на шње Вој во ди-
не, ко ја је ор га ни зо ва на уну тар про грам ског лу ка 
Се о бе, од но сно пот це ли не Се о бе као ре ги о нал ни 
иза зов.

Ино ва тив ност у при ка зи ва њу три по зла ће на 
ка сно ан тич ка рим ска шле ма ко је Му зеј Вој во ди не 
по се ду је по ка зу је са мо ка ко јед на те ма ни ка да не 
мо же би ти до кра ја ис при ча на и ка ко је му зе о ло-
шки на ра тив под ло жан број ним угло ви ма са гле-
да ва ња: ако је из ло жбом Ка сно ан тич ки шлем из 
Јар ка (2009) под ву че на ли не ар ност хро но ло шког 
то ка и исто ри ја про на ла за ка – пр ва два, а за тим и 
тре ћег шле ма, а из ло жбом Од нит ни до шле ма 
(2015) вол шеб на уме шност кон зер ва ци је и ре ста у-
ра ци је, те вра ћа ња пред ме та (тре ћег шле ма) из стања 
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не пре по зна тљи во сти у ско ро пр во бит но ста ње, 
та ко је овом по след њом из ло жбом ау тор ка мр Ти-
ја на Стан ко вић Пе ште рац по ди гла му зе о ло шку 
ин тер пре та ци ју за сте пен ви ше, омо гу ћа ва ју ћи 
овог пу та, уз по моћ дру гих умет но сти и ме ди ја – 
те а тра, му зи ке и фил ма, све о бу хват ни за хват у 
ужи вља ва ње и кон стру и са ње про шло сти, пре но-
са ду ха ми ну лих вре ме на у са да шњи мо ме нат и 
ево ка ци ју оних ар хе тип ских ма три ца ко је сје ди-
њу ју чо ве ка по кре та – вој ни ка, са об ро на ка ве ли-
ког Рим ског цар ства, ко ји про стран ства про ла зи 
ту ђом во љом, бли ским лу та њи ма мо дер них Аха-
све ра, ми гра на та са евро а зиј ских про сто ра и ис-
ку стви ма ко је је, ни ово га пу та не за о би ђе ни, Ми-
лош Цр њан ски „су ми рао“: „Би ло је се о ба и би ће 
их веч но, као и по ро ђа ја, ко ји ће се на ста ви ти. Има 
се о ба. Смр ти не ма!“

Са шле мо ви ма – њи хо вим из гле дом и исто ри-
јом на ла же ња су нас, на из ло жби Та мо где се о ба за-
вр ша ва – од рим ске Па но ни је до да на шње Вој во ди-
не, по ред штам па них ле ген ди ис пред глав не са ле 
ко је су при ка зи ва ле и дру ге шле мо ве у Евро пи, а 
ко јих је, сра змер но са мо ћи, бо гат ством и тра ја њем 
Рим ског цар ства (13 ве ко ва), нео бич но ма ло – само 

12, упо зна ва ли и крат ки ани ми ра ни фил мо ви који 
су, у мра ку све ча не са ле, у ко јој су би ли оба сја ни 
шле мо ви, би ли до ступ ни пре ко мо ни то ра. То исто 
мо гло се пра ти ти и пу тем апли ка ци је еИ зло жба/
eEx hi bi ti on, ко ја омо гу ћа ва да се из ло жба по не се са 
со бом и учи ни до ступ ном са би ло ко је ло ка ци је, 
пре ко мо бил ног те ле фо на или та бле та. Апли кација 
ком би ну је тек сту ал ни део у ко јем су ен ци кло пе-
диј ски пре до че ни по да ци и опи си кључ них тер ми-
на и од ре ђе ња, као што су ло ка ци је про на ла за ка, 
опи си сва три шле ма – два из Бер ка со ва, ко ји у на-
у ци инау гу ри шу тип шле ма, и јед ног из Јар ка, на-
чи ни њи хо вог про на ла же ња и дру ге исто риј ске и 
ар хе о ло шке по дат ке, све до пој ма ми гра ци ја и 
лин ко ва ко ји обез бе ђу ју гле да ње до ку мен тар ног 
фил ма Тра го ви се о ба и мо но дра ме Крв и бла то, као 
и слу ша ње му зи ке ко ју је осми сли ла и из ве ла хар-
фист ки ња Со фи ја Си би но вић (Harp Lady). Филм 
и мо но дра ма обез бе ђу ју до дат ну на ра тив но-ин-
тер пре та тив ну ра ван у иш чи та ва њу зна че ња три 
рим ска шле ма, и би ли су кључ ни са став ни де ло ви 
це ло куп не по став ке: филм се не пре кид но еми то вао 
у ма лој са ли, а мо но дра ма је из во ђе на не ко ли ко 
пу та не дељ но све вре ме тра ја ња из ло жбе (че ти ри 
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ме се ца). Из ло жбу је пра тио и илу стро ва ни дво је-
зич ни ка та лог у ко јем се мо гу про чи та ти тек сто-
ви из апли ка ци је у про ши ре ној ва ри јан ти, есеј о 
рим ској му зи ци, те тек сто ви мо но дра ме и фил ма. 

У фил му Тра го ви се о ба кључ ну уло гу има ау тор-
ка из ло жбе ко ја из Му зе ја Вој во ди не кре ће на пут 
ка ме сти ма у ко ји ма су про на ђе ни шле мо ви, спо-
зна ва ју ћи ко ли ко су ми гра ци је ста лан пра ти лац 
сва ко дне ви це да на шње Ср би је и све та уоп ште. 
Филм у свом два де се то ми нут ном тра ја њу пред-
ста вља до ку мен тар ни при каз ње ног пу то ва ња (чије 
ка зи ва ње из по за ди не тј. „офа“ до пу ња ва му зи ка 
и пе ва ње хар фист ки ње Со фи је Си би но вић) до ме-
ста на ко ји ма су шле мо ви от кри ве ни, а то су Бер-
ка со во, где су про на ђе на два шле ма и Хрт ков ци, 
где је на ђен тре ћи.

На и ме, два по зла ће на шле ма из Бер ка со ва, села 
у бли зи ни Ши да, у Му зеј Вој во ди не до спе ла су 1955. 
го ди не, ка да их је из сво је њи ве ис ко па ла ме штан ка 
Ан ге ли на Вр ка тић. Шле мо ве је про на шла на по-
те су Ашман, се ве ро за пад но од Бер ка со ва, на бла-
гој па ди ни из ме ђу два кол ска пу та. Је дан пут лежи 
у ува ли и во ди пре ма се лу Бап ска у да на шњој Хр-
ват ској, а дру ги ка ма на сти ру и цр кви ци св. Пет ке, 

по диг ну тој у дру гој по ло ви ни 19. ве ка. На зва ни су 
шлем бр. 1 и шлем бр. 2 из Бер ка со ва, а пр вен ство 
нај леп шег ме ђу њи ма увек је при па да ло пр вом шле-
му ко ји је укра шен уме ци ма од бо је не ста кле не па-
сте, ко ји ево ци ра ју дра го и по лу дра го ка ме ње.

Тре ћи шлем про на ђен је 2006. го ди не, на гра-
ни ци из ме ђу ата ра на се ља Хрт ков ци и се ла Ја рак 
ко је је од Срем ске Ми тро ви це (рим ског Sir mi u ma) 
уда ље но 13 км. Шлем је у фраг мен ти ма, смо та ним 
у сви так и по хра ње ним у кр чаг, про на шао по љо-
при вред ник из Хрт ко ва ца Жив ко Ра ја ко вић ко ји 
их је, не зна ју ћи о че му се ра ди, ле пио на кар тон. 
Па жњи струч ња ка из Му зе ја Вој во ди не др Ве ли кој 
Да у то вој Ру ше вљан ни је мо гло про ма ћи да се ту 
за пра во ра ди о шле му ти па Бер ка со во. Прет по став-
ка је да је при па дао ви со ком офи ци ру из не ке од 
ко њич ких је ди ни ца рим ске вој ске, а по ску по це но-
сти из ра де и ње го вој пред ста ви на нов цу са ли ком 
вла да ра, са свим је из ве сно да су и са ми ца ре ви мо-
гли по се до ва ти та кав шлем. С об зи ром на то да су 
оста ци шле ма про на ђе ни у кр ча гу ар хе о ло зи су 
за кљу чи ли да је реч о оста ви, а да је вре ме ње ног 
по хра њи ва ња у зе мљу мо гу ће ве за ти за не мир но 
до ба 4. ве ка н. е., ка да је тло про вин ци је Дру ге Па-
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но ни је (Pan no nia Se cun da) би ло по при ште број-
них су ко ба, по чев од уну тра шњих бор би за власт, 
до ра то ва ко је су Ри мља ни во ди ли са спољ ним не-
при ја те љем – број ним вар вар ским пле ме ни ма. 

У филм ској на ра ци ји су сти чу се про шлост и 
са да шњост, јер на пу то ва њу ау тор ка пре по зна је 
број не ге о граф ске од ред ни це за ко је, асо ци ја тив-
ним ни зом, ве зу је до га ђа је из про шло сти, не та ко 
дав не: од сло је ва ра зних на ро да на ста ње них у 
овим ме сти ма, до уста но вље ња но ве гра ни це из-
ме ђу Ср би је и Хр ват ске и ми грант ске кри зе иза-
зва не ра за ра њем Си ри је, су сти жу се ов де број ни 
при зо ри, ко је ка ме ра убе дљи во пра ти и до ча ра ва 
нам, пре све га ле по ту кра јо ли ка кроз при зму са-
вре ме ног де мо граф ског и ге о по ли тич ког ста ња. 
Те ма ми гра ци ја и се о ба та ко по ста је до ми нан та на 
овом ар хе о ло шком хо до ча шћу.

На пр вом, ги зда вом шле му из Бер ка со ва на ла зи 
се нат пис на грч ком „Ди зо не, но си у здра вљу – Дело 
Ави та“, што им пли ци ра да је Ди зон био вла сник 
овог шле ма, а Ави тус мај стор ко ји га је из ра дио. 
Прет по став ка је да је вла сник био ви со ки офи цир, 
грч ког или трач ког по ре кла (су де ћи по по ре клу ње-
го вог име на), за ко га је цар по ру чио из ра ду рас ко-
шног шле ма због на ро чи тих вој нич ких за слу га. 
Ова чи ње ни ца по слу жи ла је као по ла зна тач ка и 
ин спи ра ци ја за на ста нак мо но дра ме Крв и бла то, у 
ко јој Ди зон ожи вља ва, при ча ју ћи сво ју по вест пост-
мор тем, а ко ју су за јед нич ким на пори ма уоб ли чи-
ли Зо ран Су бо тич ки, Ра до слав Ми лен ко вић и Ти-
ја на Стан ко вић Пе ште рац. Уло гу је по нео Ју го слав 
Крај нов, глу мац Срп ског на род ног по зо ри шта, а 
са ма мо но дра ма тра ја ла је по ла сата, из во де ћи се 

на по себ но кре и ра ном по ди ју му ко ји је по кри вао 
уве ћа ни при каз Појтингеровe таблe (Ta bu la Pe u-
tin ge ri a na), јед не од нај ста ри јих ма па са пу те ви ма 
из свих де ло ва Рим ског цар ства. Те шка и муч на 
по вест вој ни ка, ко ји је ус пео у ре до ви ма рим ске 
вој ске, ко ји се на шао на тур бу лент ним сре до кра-
ћа ма и пре крет ни ца ма ка ко са мог Цар ства та ко и 
исто ри је и ко ји је умро она ко ка ко је жи вео – у бор-
би, сво је се ћа ње по кла ња се ни ма ро ди те ља и де-
вој ке ко ју је во лео ве че пре од лу чу ју ће, исто риј ске 
бит ке: „Код Ци ба ла укр сти ли смо оруж је, уда ри ли 
јед ни на дру ге, при пад ни ци исте вој ске, али поде-
ље не на оне ко ји се бо ре за Ли ци ни ја и на оне који 
се бо ре за Кон стан ти на. Кон стан тин је по бе дио. Ми 
смо из гу би ли. А би ло нас је 15.000 ви ше не го њих“.

Му зич ки есеј из но си на ви де ло нот не за пи се 
и про ми шља ња хар фист ки ње Со фи је Си би но вић 
о оно ме што се да нас у исто ри ји му зи ке зна као 
рим ска му зи ка, с об зи ром на то да нот них за пи са 
из тог до ба не ма. Ру ко во ђе на по ти ца ји ма ра ни јих 
ис тра жи ва ња ко ја су ин кор по ри ра на у број на 
оства ре ња, Со фи ја Си би но вић ре ше ње на ла зи у 
тран скри бо ва њу и адап та ци ји за хар фу пе сме Di-
vi ni tus Ан ге ле и Џе фа ван Дај ка (An ge la & Jeff van 
Dyck), као и ком по зи ци је Li ra et Ci ta ra гру пе Си-
на у ли ја (Syna u lia), док је ин спи ра ци ју за сво ју ком-
по зи ци ју Ro man So uls на шла у њи хо вој ну ме ри 
Mag na Ma ter. По ред уло ге ко ју је има ла у фил му, 
ова му зи ка је би ла и ужи во из ве де на, на кон цер ту 
по во дом за тва ра ња из ло жбе Та мо где се о ба за вр-
ша ва – од рим ске Па но ни је до да на шње Вој во ди не, 
ко ја је тра ја ла од 1. фе бру а ра до 1. ју на 2022.

Мр Ли ди ја Му сте да на гић
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ДИС КУР СИ КУЛ ТУ РЕ НО ШЕ ЊА МА РА МЕ 

Му зеј Вој во ди не се још јед ном из ло жбом увр-
стио у про грам ске кон цеп те Европ ске пре сто ни це 
кул ту ре. Ово га пу та под про грам ски лук Хе ро и не 
сме сти ла се из ло жба ко ју је осми слио Са вез фе ми-
ни стич ких ор га ни за ци ја „(Ре)ко нек ци ја“, а ко ја је за 
те му има ла одев ни пред мет, по сма тран из ве ли ког 
спек тра раз ли чи тих зна чењ ских угло ва ве за них за 
сло бо ду же не и жен ска пра ва. Та ко је на ста ла из-
ло жба Ма ра ма као кул тур ни озна чи тељ у са рад-
њи Жен ског му зе ја из Фир та у Не мач кој (Fra uen 
in der Ei nen Welt/Mu se um Fra uen Kul tur Re gi o nal-
In ter na ti o nal), Му зе ја Вој во ди не и ЖеН Ског му зе ја 
из Но вог Са да, по др жа на и од стра не Ге те ин сти-
ту та у Бе о гра ду. Из ло жба пред ста вља раз ли чи те 
мо гућ но сти чи та ња сим бо лич ких зна че ња ко је 
ма ра ме и на чи ни њи хо вог но ше ња ге не ри шу.

Кон цепт из ло жбе са чи ни ле су Сил ви ја Дра жић 
и Ве ра Ко пицл, ау тор ке су Га би Фран гер (Gaby 
Frag ner), Ели са бет Ба ла (Eli sa beth Ba la), Ти ја на Ја-
ко вље вић Ше вић, Ка та ри на Ра ди са вље вић, док су 
ди зајн из ло жбе осми сли ле Ти ја на По по вић Пје-
шчић и Ми ла По по вић, ко је су та ко ђе да ле до при-
нос фо то гра фи ја ма сво јих мод них ре ше ња. Из ло-
жба се мо гла по гле да ти у пе ри о ду од 18. ма ја до 30. 
ју на 2022.

Пред ста вљен је ов де ве ли ки број ма ра ма ко је 
су се из ра зних де ло ва све та сте кле у Жен ском му-
зе ју из Фир та, за тим ра до ви у фор ми до ку мен тар-
них фил мо ва и фо то гра фи је, те пред ме ти из фон да 
Му зе ја Вој во ди не, од но сно ма ра ме свих на ро да, 
као и еле мен ти ко ји су пра ти ли ве зи ва ње ма ра ма 

у Вој во ди ни, где је фо кус био на ис ти ца њу слич-
но сти, а не раз ли ка. При ка за на је кул тур на ра зно-
вр сност у европ ском, ва не вроп ском и ло кал ном 
кон тек сту, у сва ко днев ном жи во ту же на из исто-
риј ске пер спек ти ве, као и ан тро по ло шке, со ци о-
ло шке и по ли тич ке аспек те ко ји се мо гу иш чи та ти 
у ма ра ми као кул тур ном ко ду.

„Кроз раз ли чи те са др жа је ау тор ке из ло жбе про-
пи ти ва ле су сте ре о тип на при пи си ва ња, раз гра-
ни че ња, стра хо ве и про бле ма ти за ци ју ва жних 
дру штве них пи та ња као што су иден ти фи ка ци ја, 
гра ни це, ми гра ци је и ре тра ди ци о на ли за ци ја, нови 
кон зер ва ти ви зам, кул ту ра пост ху ма ни зма.“

Иза бра не ра до ве из са вре ме не умет нич ке 
прак се пот пи су ју умет ни це Та ња Осто јић, Пер се-
фо ни Мирт соу (Per se fo ni Myrt sou), Ма шад Аф сар 
(Mas had Afshar). Ау тор ке про ми шља ју и ре ин тер-
пре ти ра ју тра ди ци о нал не жен ске уло ге у суб вер-
зив ном фе ми ни стич ком чи та њу ак ту ел них дру-
штве них фе но ме на. Рад Та ње Осто јић In te gra tion 
Im pos si ble (2005) у фор ми пер фор ман са, про пи тује 
ства ран и де кла ра тив ни од нос европ ске за јед ни-
це пре ма ми гран ти ма. Но ше њем бур ке са ма скир-
ним узор ком по ули ца ма Ман че сте ра и цр ве не, 
тзв. „те ро ри стич ке ма ске“, те ви со ких пот пе ти ца 
и крат ке цр ве не ха љи не под бур ком, умет ни ца је 
же ле ла да ука же на ап стракт ну сли ку, сте ре о ти пе 
и де мо ни за ци ју ими гра на та и рат про тив те ро ри-
зма ко је про из во де ме ди ји. Пер се фо ни Мирт соу 
из во ди пер фор манс 2021. у ко јем обла чи на се бе 
ком пле тан ба кин тек стил ни ми раз, пре и спи ту јући 
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иде ју при пре ме за уда ју и под вр га ва ју ћи па ро дији 
не ве стин ски из глед, ко ји под ра зу ме ва ви ше слој-
ну но шњу за об ред вен ча ња. Две фо то мон та же 
Про кле ти пе чат Ма шад Аф сар (Mas had Afshar), 
иран ске умет ни це у ег зи лу, при ка зу ју же ну у оде-
ћи „чар шав“ иза ко је су вер ски или кла сич ни ру-
ко пи си. Тек сто ви су пре у зе ти из су ре ан-Ни са из 
Ку ра на, ко ја де фи ни ше со ци јал на и за кон ска пра ва 
же на у ислам ским зе мља ма, као и из илу стро ва них 
књи га Al fiyah  и Shal fiyah, по зна тих као пер сиј ска 
Ка ма Су тра, ко је при ка зу ју по ло жа је те ла то ком 
пол ног од но са. Без об зи ра на раз ли чи те за по ве сти 
и исто риј ске епо хе, овим сли ка ма је за јед нич ка 
пред ста ва да је рас по ла га ње жен ским те лом увек 
кон тро ли са но и ре гу ли са но. 

На из ло жби се мо гао ви де ти и филм Un der co-
ve red (2017) Нејрe Ла тић Ху лу сић и Сабринe Бе го-
вић Ћо рић. На кон те ро ри стич ких на па да на Њу јорк 
2001. го ди не хи џаб постаje кон тро вер зан одев ни 
пред мет ши ром све та. Во де се же сто ке рас пра ве о 
то ме да ли му сли ман ке тре ба да но се вео у јав но-
сти. Исто вре ме но, мла де же не у пост ко му ни стич-
кој, по сле рат ној Бо сни и Хер це го ви ни све ви ше 
при гр љу ју хи џаб као сим бол вер ске сло бо де и сво-
јих уве ре ња, а по не кад и као чин от по ра ка пи та-

ли стич кој сли ци о то ме ка ко би жен ска сло бо да 
тре ба ло да из гле да. 

Пар ти ци па тив ни део из ло жбе од но сио се на 
еми то ва ње фо то гра фи ја са ку пље них то ком при-
пре ма ње из ло жбе из при ват них фон до ва ау тор ки 
али и дру гих же на, ко је по ка зу ју раз ли чи те стило-
ве и об ли ке ма ра ма у раз ма ку од јед ног ве ка. Тако ђе 
су се мо гле ви де ти и фо то гра фи је же на са ма рама-
ма из ра зних де ло ва све та, уз за пи се, крат ке из ве-
шта је о мо ти ви ма и оно ме што је усло ви ло од лу ку 
да се ма ра ма иза бе ре као сва ко днев ни са пут ник, 
као и оби ча је ко ји су би ли по што ва ни у раз ли чи-
тим де ло ви ма све та као што су Фран ко ни ја (Не-
мач ка), Чад, Па на ма, Бур ки на Фа со, Ана до ли ја, 
Ни ге ри ја, Ка зах стан, Хер ман штат, Та ки ле, Гва те-
ма ла, Ту нис, Кур ди стан.

Угње та ва ње жен ских пра ва и до сто јан ства није 
са мо део про шло сти, већ се увек из но ва по ја вљу је 
у ста рим и но вим об ли ци ма. Ап сурд и бру тал ност 
при ме не про пи са обла че ња илу стру је ин ци дент 
ко ји се до го дио на пла жи у Ни ци 2016. го ди не. По-
ли цај ци су на те ра ли же ну да ски не бур ки ни, купа-
ћи ко стим за це ло те ло, ко ји та ко ђе по кри ва гла ву 
и врат. Же не у Ира ну, с дру ге стра не, „чу ва ри јав-
ног мо ра ла“ при мо ра ва ју да по кри ва ју гла ву и врат. 
А ка да се бо ре за сво је пра во на са мо о пре де ље ње, 
би ва ју под врг ну те нај те жој тор ту ри и за тва ра њу, 
што по ка зу је слу чај адво ка ти це за људ ска пра ва 
На срин Со у ту дех, ко ји је до ку мен то ван на овој из-
ло жби. Иран ска адво ка ти ца за људ ска пра ва На-
срин Со то у дех је му че на и осу ђе на на ду гу за твор-
ску ка зну јер је на су ду бра ни ла же не ко је ни су но-
си ле ма ра му. Ово је са мо је дан од ни за при ме ра 
ко ји у по след њих не ко ли ко го ди на за пљу ску ју јав-
ност и ме ди је, а ко ји се мо гао иш чи та ти на из ло-
жби као при лич но је згро вит и не дво сми слен при-
мер по ти ски ва ња и тор ту ре над иден ти те ти ма и 
из бо ри ма, од но сно сло бо ди и пра ви ма. 

Из ло жбу су пра ти ле број не ра ди о ни це, про-
јек ци је до ку мен тар них фил мо ва и па не ли ко ји те-
ма ти зу ју кул ту ру но ше ња ма ра ме кроз раз ли чи те 
исто риј ске, дру штве не и по ли тич ке ви зу ре и као 
сег мент сва ко днев них ру ти на.

Ра ди о ни ца Око гла ве: Дис кур си јед ног ко ма да 
плат на, ко ја је одр жа на у Кул тур ној ста ни ци „Сви-
ла ра“, те ма ти зо ва ла је дру штве ни, по ли тич ки и кул-
тур ни кон текст но ше ња ма ра ма и дру гих огла вља, 
су о ча ва ју ћи уче сни ке са дру штве ним по ло жа јем 

ЛИ ДИ ЈА МУ СТЕ ДА НА ГИЋДИС КУР СИ КУЛ ТУ РЕ НО ШЕ ЊА МА РА МЕ
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же на ко је но се ма ра ме, као и са пред ра су да ма, не-
јед на ко сти ма, а че сто и дис кри ми на ци ја ма са ко-
ји ма се су о ча ва ју. У „Сви ла ри“ је та ко ђе одр жа на 
ра ди о ни ца Ма ра ма у функ ци ји одев них пред ме та 
раз ли чи те на ме не под вод ством Ти ја не По по вић 
Пје шчић, Ми ле По по вић и Дра га не Ду бље вић, која 
је за циљ има ла упо зна ва ње са тех ни ка ма бо је ња 
и штам пе на тек сти лу. У Пар ку при са је ди ње ња 
(из ме ђу две згра де Му зе ја Во ој во ди не) одр жа на је 
ра ди о ни ца Цр ве на ма ра ма Се ве ри не Про стран, у 
ре а ли за ци ји Де чи јег кул тур ног цен тра, ко ја се ба-
ви ла цр ве ном ма ра мом као иде о ло шким сим бо лом, 
чи ме се ожи ве ло се ћа ње на пи о нир ску ма ра му као 
са став ни део од ра ста ња у пе ри о ду со ци ја ли зма у 
СФРЈ. Одр жа на је три би на Опре си ја или еман ци-
па ци ја и про јек ци ја до ку мен тар ног фил ма Гле да-
ње у кал др му. Филм је раз ма трао си ту а ци ју же на 
у та да шњем сан џач ком дру штву, ка да је 1951. го-
ди не у Ју го сла ви ји до нет За кон о за бра ни но ше ња 
за ра и фе ре џе. У ши рем сми слу, филм је за сно ван 
на све сти о по тре би ства ра ња исто ри је же на у Сан-
џа ку, ка ко би се њи хо ва при ча у ствар ној исто рији 
гра да учи ни ла ви дљи вом, од но сно ка ко би се исто-
ри ја мо гла са гле да ти, ре ва лу и ра ти и до пу ни ти из 
дру гог, жен ског угла, тј. из ис по све сти обич них 
му сли ман ских же на.

Ка та лог је та ко ђе не из о став ни део сва ке из ло-
жбе, па се и ов де по ја вљу је као пра ти лац. Број на 
по гла вља по ма ло оста вља ју ути сак ко ла жа, мно га 
су мо гла би ти ин те гри са на у је дин стве ни текст, та-
ко да би фор ма би ла на не ки на чин ком пакт ни ја. 
Пу но ма те ри ја ла са из ло жбе, као што су фо то гра-
фи је са за пи си ма, а на рав но и фо то гра фи је умет-
ни ца, нашлo је ов де сво је ме сто, док су не ка по гла-

вља оста ла не пот пи са на, а не ка пре у зе та из дру гих 
из во ра: Ве ра Ко пицл, Сил виа Дра жић, Ма ра ма као 
кул тур ни озна чи тељ; Та ња Осто јић, Ин те гра ци ја 
не мо гу ћа 2005; Ели за бет Ба ла, Га би Фран гер, Ти ја-
на Ја ко вље вић Ше вић, Око гла ве / Раз ли чи ти дис-
кур си ма ра ме као кул тур ног озна чи те ља; Мо ја ма-
ра ма (из ја ве 12 же на од 1985. до да нас); Кул ту ре 
но ше ња ма ра ма (Фран ко ни ја, Чад, Па на ма, Бур-
ки на Фа со, Ана до ли ја, Ни ге ри ја, Ка зах стан, Хер-
ман штат, Та ки ле, Гва те ма ла, Ту нис, Кур ди стан, од 
1985. до да нас); Тек стил не тех ни ке (под на сло ви: 
Оти сни плат но, офар бај плат но – „ка ли ко“ штам-
па; Штам па ње др ве ним мо дла ма; Мај стор Са рафе-
тин из Ис тан бу ла; Мај стор Ха сан из Ис тан бу ла); 
Жен ска умет ност; Вез за фран ко ниј ску но шњу; Ма-
ра ма у мо ди; По кри ти – не по кри ти; За вр шно раз-
ма тра ње – Кон цепт из ло жбе ’Око гла ве /Но ви Сад 
2022’; Пер се фо ни Мyрт соу, Не ве ста, кр пе на не ман; 
Ка та ри на Ра ди са вље вић, Ма ла при ча о иден тите-
ту же не у тра ди ци о нал ном дру штву – по кри ва ње 
гла ве код же на на вој во ђан ском се лу; Та ња Осто јић, 
Про тест не ма ра ме про тив по вла че ња Тур ске из 
Ис тан бул ске кон вен ци је; От кри ва ње / Un der the 
Co ver 2017; Ти ја на и Ми ла По по вић, Ма ра ма – мод-
ни из раз или сред ство ви зу ел не ко му ни ка ци је; Гле-
да ње у кал др му; Гор да на Сто ја ко вић, По ру ке о за ру 
и фе ре џи у АФЖ штам пи на срп ском је зи ку (1947–
1951): Слу чај Ко смет.

Мр Ли ди ја Му сте да на гић
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НЕО ЛИТ СКА РЕ ВО ЛУ ЦИ ЈА И ТЕ КО ВИ НЕ КА МЕ НОГ ДО БА

Из ло жба Сан нео лит ске но ћи пред ста вља још 
је дан про је кат Европ ске пре сто ни це кул ту ре, али 
у скло пу про грам ског лу ка Твр ђа ва ми ра, ко ји је 
по др жа ла и плат фор ма Ср би ја ства ра / Ser bia Cre-
a tes. На ста ла је као про дукт за јед нич ке ор га ни за-
ци је На род ног му зе ја Ср би је и Му зе ја Вој во ди не 
у ко јем је би ла по ста вље на од 1. ју ла до 15. ок то бра 
2022. Ау то ри су ар хе о ло зи мр Ли ди ја Баљ, му зеј ски 
са вет ник из Му зе ја Вој во ди не и Ан дреј Ста ро вић, 
ви ши ку стос из На род ног му зе ја Ср би је.

На из ло жби је мо гло да се ви ди пре ко 180 нај-
чу ве ни јих ар хе о ло шких екс по на та ко ји су, по ред 
оних из Му зе ја Вој во ди не, до пре мље ни из број них 
срп ских му зе ја (пред мет не ле ген де ни су са др жа-
ва ле по да так о при пад но сти пред ме та), про чи та 
и од слу ша (за хва љу ју ћи ау ди о гај ду) о за са да екс-
клу зив ним и нај но ви јим на уч ним по да ци ма о 
пра и сто ри ји на овим про сто ри ма. 

Увод ни део пред све ча ном са лом са др жа вао је 
увод ну ле ген ду и кар ту на спољ ном зи ду са ле, док 
су у не ко ли ко ви три на би ли сме ште ни пред ме ти, 

фо то гра фи је, та бе ле и слу ша ли це за ау дио во ђе-
ње на сле де ће те ме: но ва на уч на от кри ћа, оти сци 
пр сти ју у гли ни, ко шта не ка ши ке за бе бе, ке ра ми ка 
за др жа ње млеч них про из во да, фо рен зич ка ис пи-
ти ва ња на ко сти ма, ге о маг нет на и дру га ме ре ња. У 
јед ном углу сме стио се Ме та хју ман – пра ва скулп-
ту ра – би ста нео лит ског чо ве ка из Ле пен ског вира 
и ње го ва ди ги тал на ре кон струк ци ја, ко ја у ин тер-
ме ди јал ном „су сре ту“ са по је ди нач ним по се ти о цем 
ожи ви, јер се сва ка ге сти ку ла ци ја ко ју по се ти лац 
на пра ви пред ка ме ром се ли на ње го во ли це.

Ат мос фе ра је оно што до ми ни ра при ула ску у 
све ча ну са лу, где је би ла сме ште на глав ни на из ло-
жбе: на сре ди ни је огром ни про стор био ис пу њен 
пше ни цом, ко ји је у се би са др жао и два пред ме та 
од ке ра ми ке: си лос за жи та ри це (на ла зи ште Но са, 
ке ре шка кул ту ра) и јед ну огром ну огром ну ре кон-
стру и са ну ам фо ру (Бор ђош, по ти ска кул ту ра), те 
два гро ба in city са ске ле ти ма у згр че ном по ло жа-
ју и оста ци ма кре мич ких по су да. Ка ко су зи до ви 
там не бо је, осве тље ње је ви ше по зи ци ни ра но на 



176

РАД МУЗЕЈА ВОЈВОДИНЕ 64

по је ди не сег мен те, али до вољ но све тло да се са-
гле да це ли на по став ке – сре ди шњи пла то са пше-
ни цом и мно штво ви три на уз зи до ве, са фи гу ри-
на ма ко је илу стру ју на зна че не те ме, ис пи са не на 
зи ду из над њих. Уз све то, да кле сна жан кон траст 
жу те бо је и там но си вих зи до ва, звук је оно што је 
да ло те жи ну ак цен та ноћ ног аспек та Сна нео лит-
ске но ћи, због зву ка зри ка ва ца, ноћ них пра ти ла ца 
свих буд них ду ша, и дру гих при дру же них ин сека-
та, пти ца и жи во ти ња. Ин тен зи ван ми рис жи та 
је та ко ђе не што што уве ћа ва чул ни до жи вљај при 
оби ла же њу и по сма тра њу пред ме та.

Крат ки на сло ви и под на сло ви ис пи са ни по зидо-
ви ма, на срп ском и ен гле ском је зи ку (це ла из ло-
жба је пре ве де на на ен гле ски, од ле ген де до ау дио 
за пи са), да ли су смер ни це у са гле да ва њу те мат ске 
ле пе зе ове по став ке, по де ље не у услов но ре че но 
два де ла: Фе но ме ни нео ли ти за ци је ви ђе ни су кроз 
кул ти ва ци ју жи та ри ца (пр ве су би ле пше ни ца, је-
чам и раж), кроз струк ту ру ку ћа и сим бо ле ко ји 
су их пра ти ли, кроз при пи то мља ва ње жи во ти ња 
(пр ве су би ле ов ца, ко за и го ве че), кроз от кри ће 
ке ра ми ке и грн чар ства, и пе че не гли не као пр вог 
уни вер зал ног ма те ри ја ла, те кроз за јед нич ке ми-
то ве и кул ту ре, од но сно култ пре да ка и лов; Нео-
лит у Ср би ји от кри вао нам је древ не (ри бо)лов це 
у Ђер да пу и По ду на вљу; су срет ста рог и но вог све-
та; но ви иден ти тет и кон цепт до ма; по тра гу за ва-
жним си ро ви на ма – кон так те са уда ље ним под руч-
ји ма; свет и сва ко дне ви цу Вин ча на ца – од тр пе зе 
до ра ди о ни це; по ро ди цу и де тињ ство – мај ке са 
бе ба ма, труд ни це и по ро ди ље, бри гу о де ци и нов 
на чин ис хра не; де тињ ство и ми ни ја тур ни деч ји 
свет (играч ке); обла че ње, укра ша ва ње и мо ду; оли-
че ње жен ског и бо жан ског; ру да ре ње ба кром и ме-
та лур ги ју (Руд на гла ва као нај ста ри ји руд ник ба-
кра у Евро пи); оста ве из Плоч ни ка и ра не предме-
те од ба кра; ва жне ли ко ве и при че; кон цепт све та 
и жи во та; култ и ве ро ва ње, ри ту ал ни пе хар; са хра-
њи ва ње и по греб не ри ту а ле; за штит ни ке хра не, 
ми стич не очи, за штит ни ке до ма; не ста ја ње неоли-
та на Бал ка ну и Па но ни ји; но ве на ро де са се ве ра 
и ис то ка; до ла зак дру га чи јег до ба.

По јам нео ли та (νεολιθικός – грч. сло же ни ца од 
νεο – нов и λίθος – ка мен) пр ви пут је де фи ни сан у 
19. ве ку и озна ча вао је по след њи ста ди јум ка ме ног 
до ба. Уста но вљен је тер мин аке ра мич ког нео ли та 
ко ји об у хва та вре ме 9600–6500. го ди на пре но ве ере, 

док се по след њих не ко ли ко ве ко ва нео лит ског пе-
ри о да, све до от при ли ке 6000 го ди на пре но ве ере, 
озна ча ва као ке ра мич ки нео лит, што је за на ше кра-
је ве, у ко ји ма је упо тре ба ке ра ми ке од са мог по чет-
ка са став ни део ино ва ци ја, од не по сред ног зна ча ја. 

Нео лит ски пе ри од се раз ви јао не за ви сно у раз-
ли чи тим кра је ви ма све та. Нај зна чај ни ја про ме на 
би ла је пре ла зак на по љо при вре ду, о че му све до че 
број на ар хе о ло шка на ла зи шта ши ром све та. Пре 
не го што су кул ти ви са не пр ве жи та ри це (пше ни-
ца, је чам и раж), на под руч ју Ју го за пад не Ази је, за 
ис хра ну је ко ри шће на са мо род на пше ни ца, ко ја је 
ов де има ла оп ти мал не при род не усло ве за раст. 

Југозападнa Азијa сма тра се ко лев ком ци ви ли-
за ци је. Ов де су жи ве ле пр ве за јед ни це љу ди ко је су 
пре шле на се де лач ки на чин жи во та, ов де су при-
пи то мље не пр ве биљ ке и жи во ти ње и на ста ла прва 
ве ли ка на се ља у ко ји ма је жи ве ло ви ше хи ља да 
љу ди. Упра во одав де у на ше кра је ве сти гле су нове 
за јед ни це љу ди ко је су са со бом до ве ле чи та ве по-
ро ди це, при пи то мље ну сто ку и се ме жи та ри ца, као 
и но ва зна ња и тех но ло ги је.

То ком нео ли та от кри ве на је ке ра ми ка од ко је 
су из ра ђи ва ни раз ли чи ти пред ме ти али је нај ва-
жни је би ло по су ђе у ко јем је ве о ма ефи ка сно мо-
гла да се при пре ма хра на. Сма тра се да је до овог 
от кри ћа мо гло до ћи та ко што су пле те не кор пе, 
ко је су об ла га не гли ном ка ко би би ле ма ње по ро-
зне, не на мер но го ре ле, при че му се до шло до са зна-
ња да је гли на очвр сла. Као та ква по ста ла је от пор-
на на ви со ке тем пе ра ту ре, а уз по моћ раз ли чи тих 
тех ни ка об ра де и упо тре бе по сти за на је не про пу-
сност по су да ко ја је омо гу ћа ва ла да се у њи ма на 
раз ли чи те на чи не при пре ма хра на. Сва ка за јед ни-
ца има ла је сво је ка рак те ри стич не об ли ке и на чине 

ИЗ МУЗЕЈА И ГАЛЕРИЈА



177

на ко је је укра ша ва ла по су де, што омо гу ћа ва пре-
по зна ва ње од ре ђе них сти ло ва, од но сно вре мен-
ских од ред ни ца, а ти ме и при пад ност од ре ђе ној 
кул ту ри. Осим по су ђа, од ке ра ми ке су пра вље не 
и раз ли чи те ан тро по морф не и зо о морф не фи гу-
ри не и ра зно вр сни пред ме ти на ме ње ни по себ ним 
при ли ка ма и све ча но сти ма. С вре ме ном се тех ноло-
ги ја грн чар ске про из вод ње по сте пе но раз ви ја ла, 
те се од гли не из ра ђу ју пра ва умет нич ка и за нат-
ска де ла. 

Тек од 7500. го ди не п. н. е. на те ри то ри ји Бли-
ског ис то ка и Ме со по та ми је до шло је пот пу ног 
пре ла ска на по љо при вре ду и жи вот у стал ним на-
се љи ма. Упра во у овом пе ри о ду до ла зи до ве ли ког 
де мо граф ског ско ка, од но сно на глог по ра ста бро ја 
љу ди. Но ви на чин жи во та у нео ли ту омо гу ћио је 
да ле ко бо ље усло ве за од гој де це, ко ја се са да рађа-
ју ви ше не го ра ни је. Ис хра на ку ва ним ка ши ца ма, 
на пра вље ним од мле ка и жи та ри ца, би ла је до дат-
на хра на уз мај чи но мле ко, те се сма тра да су и оне 
за слу жне за ра ђа ње и успе шно од ра ста ње ве ћег 
бро ја де це не го ика да ра ни је у људ ској про шло сти. 
Про це њу је се да је у вре ме око 1500. го ди не н. е. зе-
мљу на се ља ва ло чак 350 ми ли о на љу ди од ко јих је 

ве ли ка ве ћи на пре шла на по љо при вре ду и жи вот 
у стал ним на се љи ма. У ово вре ме је све га је дан по-
сто ста нов ни штва жи вео но мад ским на чи ном жи-
во та и то углав ном у кра је ви ма где при род ни усло-
ви ни су до пу шта ли дру га чи ји на чин жи во та. 

По љо при вре да и жи вот у стал ним на се љи ма 
усло вио је ра зно вр сни и ком плек сни дру штве ни 
жи вот, а та ко се и мит ско ми шље ње раз ви ја ло и на-
до гра ђи ва ло: са да све ве ћи зна чај до би ја ју зе мља 
и ку ћа ко ји по ста ју цен трал на ме ста пре ко ко јих се 
чо век по ве зу је са све том око се бе. Ци клус ро ђе-
ња, жи во та и смр ти ко ји се пе ри о дич но сме њу је и 
очи ту је код жи та ри ца до во ди се у ве зу са жи во том 
љу ди. Из зе мље се жи вот ра ђа и у зе мљи за вр ша-
ва, те се ме ња ју и по греб ни ри ту а ли. Са хра њи ва-
ње љу ди у по ло жа ју фе ту са, са ру ка ма под бра дом, 
и по ла га ње да ро ва, све до че о ве ри у за гроб ни жи-
вот. Као што се се ме за са ди у зе мљу и из ње га ниче 
но ва биљ ка, та ко се и по кој ник по ла же у зе мљу из 
ко је ће се по но во ро ди ти.

Мно ги аспек ти жи во та нео лит ских за јед ни ца 
на на шем под руч ју при ка за ни су на из ло жби, као 
и са деј ство ве ли ког бро ја на у ка ко је омо гу ћа ва ју 
сло же ни је за хва те и не ве ро ват на от кри ћа. Од пред-
ме та ов де па жњу пле не ка ко ми ни ја ту ре, та ко и 
круп ни пред ме ти и гру пе пред ме та, а ме ђу нај а-
трак тив ни је и нај чу ве ни је спо ме ну ће мо ан тро по-
морф ну фи гу ри ну са по су дом у кри лу (Бор ђош, 
по ти ска кул ту ра), ан тро по морф не фи гу ри не од 
мерме ра, жр тве ник са пред ста вом жи во тињ ске 
гла ве, просопоморфнe по клоп це, од ко јих је дан има 
два ли ца и уре за не зна ке, ста ту е те Lady of Vin ča и 
Ви дов дан ка (Вин ча, вин чан ска кул ту ра), дво гла-
вог идо ла (Го мо ла ва, вин чан ска кул ту ра), жр тве-
ник у об ли ку је ле на (Руд на гла ва, вин чан ска кул-
ту ра), деч је играч ке (Го мо ла ва, вин чан ска кул ту ра), 
ста ту е ту са пред ста вом труд не же не (Ме двед њак, 
вин чан ска кул ту ра), ста ту е ту у се де ћем по ло жа ју 
Мо рав ка и при каз мај ке са де те том на гру ди ма 
(Дре но вац, вин чан ска кул ту ра), ске лет мла де же не 
(Го мо ла ва), сли ка ни пе хар (Стар че во, стар че вач ка 
кул ту ра), ам фо ру на по ста мен ту (Но са, ке ре шка 
кул ту ра), те жр тве ник са пред ста вом ди во јар ца 
(До ња Бра ње ви на, стар че вач ка кул ту ра) и Цр вено-
ко су бо ги њу (До ња Бра ње ви на, ке ре шка кул ту ра).

Мр Ли ди ја Му сте да на гић

ЛИ ДИ ЈА МУ СТЕ ДА НА ГИЋНЕО ЛИТ СКА РЕ ВО ЛУ ЦИ ЈА И ТЕ КО ВИ НЕ КА МЕ НОГ ДО БА
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РИМ СКИ ШЛЕМ БЕРКАСОВO 1 НА ИЗ ЛО ЖБИ  
ПАД РИМ СКОГ ЦАР СТВА У ТРИ РУ

Трир сма тра ју нај ста ри јим не мач ким гра дом. 
Са здан је у до ли ни ре ке Мо зел (на зив по ти че од 
ла тин ске ре чи Мosella, што зна чи ма ла Ме за, лат. 
Mo sa). Још у 2. ве ку но ве ере на њој су ста ри Ри-
мља ни по ди гли мост, чи ји су ка ме ни но са чи да-
нас ин кор по ри ра ни у са вре ме ни мост пре ко ко јег 
се ин тен зив но од ви ја са о бра ћај. Не ко ли ко др ве-
них ши по ва, ко ји су га под у пи ра ли у до ба Ста рих 
Ри мља на, мо гу се ви де ти на стал ној по став ци 
Рајн ског по кра јин ског му зе ја ко ји чу ва и пре зен-
ту је бо га то ар хе о ло шко на сле ђе Три ра. С об зи ром 
на по во љан ге о граф ски по ло жај у реч ној до ли ни, 
са бла гим бр ди ма од цр ве ног пе шча ра са обе стра не 
ре ке, не из не на ђу је чи ње ни ца да град има им пре-
сив ну исто ри ју, ко ја по чи ње па ле о ли том и нео ли-
том, на ста вља се брон за ним до бом и Кел ти ма, а 
свој вр ху нац до жи вља ва у рим ско вре ме.

Au gu sta Tre ve ro rum – Ав гу стов Трир – би ло је 
име гра да ко ји је осно ван у 1. ве ку пре но ве ере. 
Кул ми на ци ја ње го ве мо ћи бе ле жи се кра јем 3. и по-
чет ком 4. ве ка, у вре ме те трар хи је, ка да је по стао 
јед на од че ти ри пре сто ни це Рим ског Цар ства. Бар-
ба ра тер ме, по диг ну те у 2. ве ку, као дру ге нај ве ће 
тер ме Цар ства (по сле Ха дри ја но вих), на во де на за-
кљу чак да је ово био зна ча јан град и у прет ход ним 
пе ри о ди ма рим ске исто ри је. Да нас у Три ру по сто-
ји чак де вет спо ме ни ка ко ји се на ла зе на Уне ско вој 
ли сти свет ског на сле ђа (Пор та ни гра, Ам фи те а тар, 

Цар ске тер ме, Тер ме на Ви марк ту, Бар ба ра тер ме, 
Рим ски мост, Кон стан ти но ва ба зи ли ка, Ка те дра ла 
у Три ру (Дом) и Цр ква на ше Го спе, као и Иге лер 
Сој ле, ко ји се на ла зи са мо ма ло да ље од Три ра). 
Гра ди тељ ско уме ће Ри мља на иза зи ва ди вље ње, али 
ди вље ња је вре дан и при ступ ко ји Нем ци има ју 
пре ма ар хе о ло шком на сле ђу. Та кав од нос пре ма 
одр жа ва њу ар хе о ло шког бла га у Три ру зах те ва и 
озбиљ на фи нан сиј ска ула га ња у људ ске и ма те ри-
јал не ре сур се. Би ла су нео п ход на ви ше де це ниј ска 
ула га ња и на по ри ар хе о ло га, кон зер ва то ра и ре-
ста у ра то ра, ар хи те ка та и гра ђе ви на ра, да ис тра-
же, кон зер ви ра ју и ре ста у ри ра ју број не гра ђе ви не 
из рим ског до ба ка ко би их са чу ва ли и пре зен то-
ва ли та ко да нас да нас оста вља ју без да ха.

Из ло жба под на зи вом Пад Рим ског цар ства 
отво ре на је у Рајн ском по кра јин ском му зе ју у Три-
ру 24. ју на 2022. и пред ста вља део ве ли ког про јек-
та ре а ли зо ва ног под по кро ви тељ ством не мач ке 
др жа ве. У про јек ту су уче ство ва ла три зна чај на 
трир ска му зе ја – Рајн ски по кра јин ски му зеј са по-
став ком Пад Рим ског цар ства, Му зеј код Ка те дра-
ле са по став ком Сим бол на кр сту – свет ко ји се 
ме ња и Град ски му зеј Си ме он штифт, где су у ин-
тер пре та ци ји те ме Рим ско на сле ђе. Ви зи је и ми то-
ви у умет но сти из ло же на рас ко шна умет нич ка 
де ла, по зајм ље на из број них свет ских му зе ја. 

По ред мно гих пред ме та ко ји су про на ђе ни у 
ру ше ви на ма рим ског гра да Au gu sta Tre ve ro rum и 
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му зе а ли ја ко је се чу ва ју у зна чај ним европ ским и 
свет ским уста но ва ма кул ту ре (из Ал жи ра, Бу гар-
ске, Дан ске, Не мач ке, Фран цу ске, Грч ке, Ве ли ке 
Бри та ни је, Ита ли је, Хр ват ске, Лук сем бур га, Ау-
стри је, Пор ту га ла, Швај цар ске, Ср би је, Сло ве ни-
је, Шпа ни је, Ту ни са, Ма ђар ске и Ва ти ка на), као 
јед на од глав них атрак ци ја на из ло жби Пад Рим-
ског цар ства на шао се и рим ски по зла ће ни шлем 
из Му зе ја Вој во ди не.

По мо ћу ар хе о ло шких ар те фа ка та и раз ли чи-
тог кон тек ста у ко јем су про на ђе ни, из ло жба Пад 
Рим ског цар ства об ра ђу је јед ну од нај ком плек-
сни јих исто риј ских те ма. Кон ци пи ра на је у 12 це-
ли на, од ко јих је сва ка пред ста вље на у за себ ној 
про сто ри ји под на сло ви ма: Цар ство у ка сној ан ти-
ци; Но ви цен три мо ћи; Вој ска и моћ; Во де не гра ни-
це; Рим и дру ги; Вре ме гра ђан ских ра то ва; Пљачка 
Ри ма; Власт се рас па да; Се вер на Афри ка је из гу-
бље на; Хри шћан ство као но ва моћ; Опа да ње и про-
ме на и Ду ги крај. 

Сва ка це ли на са др жи по себ не сег мен те. Пр ва 
се ба ви до бом те трар хи је, вла да ри ма и њи хо вом 
мо ћи, као и три јум фом хри шћан ства; дру га об ра-
ђу је кон цепт ре зи ден ци је, цар ски град Трир и пред-
ста вља га као јед ног од цен та ра рим ске мо ћи; тре-
ћа го во ри о вој сци и де мон стра ци ји рим ске мо ћи, 
а че твр та о во де ним гра ни ца ма; пе та се ба ви тр го-
ви ном, спољ ном по ли ти ком и ње ним по сле ди ца-
ма, бит ком код Ха дри ја но по ља и фак то ри ма па да; 
ше ста пред ста вља тур бу лент на вре ме на гра ђан ских 
ра то ва, вар вар ске рат ни ке са дру ге стра не Рај не, 
ели те под оруж јем, рим ске ге не ра ле ко ји се уз ди жу 
и гра де ка ри је ре; сед ма при ка зу је по сле ди це пљач-
ке Ри ма као ду хов ног цен тра Цар ства; осма се бави 

уби ством на цар ском дво ру и успо ном вој нич ких 
ца ре ва; де ве та го во ри о ка та стро фал ном по ра зу, 
гу бит ку се вер не Афри ке и не у спе шном по нов ном 
осва ја њу, ван дал ским ли де ри ма и рим ском на чи ну 
жи во та; де се та при ча о цр кви, кле ру и ца ру, те цен-
тру мо ћи и по ра за; је да на е ста при ка зу је ко лапс 
Им пе ри је и пад мо ћи Три ра; два на е ста се ба ви по-
след њим рим ским ца рем Ро му лом Ав гу сту лом, 
кра јем Им пе ри је и ње ним на сле ђем.

Ди зајн из ло жбе ко ји пот пи су је ар хи тек тон ски 
сту дио из Бер ли на (Dun can McCa u ley GmbH) осми-
шљен је та ко да се по се ти лац кре ће од све тли јих ка 
све там ни јим про сто ри ја ма, што су ге ри ра по сте-
пе ни пад Рим ског цар ства. Сва ка од про сто ри ја 
има спе ци фич ну сце но гра фи ју, те се чи ни као да 
су це ли не пот пу но одво је не – сва ка за се бе пред-
ста вља из ло жбу у ма лом. Еле мен ти из ло жбе, иа ко 
ди зај ни ра ни у скла ду са пред ме ти ма ко је пред ста-
вљају – по себ но из ра ђе не ви три не, жи то од плек-
си гла са ко је ево ци ра се вер ну Афри ку као плод ну 
жит ни цу Цар ства или из ло мље на огле да ла иза ви-
три на, ко ја омо гу ћа ва ју да се пред ме ти ви де са свих 
стра на, при вла че па жњу и са ми по се би. 

Из ло жба по чи ње при чом о Цар ству у ка сној 
ан ти ци и кар том ко ја по ка зу је ње го ву ве ли чи ну, 
гра ни це и рас по ред про вин ци ја. Пр ве три са ле где 
су из ло же ни ар те фак ти са те ри то ри је Ср би је – пор-
фир на ру ка са гло бу сом, ар хи вол та са нат пи сом 
Фе ликс Ро му ли а на и шлем из Бер ка со ва, обо је не 
су у све тло и по све ће не на ра ти ву ко ји од го ва ра те-
ма ма: Цар ство у ка сној ан ти ци, Но ви цен три моћи 
и Вој ска и моћ. По ред им пре сив них на ла за као 
што су Мак сен ци је во же зло, ко пи ја чу ве них пор-
фир них скулп ту ра те трар ха из Ри ма или ве ли ка 

ТИ ЈА НА СТАН КО ВИЋ ПЕ ШТЕ РАЦРИМ СКИ ШЛЕМ БЕРКАСОВO 1 НА ИЗ ЛО ЖБИ ПАД...
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оста ва нов ца са те ри то ри је са мог Три ра, у пр вој 
са ли мо же се ви де ти ру ка са гло бу сом, из ра ђе на 
од пор фи ра, по зајм ље на из На род ног му зе ја За је-
чар. Дру га са ла го во ри о но вим цен три ма мо ћи и 
вре ме ну те трар хи је ка да је Цар ство по де ље но на 
че ти ри де ла, ко ји ма су вла да ли ав гу сти и це за ри из 
че ти ри цен тра: Три ра, Ми ла на, Сир ми ју ма и Ни-
ко ме ди је. По себ ну па жњу при вла чи цен трал ни 
део са ле са вер ти кал но по ста вље ном ар хи вол том 
из За је ча ра са нат пи сом Фе ликс Ро му ли ја на, за тим 
злат на по лу га из Сир ми ју ма, ко ја се чу ва у Умет-
нич ко-исто риј ском му зе ју у Бе чу и им пре сив на 
ди ја тре та из Три ра. Тре ћа са ла но си на зив Вој ска 
и моћ, а при чу илу стру ју ра зно вр сни пред ме ти који 
се ти чу рим ске вој ске, по пут очу ва них де ло ва оде ће 
рим ског вој ни ка од ла на и ву не, над гроб них вој-
нич ких сте ла, де ло ва оруж ја – плум ба та и вр хо ва 
ко па ља, гво зде них шле мо ва из Ин сбру ка, Ау гу ста 
и Бу дим пе ште, по зла ће ног ум ба из Нај ме ге на и др. 

Ме ђу њи ма цен трал но ме сто за у зи ма нај ра ско-
шни ји ар те факт – рим ски по зла ће ни шлем из Бер-
ка со ва. Ко ли ко је овај из у зет ни пред мет Му зе ја 
Вој во ди не зна ча јан, го во ри и чи ње ни ца да је упра-
во он, од свих 250 ар те фа ка та ове из ло жбе, као сим-
бол мо ћи Цар ства, пред ста вљен на свим ар хе о ло-

шким ло ка ци ја ма у гра ду и у скло пу им пре су ма на 
сва кој од из ло жби ко ја је део овог ве ли ког про јек та. 
Осим то га, рим ски по зла ће ни шлем из Бер ка со ва 
пред ста вља из ло жбу у свим пра те ћим бро шу ра ма, 
фла је ри ма, по сте ри ма, бил бор ди ма и но вин ским 
члан ци ма. Трир ска пу бли ка по дру ги пут има 
при ли ку да га ви ди – пр ви је био у скло пу из ло жбе 
Кон стан тин Ве ли ки, ко ју је 2007. го ди не ви део ве-
ли ки број по се ти ла ца, на ко јој су се на ла зи ла оба 
бер ка сов ска шле ма. 

Из ло жбу Пад Рим ског цар ства пра ти им пре-
сив на мо но гра фи ја на не мач ком је зи ку од 464 стра-
не ко ја, по ред тек сто ва раз ли чи тих ау то ра, са др жи 
и ка та ло шки део са фо то гра фи ја ма и је ди ни ца ма 
за све при ка за не пред ме те, што омо гу ћа ва да се 
раз у ме иде ја из ло жбе и ис пра ти њен ток. По зај-
ми це му зе а ли ја из број них европ ских и свет ских 
цен та ра све до че о зах тев но сти са ме по став ке, али 
и про јек та у це ли ни, по го то ву ка да се са гле да ју и 
дру га два сег мен та у Му зе ју код Ка те дра ле и Град-
ском му зе ју Си ме он штифт. 

Шлем 1 из Бер ка со ва, нај леп ши од три ко ја се 
чу ва ју у Му зе ју Вој во ди не, не мач ка пу бли ка мо ћи 
ће да ви ди у Три ру до 27. но вем бра 2022. го ди не.

Мр Ти ја на Стан ко вић Пе ште рац

ПРЕД МЕ ТИ ИЗ МУ ЗЕ ЈА ВОЈ ВО ДИ НЕ НА ИЗ ЛО ЖБИ  
О НА СТАН КУ МА ЂАР СКЕ ДР ЖА ВЕ

О ју би ле ју од на ци о нал ног зна ча ја – 800-го ди-
шњи ци Злат не бу ле, пр вог ма ђар ског прав ног ко-
дек са – до ку мен та ко ји је ве ко ви ма слу жио као 
прав ни и за кон ски те мељ др жа ве и дру штва (по пут 
Маг на кар те код Ен гле за или Ду ша но вог за ко ни ка 
код нас), на пра вље на је ве ли ка из ло жба Кра ље ви и 
све ци. До ба Ар па да, по све ће на до бу пр ве ма ђар ске 
вла дар ске ку ће ко ја је вла да ла од 10. до 13. ве ка. 
Овај ам би ци о зни про је кат, за ми шљен са ци љем 
пред ста вља ња ра ног раз во ја ма ђар ске др жа ве, 
спро ве ли су Ма ђар ски на ци о нал ни му зеј из Бу-
дим пе ште и Му зеј Све ти краљ Иштван из Се кеш-
фе хер ва ра (пр ве пре сто ни це Ма ђа ра, у ко јој је 
1222. го ди не краљ Ан драш II из дао Злат ну бу лу), 
у чи јем је про сто ру из ло жба и по ста вље на. На по-
став ци је из ло жен ве ли ки број пред ме та – пре ко 700 
екс по на та, са крал ног и про фа ног ти па, ре га ли ја 

и умет ни на, ка ко ло кал не про ве ни јен ци је, та ко и 
по зајм ље них из европ ских и свет ских му зе ја из 12 
раз ли чи тих зе ма ља. Овим по во дом Му зеј Вој во ди-
не се укљу чио са по зај ми цом од ре ђе ног бро ја пред-
ме та ко је чу ва у сво јој Сред њо ве ков ној збир ци.

Се кеш фе хер вар (Székes fehérvár), код нас знан 
и као Сто ни Бе о град, да нас је гра дић од сто ти нак 
хи ља да ста нов ни ка, по зи ци о ни ран на пу ту из ме-
ђу Ба ла то на и Бу дим пе ште (60 км ју го за пад но од 
Пе ште). У сред њем ве ку био је цен трал на тач ка 
ма ђар ске др жа ве, као ва жна рас кр сни ца пу те ва 
ка Ита ли ји, Бал ка ну, Бли ском ис то ку, те Пе шти и 
Бе чу ка се ве ру, и пр ва пре сто ни ца др жа ве, у ко јој 
су сто ле ћи ма кру ни са ни и са хра њи ва ни ма ђар ски 
вла да ри – по чет ком 11. ве ка из гра ђе на је ве ли ка 
ба зи ли ка Ус пе ња пре све те Бо го ро ди це у ко јој су кру-
ни са на 43 кра ља (по след њи пут 1526), а са хра њено 
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њих 15. Злат ну бу лу, пр ви прав ни ко декс и по то њу 
осно ву ма ђар ског пра ва све до 19. сто ле ћа, у Се кеш-
фе хер ва ру је из дао 1222. го ди не Краљ Ан драш II.

Му зеј Све ти краљ Иштван (Szent István Király 
Múze um) је ве ли чи ном дру ги му зеј у Ма ђар ској. 
По став ка из ло жбе ре а ли зо ва на је у про сто ри ја ма 
му зе ја – згра ди из сре ди не 18. ве ка, пр во бит ном 
са мо ста ну Је зу ит ског ма на сти ра. По ред атрак тив не 
спо ља шњо сти ста рог зда ња, уну тра шње окру же ње 
је та ко ђе по год но за по став ку овог ти па, об зи ром 
на то да згра да по се ду је ду гач ка кри ла са ве ли ким 
бро јем про сто ри ја у ни зу, ко је су ве ћим де лом про-
ла зне и ти ме ме ђу соб но по ве за не, што олак ша ва 
из вед бу хро но ло шког пред ста вља ња ма те ри ја ла 
и ли не ар ног кре та ња пу бли ке. 

Ре чи ма ау то ра, ово је „пр ва из ло жба ко ја пред-
ста вља пе ри од Ар па до ва ца у све о бу хват ном мани-
ру, са из ла га њем ве ли ког бро ја умет нич ких де ла, 
ка ко из Ма ђар ске та ко и из ино стран ства, уз ака-
дем ско (на уч но) про ма тра ње и при ступ, те умет-
нич ку, а опет ра зу мљи ву, пре зен та ци ју овог ком-
плек сног пе ри о да.“ Основ ни кон цеп ти, од но сно 
идеј не це ли не ко је су од ре ди ле фор мат, об лик и 
ди зајн из ло жбе, пре ма ау то ри ма су: ар хе о ло ги ја 
ма ђар ске кул ту ре 10. ве ка, раз вој кра љев ске мо ћи, 
исто ри јат цр кве, по ход Та та ра, вре ме по след њих 
Ар па да, и ико нич ни објек ти ма ђар ског кра љев-
ства. По став ка се про сти ре на око 1800 ме та ра 
ква драт них, са пре ко 700 екс по на та рас по ре ђе них 
у 17 про сто ри ја. Ма те ри јал је из ло жен и гру пи сан 

пр вен стве но по хро но ло шком прин ци пу – увод у 
из ло жбу пред ста вља ин вен тар ве зан за степ ско-
но мад ску кул ту ру 10. ве ка, да би се по том хро но-
ло шки ре ђа ли пе ри о ди све до до ба Ан дра ша III, 
по след њег вла да ра из ку ће Ар па да (умро 1301. го-
ди не). Уз хро но ло шки, ли не ар ни ре до след, екс по-
на ти су (уз по што ва ње хро но ло ги је) сор ти ра ни и 
гру пи са ни и пре ма ти пу (на ме ни), од но сно вр сти 
ма те ри ја ла од ко јег су из ра ђе ни. Бо гат ин вен тар 
ре пре зен та тив ног ка рак те ра пред ста вља пра ву 
сред њо ве ков ну ри зни цу, ка ко умет нич ких и са-
крал них пред ме та, та ко и пред ме та за сва ко дневну, 
све тов ну упо тре бу. У скла ду са зна ча јем, од но сно 
те мом из ло жбе, ов де су из ло же не нај ве ће ма ђар-
ске и свет ски чу ве не ре ли кви је – Све та кру на Ма-
ђар ске (Кру на Све тог Сте фа на/Иштва на, ко јом су 
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кру ни са ни без ма ло сви ма ђар ски су ве ре ни), и 
кру на Мо но ма ха – је ди не са чу ва не ви зан тиј ске 
кру не на све ту. Мо но ма хо ва кру на из ло же на на 
по став ци је ори ги нал, док је Кру на Све тог Сте фа на 
(Иштван I) ко пи ја из Нем зе ти му зе ја (ори ги нал је 
из ло жен у згра ди ма ђар ског пар ла мен та). Уз ове 
ре ли кви је пр вог ре да, из ло же ни су и кру на на ђе на 
на остр ву Мар гит, за ко ју се ве ру је да је по смрт на 
кру на кра ља Иштва на V, мач ко ји се при пи су је 
Све том Иштва ну, ре пли ка са бље из пе ри о да досе-
ља ва ња – та ко зва не „Ати ли не“, нај ста ри ја са чу ва-
на ма ђар ска за ста ва, рас ко шни ви зан тиј ски рог 
из 10–11. ве ка ве зи ван за ма ђар ског исто риј ског 
по гла ви цу Ле хе ла, пло че из Тар со љи ја и мно ге 
дру ге. На из ло жби се та ко ђе мо гу, на јед ном ме сту 
са бра ни и из ло же ни, ви де ти нај ста ри ји за пи си на 
ма ђар ском је зи ку – осни вач ка по ве ља Ти хањ ске 
опа ти је, осни вач ка по ве ља Па нон хал ма, нај ста ри-
ја по сто је ћа вер зи ја Злат не бу ле, Ге ста Хун га ро рум 
– нај ста ри ја са чу ва на ма ђар ска хро ни ка (Ано ни-
мус), као и оста ли број ни ко дек си и ру ко пи си. По-
ред стан дард ног из ла га ња екс по на та у ви три на ма 
кла сич ног ти па, пра те ћу те мат ску опре му по став-
ке до пу ња ва ју и број не ма ке те и ди о ра ме, екра ни 
са ани ма ци ја ма, илу стра ци ја ма и тек стом, ле ген де 
и пла ка ти раз ли чи тог ти па. Као атрак ти ван по-
моћ ни са др жај из ло жбе тре ба ис та ћи на мен ски 
пра вље ну 3Д ани ма ци ју це ре мо ни је кру ни са ња 
кра ља Ан дра ша II – на ве ли ком дис пле ју мо гу ће је 
по гле да ти филм ску ре кон струк ци ју це ре мо ни је 
ру ко по ло же ња јед ног вла да ра из ди на сти је Ар па-
до ва ца, са мно штвом при сут ног све та, ко ја по се-

ти о ца по ста вља у им по зант но окру же ње се кеш-
фе хер вар ске ба зи ли ке и при бли жа ва га основ ним 
иде ја ма из ло жбе и пе ри о ду ко ји она по кри ва.

Пред ме ти Му зе ја Вој во ди не по зајм ље ни за из-
ло жбу по ти чу са се вер них об ро на ка Фру шке го ре, 
из ме ста Ра ко вац над Ду на вом (исто риј ски Дом бо), 
са про сто ра ко ји је у то до ба пред ста вљао ју жни 
обод ма ђар ске кра ље ви не. Ов де је по чет ком 12. 
ве ка, нај ве ро ват ни је за вре ме кра ља Ко ло ма на (Кал-
ман, 1095–1116), из гра ђе на ве ли ка тро брод на ба зи-
ли ка у ро ма нич ком сти лу, са тем пло ном ви зан тиј-
ског ка рак те ра, по све ће на Све том Ђор ђу. Бази ли ка 
је би ла де ло мај сто ра са про сто ра ви зан тиј ско-егеј-
ског ме ди те ра на, ње но све штен ство је би ло грч ког 
по ре кла, а ри тус је, у скла ду са тим, био ис точ ног 
усме ре ња. Му зеј Вој во ди не је за по тре бе из ло жбе 
по зај мио осам пред ме та – три брон за не ико не ви-
зан тиј ског сти ла и ма лог фор ма та: Ико на Бо го ро-
ди ца за штит ни ца (инв. бр. 994), Ико на Бо го ро ди-
ца за штит ни ца (инв. бр. 996), Ико на Бо го ро ди ца 
за ступ ни ца (инв. бр. 997). Ико ни це су део гру пе 
од два на ест брон за них пред ме та про на ђе них у Ра-
ков цу 1963. го ди не, а чи је од ли ке упу ћу ју на скуп ни 
на лаз – оста ву, те на ди рект ну ве зу са ма на сти ром 
све тог Ђор ђа и па ро хиј ском цр квом – као мо гу ћи 
део пр во бит ног ин вен та ра цр кве. Уз брон за не ико-
не по зајм ље но је и пет при ме ра ка ка ме не пла сти-
ке – ар хи тек ту рал ног ин вен та ра уну тра шњо сти 
ба зи ли ке: Ка ме ни стуб (инв. бр. 2418), Део плу те ја 
(инв. бр. 2832), Ка пи тел (инв. бр. 2830), Фраг мент 
ка ме не пла сти ке са пред ста вом ор ла (инв. бр. 2590), 
Кон зо ла укра ше на пре пле том ва лов ни ца-пле те-
ни цом (инв. бр. 2660). Сек ци ја по став ке из ло жбе 
у ко јој се на ши пред ме ти на ла зе за ми шље на је као 
ре пре зен та ци ја хри шћан ског култ ног ин вен та ра 
и хра мов ског окру же ња – из ло же ни су упо треб ни 
са крал ни пред ме ти, као и еле мен ти ар хи тек ту ре 
хра мо ва. Пред ме ти Му зе ја Вој во ди не из ло же ни 
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су у две раз ли чи те про сто ри је – брон за не ико не 
из ло же не су са дру гом то ре у ти ком (ме та лом), у 
њи ма по себ но на ме ње ној ви три ни. Ка ме на пла-
сти ка из ло же на је за јед но са дру гом слич ном пла-
сти ком у про сто ри ји за ми шље ној као сим бо лич ки 
на ос цр кве. Ин те ре сант но кон ци пи ран кон зол ни 
си стем омо гу ћио је рас по ре ђи ва ње пред ме та на 
раз ли чи тим по зи ци ја ма и ви си на ма у ци љу си му-
ли ра ња њи хо вог ори ги нал ног по ло жа ја, од но сно 
рас по ре да ко ји су ар хи тек ту рал но има ли у скло-
пу ба зи ли ке (кре ћу ћи се кроз низ по ве за них про-
сто ри ја по се ти лац ула зи у про стор ди зај ни ран да 
му омо гу ћи до жи вљај из вор ног окру же ња на о са 
јед не ро ма нич ке ба зи ли ке, у ко јем је вер ник из да-
тог пе ри о да био из ло жен ути ца ји ма уче ња и у ко-
јем је мо гао да прак ти ку је сво ју по бо жност и оства-
ру је од нос са оно стра ним). Уз ци ља но по зи ци о ни-
ра ње пред ме та, ефе кат у из ла га њу је по стиг нут и 
упо тре бом ра све те – у по лу за мра че ној про сто рији 
(што по себ но до ча ра ва из вор ну ат мос фе ру уну-
трашњо сти хра ма), сва ки од пред ме та сцен ски је 
осве тљен сно пом фо ку си ра не све тло сти, ко ја га 
ис ти че у пр ви план, и, из два ја ју ћи га од но са ча и 
си сте ма про фи ла, чи ни да пле ни па жњу и при ву-
че по се ти о ца.

Ова ком плек сна из ло жба ве ли ког фор ма та 
успе ва у спро во ђе њу основ них иде ја у де ло – фонд 
изло же них пред ме та је им пре си ван, ка ко бро јем 
та ко и ква ли те том и зна ча јем из ло же них ар те фа-
ка та, и ти ме ре пре зен та ти ван за по ме ну ту епо ху 

и до ку мен то ва ње жи во та и да том пе ри о ду – по-
став ка орга ни зо ва на пре ма хро но ло шком сле ду и 
раз ли чи тим кул тур ним кон тек сти ма успе шно до-
че ку је и спро во ди по се ти о ца. У пот пу но ре но ви-
ра ном про сто ру из ло жба је сме ште на ко мот но, без 
пре тр па ва ња, ка ко са мих про сто ри ја, та ко и из ло-
жбе них ви три на и по ста ме на та. Ди зајн окру же ња 
– из бор бо ја и де ко ра ци је зи до ва, об лик и рас по-
ред ви три на, од го ва ра ју те ма ти ци из ло жбе, док је 
по себ но ин те ре сант на тех нич ки сло же ни ја из вед-
ба по себ но пра вље ног кон зол ног си сте ма за ноше-
ње те шких ка ме них пред ме та, у свр ху си му ла ције 
цр кве ног ен те ри је ра. Ка ко и при ли чи из ло жби ова-
квог зна ча ја и фор ма та, при сут не су и спе ци јал не 
кли мати зо ва не и сен зо ри ма опре мље не ви три не 
у ко ји ма су из ло же ни ли сто ви древ них ру ко пи сних 
књи га. 

Глав ни ци ље ви из ло жбе – пре зен та ци ја на стан-
ка ма ђар ске др жа ве и ње ног укљу чи ва ња у круг 
про све ће них на ци ја, по стиг ну ти су до ку мен то ва-
њем и пре зен то ва њем раз во ја ин сти ту ци ја др жа-
ве – кра љев ске вла сти и ари сто кра ти је (ре га ли је), 
за ко но дав ства (Злат на бу ла), цр кве (бо гат ин вен-
тар ко ји све до чи о ши ро ком и те мељ ном про це су 
хри сти ја ни за ци је, уз по се бан на гла сак на ка то лич-
ке све це по те кле из ку ће Ар па да – пре ко де сет њих. 
По сред но, из ло жба је у функ ци ји под се ћа ња на 
по ре кло и слав ну про шлост, те по твр да ду ге тра-
дици је при па да ња европ ском кул тур ном кру гу и 
усво је них вред но сти истог, уз ис ти ца ње ма ђар-
ског до при но са европ ском и свет ском кул тур ном 
на сле ђу.

Узев ши у об зир зна чај и фор мат из ло жбе, уз сво 
раз у ме ва ње за те жи ну ре а ли за ци је јед ног ова ко 
ком плек сног по ду хва та, мо ра мо да ука же мо и на 
зна чај не про пу сте од стра не ор га ни за то ра и ау то-
ра – за из ло жбу ова квог фор ма та про сто је не за-
ми сли во не по сто ја ње ле ген ди на ен гле ском је зи ку, 
чи ме су са гле да ва ње и спо зна ја ма те ри ја ла умно-
го ме огра ни че ни стра ном по се ти о цу. Из ве стан 
про пуст чи ни и ка шње ње ка та ло га, ко ји je иза шао 
тек при кра ју из ло жбе. Ипак ће оби ље ма те ри ја ла 
дра го це ног за струч ну јав ност – ве ли ки број пред-
ме та ра зних вр ста и на ме на, из у зет ном при ли ком 
са ку пље них у јед ну це ли ну, и на да ље оста ти до-
ступ но за бу ду ће про на ла же ње и про у ча ва ње.

Ни ко ла Мрк шић

НИ КО ЛА МРК ШИЋПРЕД МЕ ТИ ИЗ МУ ЗЕ ЈА ВОЈ ВО ДИ НЕ НА ИЗ ЛО ЖБИ О НА СТАН КУ...
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ОРУЖ ЈЕ И ВОЈ НА ОПРЕ МА КРОЗ ВЕ КО ВЕ  
Од ка ме на до кур шу ма (29. март – 29. април 2022)

У Град ском му зе ју Бе чеј при ре ђе на је из ло жба 
о ми ли та ри ја ма из му зеј ских збир ки ко ја је са раз-
ло гом иза зва ла при лич ну па жњу, ко ли ко град ске 
пу бли ке, ко ја ре дов но по се ћу је Му зеј и ње го ве по-
став ке, та ко и број них љу би те ља ми ли та ри ја из 
Вој во ди не. И сам пи сац ових ре до ва је са не ма лом 
зна ти же љом по хи тао пут ле пог гра да на де сној оба-
ли Ти се и Град ског му зе ја Бе чеј не би ли био са у че-
сник овог за ни мљи вог до га ђа ја. Већ из ових пр вих 
ре до ва на ме ће се пи та ње у че му је по ста вље на из ло-
жба по бу ди ла то ли ко ин те ре со ва ње по се ти ла ца. 
Од го вор је са свим ди рек тан – по став ка пред ста-
вља без ма ло ин ци дент ме ђу му зеј ским пре зен та-
ци ја ма. Још се мо же до да ти и то да има ви ше прсти-
ју на јед ној ру ци не го ли ова квих из ло жби у про те-
клој де це ни ји. И не са мо у Град ском му зе ју Бе чеј 
не го у свим му зе ји ма у Вој во ди ни. Баш чуд но, када 
смо у спо зна ји не скри ве не и не ис кри вље не чи ње-
ни це да љубитељa ми ли та ри ја, би ло као па си о ни-
ра них ко лек ци о на ра, би ло као зна ти жељ ни ка и 
љу би те ља вој не опре ме и оруж ја, ка ко у све ту тако 
и у на шој По кра ји ни, има у ве ли ком бро ју, те да су 
књи ге и ка та ло зи на ову те му ве о ма тра же ни, баш 
као што је и по се ће ност сај то ва по ве ћа на.1 Та ко-
ђе се мо же твр ди ти да би по став ки ми ли та ри ја по 
му зе ји ма Вој во ди не би ло и знат но ви ше да у му-
зеј ским збир ка ма има до вољ но (по бро ју, је дин-
стве но сти и екс клу зи ви те ту) при ку пље них и обра-
ђе них пред ме та о вој ној опре ми и оруж ју. Исти на 
је и да у ко лек ци о нар ским зби р ка ма има и број ни-
јих и вред ни јих пред ме та не го по му зе ји ма Вој во-
ди не. За што то ни је дру га чи је – пи та ње је за ми-
ли он ди на ра. Оту да смо, са не ма лим уз бу ђе њем, 
по гле да ли и ужи ва ли у му зеј ској по став ци ко ју су 

1 Је дан од уред ни ка ли ста По ли ти ка при су ство вао је сај му 
ко лек ци о на ра у Сло ве ни ји где је на штан ду јед ног ко лек-
ци о на ра ви део (и фо то гра фи сао) ка та лог у из да њу Му зе-
ја Вој во ди не Вој не ка пе и шле мо ви од сре ди не 19. до сре-
ди не 20. ве ка из ко лек ци је Де ја на Кра ги ћа (ау то ра ко ји је 
и пот пи сник ових ре до ва), ко ји је про да ван чак три пу та 
ску пље од про дај не цене у су ве нир ни ци Му зе ја Вој во ди не 
у Но вом Са ду. 

при ре ди ли ко ле ге Не ма ња Ка ра пан џић, ку стос 
исто ри чар и Ра шко Ра ма дан ски, ку стос ар хе о лог 
из бе чеј ског му зе ја.

Ау то ри су, пу тем из ло жбе и исто и ме ног ка та-
ло га, пред ста ви ли јав но сти из бор оруж ја и вој не 
опре ме из збир ки му зе ја у сред њем По ти сју. Кон-
ци пи ра ли су по став ку у скла ду са ква ли те том и 
број но шћу ма те ри ја ла (оруж ја и опре ме) у хро но-
ло шкој при чи, што је уо би ча је но при ова квим при-
ка зи ва њи ма. Ти ме су по сти гли пре глед ност и ја сно-
ћу са гле да ва ња пред ме та. Све из ло же не му зе а ли је, 
а има их укуп но 145, од ко јих су 42 из ар хе о ло шких, 
а 103 из исто риј ских збир ки (41 ко мад хлад ног 
оруж ја, 41 ко мад ва тре ног оруж ја и 56 пред ме та 
вој не опре ме), при ку пље не су пу тем по кло на, от-
ку па или ра дом ку сто са ар хе о ло га, углав ном са про-
сто ра сред њег Поти сја. Пре из ла га ња пред ме ти су 
при ме ре но и до бро кон зер ва тор ски при пре мље ни 
у че му су свој до при нос да ли струч ња ци Му зе ја 
Вој во ди не – Ана Ола још и Дра ган Огар, те Та тја на 
Пе тро вић из Град ског му зе ја Бе чеј. 

Из ло жба, ка ко ве ле са ми ау то ри, „има за циљ 
да об ја сни и при ка же му зеј ске екс по на те из фун-
ду са збир ки Град ског му зе ја Бе чеј, ве за не за на о ру-
жа ње и вој ну опре му“. Пред ме ти су из ло же ни по 
гру па ма у ви три на ма и про сто ру. Опре де ље ност 
ка ну ме ра ци ји, а не и опи су пред ме та на ле ген да-
ма, са мо је по ја ча ла до жи вљај ја сно ће са гле да ва ња. 

Не ма ња Ка ра пан џић, Ра шко Ра ма дан ски и ко лек ци о нар 
Де јан Кра гић (УГ „Срп ско исто риј ско на сле ђе“) на из ло жби 

Од ка ме на до кур шу ма. Фо то: Зо ран Ве ља но вић
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С тим у ве зи по се ти лац нео ме та ног ви зи ра има 
до вољ но про сто ра да са гле да из ло же не пред ме те 
и да ужи ва у њи ма. По по себ но сти из два ја ју се 
пра и сто риј ско и сред њо ве ков но оруж је и опре ма: 
гво зде на узен ги ја са ин тар зи ја ма, бој на се ки ра из 
брон за ног до ба, бој на се ки ра из ра ног сред њег века 
(сло вен ска), џи лит (ко пље), ко зач ка ко њич ка са бља 
М.1881/1909 (ша шка) ко ју су но си ли и вој ни ци у 
ре до ви ма Пр ве срп ске до бро во љач ке ди ви зи је који 
су се бо ри ли у До бру џи; ау стро у гар ска офи цир ска 
ка па (ко ја се из ра ђи ва ла и у Су бо ти ци); офи цир-
ске блу зе – ау стро у гар ске и вој ске Кра ље ви не СХС/ 
Ју го сла ви је; од ва тре ног оруж ја из ло же но је ви ше 
мо де ла пу ша ка, ка луп за кур шу ме, ре вол ве ри итд. 
Кроз по став ку, уко ли ко су би ле на ја ве гру пе, по-
се ти о це су во ди ли са ми ау то ри из ло жбе. 

Уко ли ко по се ти лац има же љу да се сам упо зна 
са по став ком и упу сти у пу то ва ње кроз про шлост 
и пре по зна ва ње пред ме та, ку сто си Не ма ња Ка ра-
пан џић и Ра шко Ра ма дан ски су при ре ди ли пра те ћи 
ка та лог ко ји са др жи текст и ка та ло шке је ди ни це. 
Ка та лог, осми шљен на два је зи ка, као и це ла из ло-
жба – на срп ском и ма ђар ском, отва ра ју тек сто ви 
ре цен зе на та (ко је би ра ди је ви де ли на кра ју пу бли-
ка ци је или на ко ри ца ма и клап на ма из да ња), са 
оце на ма по став ке и пре по ру ка ма по се ти о ци ма. 
Струк ту ра ка та ло га је по де ље ња на сле де ћих шест 
по гла вља: Рат као ору жа ни су коб; По јам, раз вој и 
уло га оруж ја; Хлад но оруж је; Ва тре но оруж је; Вој-
на опре ма; Од ли ко ва ња; Ка та ло шке је ди ни це. На 
кра ју су на ве де ни из во ри и ли те ра ту ра. Иа ко не ве-
лик оби мом (82 стра не), ка та лог Од ка ме на до кур-
шу ма има број них вр ли на: на пи сан је ја сним је зи-
ком и аде кват ним тер ми ни ма за опи са не пред ме те, 
док је исто риј ски кон текст дат у пра вој ме ри и не 
за ма ра не по треб ним де та љи ма. Ка та лог пле ни 
атрак тив ним пре ло мом, што је вешт и успе шан рад 
Је ле не Јан ко вић Ћук. По ред ка та ло га ау то ри из ло-
жбе су са чи ни ли и фла јер у ко јем се на ла зи са мо 
по пис из ло же них пред ме та. 

* * *

Са гле да ва ње пред ста вље не те ме кроз из ло жбу 
Од ка ме на до кур шу ма ко јој смо већ да ли ком пли-
мен те, по твр ђу је да су из ло жбе на ову те му увек 
атрак тив не и ни ка да их не ма пре ви ше, на про тив 
– ни ка да их ни је до вољ но. Број ни љу би те љи про-
шло сти вој не опре ме и оруж ја, па си о ни ра ни ко-

лек ци о на ри (они са ве ли ким збир ка ма или они са 
тек не ко ли ко де се ти на пред ме та) на ова квим ме-
сти ма има ју при ли ке да ужи ва ју у из ло же ним ори-
ги нал ним пред ме ти ма. Исто вре ме но из ло жба је 
пру жи ла при ли ку ку сто си ма из окол них му зе ја 
ко ји во де зби р ке вој не опре ме и оруж ја да вр ше 
по ре ђе ња са сво јим пред ме ти ма, а кроз пи са ни 
ма те ри јал, од но сно ка та лог из ло жбе, про ве ре опи се 
сво јих пред ме та. Та ко ђе, увек се на ђе про сто ра и за 
но ве тек сто ве у струч ним ча со пи си ма. Све нам то 
ука зу је да ће вој на опре ма и оруж је би ти веч на, 
не до при ча на и увек за ни мљи ва те ма ко ју не пре ста-
но тре ба до ра ђи ва ти и пре и спи ти ва ти, и из но ва 
об ра ђи ва ти и да ва ти на увид јав но сти и на у ци. По-
себ но због од но са пре ма соп стве ној про шло сти, 
ко ја ни је нај сјај ни ја ни ти нај бо ља, баш као што 
ни је ни нај бле ђа и нај го ра, али је на ша. Оту да сма-
тра мо да су из ло жба и ка та лог, на ста ли из ра да и 
тру да ку сто са Град ског му зе ја у Бе че ју – Не ма ње 
Ка ра пан џи ћа и Ра шка Ра ма дан ског, кул тур ни по-
ду хват ко ји ће и да ље ста ја ти на рас по ла га њу сви ма 
они ма ко ји из би ло ко јег раз ло га же ле да упо зна ју 
и осе те дух ми ну лих вре ме на и на ро да са про сто-
ра Бач ке и Вој во ди не, од пра и сто ри је до да нас. 

Зо ран Ве ља но вић 

ЗО РАН ВЕ ЉА НО ВИЋОРУЖ ЈЕ И ВОЈ НА ОПРЕ МА КРОЗ ВЕ КО ВЕ
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ДВЕ РИ ШУ МА ДИ ЈЕ 
Из ло жба Пред врат ни ца ма 10-21. 12. 2021. у Му зе ју Вој во ди не

Од пам ти ве ка ула зак у чо ве ков дом обе ле жа-
ва ју вра та. Она су пре гра да из ме ђу два све та. Поне-
кад та јан стве на, кат кад ши ром отво ре на, кат кад 
за ман да ље на, са јед ном и ви ше бра ва. Гво зде на, 
др ве на и злат на. Ве ли ка и ма ла. Пред њих се сту па. 
Про ла зи. По не ка го во ре. Кад ра ши ре кри ла до бро 
си до шао. Кад сто је за ко ва на и све за на не што кри ју. 
Не ка су за се ља ка, не ка за ца ра. Пре пун их је овај 
свет да би се сва на бро ја ла. Пред Цар ством не бе-
ским сто је две ри, а кљу че ве апо стол Пе тар на ико-
ни чу ва. 

Вра та ка пиј ска не кад су се спу шта ла у сред њо-
ве ков ним гра до ви ма. На њи ма ал ка уме сто зво на. 
Зве кет њен у це лом гра ду од зва ња. У сва кој ку ли 
сви до бро зна ју да го сти зна ни и не зна ни сти жу. 

У ср цу Ср би је Шу ма ди ја. Се ла су ње на шу мом 
и љу ди ма оки ће на. Ку ће и ве ли ке авли је, а на по-
чет ку авли је сто је ка пи је. Ози да не ка пи је са кро-
вом. Ли че на ку ће. Ку ћа пред ку ћом, праг пред 
пра гом. Вра та на ср цу до ма ћи на. От криј их и ви-
де ћеш свет за ко ји ма ло ко зна.

Дар јуш Са ми, исто ри чар и му зеј ски савет  ник 
Му зе ја Вој во ди не, у са рад њи са умет нич ким фо-
то гра фом Сло бо да ном Шу шње ви ћем из Но вог 
Сада кре нуо је у оби ла зак шу ма диј ских се ла и 
отва ра ња врат ни ца пред до мо ви ма шу ма диј ских 
се ља ка. Об и шли су Бо жур њу, Влак чу, Стра га ре, 
Сеп це, Го ро вич, Шу ме и ду га се ла и у њи ма за те-
кли за у ста вље но вре ме иза и ис пред врат ни ца. 
Њи хо ва ша ре но ли кост и ра зно ли кост при ву кла 
је фо то граф ски објек тив Шу шње ви ћа, ко ји је по-
ред ових ка пи ја ус пео да из ра зних угло ва при-
бли жи оку ма ње уоч љи ве де та ље на њи ма. Сва ка 
фо то гра фи ја је при ча. Иа ко за тво ре на, кроз не ка 
од вра та про ла зе зра ци сун ца и го ли ца ју ма шту 
про ла зни ка и пут ни ка на мер ни ка. Зи дар ски та-
лен ти и по ду хва ти ста рих Шу ма ди на ца ов де су се 
ис ка за ли и до шли до из ра жа ја, док су са ме две ри 
из ра ђи ва не од др ве та веч но сти, из бра зда не и на-
бо ра не, об ли ко ва не и при ла го ђе не ра му од ка ме на. 
Сва ка ка пи ја је јед но ма ло умет нич ко де ло. Ка ме-
ни рам и др ве на сли ка. Као ико на. Сва ка на се би 

но си за пис вре ме на. Сва ка од њих по но сно сто ји. 
Че шће без огра де око ло. Иа ко мо жеш у авли ју про-
ћи са стра не, врат ни це су ту и про сто те ма ме да 
про ђеш кроз њих. Про бу де у чо ве ку ве ко ве. И када 
за шкри пе тим зву ком учи не не што ча роб но. Отво-
ре две ри твог ср ца. Врат ни це јед не са ду ги ма се 
раз го ва ра ју. Ста ре и оро ну ле, па ти ном ве ка пре-
кри ве не ка пи је, нај бо љи су све док ми ну лих вре-
ме на и не му шти је зик пре да ка за пи сан на њи ма. 
Њи хов те мељ је ду бљи од ко ре на ве ков них ста ба-
ла. Ар хи тек тон ски еле мен ти на њи ма да нас су пре-
по зна тљи ви не са мо у Шу ма ди ји, не го на про сто ру 
Бал ка на. Оне су спо ме ни ци на да ле ке и за мр ше не 
пу те ве ми гра ци ја. Вре ме ном су из гу би ле основ ну 
на ме ну од бар не, али су по ста ле ста ту сни и кул тур-
ни сим бол ста нов ни ка шу ма диј ских се ља на. За ни-
мљи ви су др ве ни оп шив ци око ка пиј ских кро во ва, 
уре за ни укра си и де та љи на њи ма. Бра ве, ква ке и 
кљу ча о ни це пра ви су укра си по себ но пра вље ни за 
њих. Под кро вом јед не од ка пи ја уде нут је ја рам. 
До ма ћи ни су их у ве се љу укра ша ва ли, а у жа ло-
сти на њи ма исти ца ли оба ве ште ња о смр ти. Ти ме 
су ове ка пи је сим бо лич но про жи вља ва ле жи во те 
љу ди ко ји се ге не ра циј ски сме њу ју. Све ово мо же 
да се ви ди на све тло пи си ма ко је су за бе ле жи ли и 
све ту при ка за ли из ло жбом Са ми и Шу шње вић.

На из ло жби је би ло из ло же но укуп но пе де сет фо-
то гра фи ја од че га је два де сет ве ли чи не 70 x 100 цм 
и три де сет ве ли чи не 35 x 40 цм. По ред фо то гра-
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фи ја у ви три ни су би ла из ло же на два ау тен тич на 
екс по на та: ће ра ми да (тра ди ци о нал на вр ста цре-
па) из То по ле и јар ме ња ча (основ ни или гор њи део 
во лов ског јар ма) из се ла Влак че. Ови пред ме ти су 
на ста ли у за нат ским ра ди о ни ца ма Шу ма ди је, у 
пр вим де це ни ја ма 20. ве ка, њи хо во при су ство је 
има ло сим бо лич ку функ ци ју кро ва ка пи је и за-
пре га ко је су про ла зи ле кроз њих.

Из ло жба је отво ре на 10. де цем бра 2021. го ди-
не у Му зе ју Вој во ди не у објек ту у Ду нав ској 37. На 
отва ра њу из ло жбе пу бли ци су се обра ти ли Сло бо-
дан Шу шње вић, Дар ко До зет и ди рек тор ка Му зеја 
Вој во ди не Ти ја на Стан ко вић Пе ште рац. У му зич-
ком де лу про гра ма уче тво ва ли су Да ли бор Зељ ко-
вић – елек трич на ги та ра, Ма ри јан Ју рић – буб ње ви 
и Бо бан Ло зан чић – кла ви ја ту ре, ко ји су свој на ступ 
за по че ли са на да ле ко по зна том ме ло ди јом Зајди 
зај ди пре ма вер зи ји Ра до ми ра Ми ха и ло ви ћа Точ ка. 
На кон отва ра ња слу жи ло се ви но из Па три јар шиј-
ског по дру ма у Срем ским Кар лов ци ма.

Упо зна ва ње са ка пи ја ма ни је са мо из глед, по-
сто ја ње и на ста нак, не го и про ла зак кроз њих и 
ула зак у свет шу ма диј ских се ла. Ис при чав ши при-
чу у сли ка ма Дар јуш Са ми и Сло бо дан Шу шње вић 
су ши ро кој вој во ђан ској рав ни ци от кри ли две ри 
и ср ца срод ни ка и при ја те ља. Врат ни це су ра ши-
ри ле сво ја кри ла, а за ин те ре со ва на пу бли ка про-
шла је кроз њих.

Па вле Б. Ор бо вић

ПА ВЛЕ Б. ОР БО ВИЋДВЕ РИ ШУ МА ДИ ЈЕ
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СИН ТЕ ЗА ЗНА ЊА О ХУМ КА МА У ВОЈ ВО ДИ НИ 
Da nu bian Ro u te of the Yam naya Cul tu re. The Bar rows of Voj vo di na  

(eds. P. Ja rosz, J. Ko le din, P. Włodar czak). 2021. Ar cha e o lin gua, Bu da pest.

Пољ ско-срп ски ис тра жи вач ки про је кат са фо-
ку сом на са хра њи ва њу под хум ка ма то ком III ми ле-
ни ју ма пре но ве ере ре а ли зо ван је у пе ри о ду 2016–
2021. го ди не. Као ре зул тат овог про јек та 2021. г. 
пу бли ко ва на је ка пи тал на мо но гра фи ја По ду нав-
ска ру та кул ту ре гроб них ја ма. Хум ке у Вој во ди-
ни, ко ју су при ре ди ли Па вел Ја рош, Јо ван Ко ле дин 
и Пјо тр Вло дар чак. У књи зи, ко ја је оче ки ва на са 
не стр пље њем, па се за то чи та са па жњом и за до-
вољ ством, на ла зи се 15 при ло га са ре зул та ти ма 
те рен ских ис тра жи ва ња, као и спе ци ја ли стич ких 
ана ли за ко је су до са да спро ве де не. Књи га је по-
све ће на Бо ри сла ву Јо ва но ви ћу, ис так ну том ис тра-
жи ва чу хум ки у Вој во ди ни.

Увод ни рад о ис тра жи ва њу пра и сто риј ских 
хум ки у Бач кој пот пи су је П. Вло дар чак. У ње му се 
раз ма тра про бле ма ти ка ва жно сти ду нав ске тран-
свер за ле у пра и сто ри ји, кул ту ра гроб них ја ма као 
кул тур ни фе но мен пр ве по ло ви не III ми ле ни ју ма 
п. н. е., ре ги он Вој во ди не у чи јем пеј за жу се по ди-
жу хум ке, као и глав ни ре зул та ти ис тра жи ва ња 
хум ки у Шај ка шкој (Ци ган ска и Ме ди со ва хум ка). 
Кроз рад је дат увид у окви ре про јек та уну тар ко-
јих су ис тра жи ва ња вр ше на, са освр том на по стиг-
ну те ре зул та те и окол но сти под ко ји ма се до њих 
до шло.

Маг нет ној про спек ци ји гроб них хум ки јам не 
кул ту ре у Бач кој по све ћен је рад М. Пши би ле и 
М. Под си а дла. У ње му су из не ти ре зул та ти про-
спек ци је три на ест хум ки у ата ри ма се ла Шај каш, 
Ђур ђе во и Жа баљ. Две нај ва жни је од ли ке хум ки 
кул ту ре гроб них ја ма у Вој во ди ни је су при су ство 
ро ва око цен трал ног уко па и при су ство зо не из 
ко је је ис ко па ва на зе мља за на си па ње хум ке. Ова 
зо на мо же има ти об лик ши ро ког, плит ког ро ва 
око хум ке или мо же би ти луч ног или не пра вил-
ног об ли ка и окру жи ва ти хум ку са мо де ли мич но. 
Под по вољ ним усло ви ма, оба ти па ових струк ту-
ра про из во де ла ко уоч љи ве по зи тив не маг нет не 
ано ма ли је. За хва љу ју ћи то ме мо гу ће је уз по моћ 
маг нет не про спек ци је при лич но по у зда но иден-
ти фи ко ва ти хум ке ко је се мо гу до ве сти у ве зу са 
кул ту ром гроб них ја ма.

У. Бу гај, П. Ја рош, Ј. Ко ле дин, М. Под си а дло и 
П. Вло дар чак при пре ми ли су рад о ис тра жи ва њи-
ма Ци ган ске хум ке у Шај ка шу – јед не од хум ки из 
гру пе нај за пад ни јих хум ки кул ту ре гроб них ја ма 
у евро а зиј ском степ ском по ја су и исто вре ме но јед-
не од нај бо ље ис тра же них. У ра ду су из ло же ни по-
зи ци ја ло ка ли те та, ме то до ло ги ја ис тра жи ва ња, 
струк ту ра хум ке, опис гро бо ва кул ту ре гроб них 
ја ма и њи хо ва ин тер пре та ци ја. Хум ка је има ла око 
50 м у преч ни ку и ви си ну око 2,5 м. Под хум ком су 
про на ђе на два гро ба: ста ри ји, по ве зан са ста ри јом 
фа зом кул ту ре гроб них ја ма, и мла ђи, са ка рак те-
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ри сти ка ма кла сич не јам не кул ту ре. От кри ве на су 
и два кон цен трич на ро ва, по ве за на са две ма фаза-
ма по ди за ња хум ке. У бли зи ни је ис тра жен и гроб 
из сар мат ског кул тур ног ми љеа, да то ван у II или 
III век но ве ере. Од из у зет ног зна ча ја је упра во по-
сто ја ње ап со лут них да ту ма за гроб не је ди ни це. 
Ста ри ји гроб кул ту ре гроб них ја ма да то ван је у 
вре ме око 3000–2900. г. п. н. е., док је за мла ђи до-
би јен да тум око 2800–2600. г. п. н. е. Ис тра жи ва ње 
Ци ган ске хум ке осве тли ло је ком плек сну при ро-
ду не кро по ла под ту му ли ма у Вој во ди ни. Не ке од 
хум ки има ју струк ту ру са две фа зе, код ко јих је 
фор ми ра ње мла ђег гро ба укљу чи ва ло и про шири-
ва ње и по ве ћа ње ви си не хум ке. По сто ја ње ви ше 
фа за у по ди за њу ене о лит ских хум ки ка рак те ри-
стич но је за ри ту а ле степ ских за јед ни ца ка ко у црно-
мор ској обла сти, та ко и у По ду на вљу.

Са хра ном вар вар ског сар мат ског рат ни ка (?) 
са кра ја II или из пр ве по ло ви не III ве ка но ве ере у 
Ци ган ској хум ци у Шај ка шу ба ви ли су се Б. Шмо-
ни ев ски, П. Ја рош и Ј. Ко ле дин. Уз опис ске лет ног 
гро ба 3 и гроб ног ин вен та ра, раз мо тре на је про-
стор на ор га ни за ци ја гро ба и ње гов кон текст на 
осно ву ана ли зе гроб них при ло га. Гроб је за ни мљи-
во све до чан ство кон та ка та из ме ђу Сар ма та и ста-
нов ни ка рим ских про вин ци ја, а сва ка ко још јед-
на тач ка на кар ти сар мат ске рас про стра ње но сти 
у Бач кој. Дра го це ну до пу ну овом ра ду чи ни при-
лог П. Ма чин ског и М. Ху бе ра о ана ли зи ка ме них 
ар те фа ка та у ин вен та ру. Ми не ра ло шка и функ цио-
нал на ана ли за из ве де не су ка ко би се утвр ди ла на-
ме на ка ме них пред ме та. Оп сер ва ци је на чи ње не уз 
упо тре бу сте ре о скоп ских и ме та ло граф ских ми-
кро ско па омо гу ћи ле су опре де ље ње пред ме та као 
кре си ва, тј. еле ме на та у се ту за па ље ње ва тре.

Ци ган ској хум ци у Шај ка шу по све ће на је још 
јед на спе ци ја ли стич ка сту ди ја – ана ли за жи во-
тињ ских ко сти ју, ко ју је из вр ши ла Д. Ма ко вич По-
ли шот. Ре ла тив но ве ли ка ар хе о зо о ло шка ко лек-
ци ја са овог ло ка ли те та у ве зи је са ста ри јом фа зом 
кул ту ре гроб них ја ма. У узор ку до ми ни ра ју ко сти 
го ве че та, уз ко је су про на ђе не и ко сти ко зе/ов це, 
сви ње, пса и по јед на кост ко ња и пра го ве че та. Ви-
сок удео има ју де ло ви ске ле та са ко јих се кон зуми-
ра ме со. Ова ар хе о зо о ло шка сту ди ја је дин стве на је 
за ис тра жи ва ње кул ту ре гроб них ја ма у По ду на-
вљу и По ти сју и од из у зет ног зна ча ја у про у ча ва њу 

еко ном ских стра те ги ја степ ских за јед ни ца ис точ-
но е вроп ског по ре кла.

П. Ја рош, Ј. Ко ле дин, М. Под си а дло и П. Вло-
дар чак ау то ри су ра да о ис тра жи ва њи ма Ме ди со-
ве хум ке у Жа бљу, још јед не из гру пе нај за пад ни-
јих хум ки кул ту ре гроб них ја ма у евро а зиј ском 
степ ском по ја су. У ра ду се мо гу на ћи по да ци о гру-
пи хум ки на зва ној Ста ри Жа баљ, ко ја се на ла зи у 
се вер ном де лу Шај ка шке, у бли зи ни ушћа Је грич ке 
у Ти су, као и о са мом ло ка ли те ту Ме ди со ва хум-
ка, при ме ње ној ме то до ло ги ји, струк ту ри хум ке, 
опи су гро бо ва, кул ту ре гроб них ја ма и њи хо вој 
ин тер пре та ци ји. Ме ди со ва хум ка има ла је око 40 м 
у преч ни ку и ви си ну око 3,2 м. У њој су от кри ве на 
два гро ба кул ту ре гроб них ја ма и ви ше уко па из 
не дав не про шло сти. У гро бу 4 из ста ри је фа зе по-
ди за ња хум ке от кри ве на је пар ци јал на са хра на у 
ви ду гру пе дез ар ти ку ли са них људ ских ко сти ју. 
Гроб 1, ко ји сто ји у ве зи са мла ђом фа зом хум ке, 
пред ста вља кла си чан гроб кул ту ре гроб них ја ма 
из По ду на вља и По ти сја. Оба гро ба да то ва на су у 
пе ри од 2850–2625. г. п. н. е., а не ки де та љи у њи хо-
вој кон струк ци ји ука зу ју на ма лу ме ђу соб ну хро-
но ло шку раз ли ку. 

Ве о ма за ни мљив би о ар хе о ло шки при лог о пет 
од ра слих ин ди ви дуа са хра ње них под хум ка ма на 
ло ка ли те ти ма Ме ди со ва хум ка у Жа бљу и Ци ган-
ска хум ка у Шај ка шу, као и ра ни је ис тра же ним 
ло ка ли те ти ма Три хум ке у Ја бу ци и Вој ло ви ци дао 
је М. Но вак. Ре кон стру и са на ви си на две му шке 
ин ди ви дуе слич на је ви си ни дру гих му шких чла-
но ва за јед ни ца кул ту ре гроб них ја ма са под руч ја 
Евро пе. У пи та њу су ви со ке ин ди ви дуе ро бу сне 
гра ђе. Ана ли зе зу ба ука зу ју на ис хра ну бо га ту про-
те и ни ма жи во тињ ског по ре кла, што је у скла ду са 
рас по ло жи вим ре зул та ти ма ана ли зе изо то па са дру-
гих ло ка ли те та кул ту ре гроб них ја ма. Вер те брал не 
па то ло ги је мо гу ука зи ва ти на про ду жен стрес у 
ве зи са ак тив но шћу ка ква је те жак рад, а по сто је 
и ин ди ка то ри по вре ме них на сил них ак тив но сти 
(за ле че на по вре да на не та ту пим пред ме том). Био-
ар хе о ло шку сли ку ових по пу ла ци ја упот пу ња ва 
при лог А. Шче па нек о ана ли за ма ста бил них изо-
то па угље ни ка и азо та спро ве де ним на но си о ци ма 
кул ту ре гроб них ја ма из Бач ке и за пад ног Ба на та. 
За бе ле же ни ни во ста бил них изо то па ука зу је да је 
ис хра на би ла ти пич на за уну тра шњост цен трал-
не Евро пе у ана ли зи ра ном пе ри о ду, ба зи ра на на 
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хра ни биљ ног по ре кла (биљ ке ко је вр ше C3 фо то-
син те зу), уз зна тан удео на мир ни ца жи во тињ ског 
по ре кла. Ови ре зул та ти ана ли зе ис хра не у са гла-
сно сти су са прет по ста вље ним стра те ги ја ма ег зи-
стен ци је за јед ни ца кул ту ре гроб них ја ма, за сно-
ва ним на сто чар ству. 

У по тра зи за по твр да ма мо бил но сти по пу ла-
ци ја кул ту ре гроб них ја ма спро ве де не су ана ли зе 
строн ци ју ма, чи ји су ре зул та ти, али и огра ни че ња 
из не ти у ра ду А. Шче па нек, П. Ја ро ша, П. Вло дар-
ча ка и З. Бел ке. Ана ли зи ра на је зуб на глеђ пет при-
пад ни ка кул ту ре гроб них ја ма, а за по ре ђе ње су 
узе ти јед на ин ди ви дуа из ка сног рим ског пе ри о-
да и је дан но си лац ко сто лач ке кул ту ре. Све анали-
зи ра не ин ди ви дуе по ка зу ју вр ло узак ра спон сиг-
на ту ра изо то па строн ци ју ма, од 0,7095 до 0,7101, 
што ука зу је на њи хо во ло кал но по ре кло. На овом 
ме сту ва жно је на гла си ти да је на ши ро ком про-
сто ру Па нон ске ни зи је кон ста то ва на уни форм-
ност сиг на ту ра изо то па строн ци ју ма код љу ди, до 
че га је до шло за хва љу ју ћи вр ло уни форм ној ге о-
ло шкој и изо топ ској осно ви. Сто га је из ве сно да 
је уну тар ове зо не ве о ма огра ни че на мо гућ ност 
пре по зна ва ња мо бил но сти.

У ра ду под на сло вом Да ли су дру штва кул туре 
гроб них ја ма му ми фи ко ва ла сво је по кој ни ке? Слу чај 
ске ле та у Вој во ди ни Л. Мај хжак и П. Вло дар чак 
рас пра вља ју о мо гућ но сти да су дру штва кул ту ре 
гроб них ја ма прак ти ко ва ла на мер но му ми фи ко-
ва ње. Иа ко се на тлу Евро пе у гро бо ви ма про нала-
зе углав ном са мо ко сти, по сто је ми шље ња да не-
про ме ње на хи сто ло шка струк ту ра ко сти ју мо же 
обез бе ди ти све до чан ства да је те ло му ми фи ко ва-
но у вре ме са хра не. Ако се при хва ти ова кав став, 
ве о ма је ве ро ват но да су у слу ча ју из ве сних са хра-
на са вој во ђан ских ло ка ли те та из вр ше не рад ње у 
ци љу спре ча ва ња про па да ња те ле сних оста та ка 
по кој ни ка. Са дру ге стра не сто је по да ци о раз ли-
чи тим фак то ри ма ко ји ути чу на ко шта но тки во 
на кон смр ти, до би је ни у са вре ме ним сту ди ја ма, а 
ко ји до не кле сла бе кон цепт о му ми фи ко ва њу.

Спе ци ја ли стич ки рад М. Ли тињ ске За јац о оста-
ци ма др ве та и угље ни са ног др ве та са ло ка ли те та 
Ци ган ска хум ка у Шај ка шу и Ме ди со ва хум ка у Жа-

бљу до нео је по твр ду о хра сту као глав ној вр сти 
др ве та у не ка да шњој по шу мље ној сте пи.

Ис тра жи ва њи ма Ите беј че ве хум ке у Уљ ми, хум-
ке Ја ка ба Гло је ра и Хум ке Стра же, спро ве де ним 
по чет ком XX ве ка од стра не Фе лик са Ми ле ке ра, 
по све ћен је рад Ј. Да ни ја, на сло вљен Ми ле ке ров 
по нос и ди ка. Ј. Да ни за ин те ре со ва не чи та о це, на-
ро чи то оне ко ји су ве ли ки по што ва о ци ли ка и дела 
Фе лик са Ми ле ке ра, као што је слу чај са пи сцем 
ових ре до ва, во ди на сен ти мен тал но пу то ва ње у 
про шлост све до чан стви ма о от кри ћу гро ба да ме 
ко ја је при па да ла ели ти дру штва кул ту ре гроб них 
ја ма, као и ис тра жи ва њу дру гих хум ки, али ста-
вља ју ћи на ла зе у кон текст на уч них до стиг ну ћа 
XXI ве ка. Овим до стиг ну ћи ма при па да ју и ре зул-
та ти не де струк тив не XRF ана ли зе злат них на ла за 
из Уљ ме, из не ти у ра ду В. Мо згаи и Б. Бај но ци.

Ре ка пи ту ла ци ју рас по ло жи вих са зна ња о хум-
ка ма из ба кар ног и ра ног брон за ног до ба са те ри-
то ри је Вој во ди не до но си у за вр шни ци П. Вло дар-
чак. Уз исто ри јат ис тра жи ва ња и оп ште ка рак те-
ри сти ке прак се са хра њи ва ња под хум ка ма у IV 
ми ле ни ју му п. н. е., укљу чу ју ћи и оде љак о кре ма-
ци ји, у ра ду се раз ма тра про бле ма ти ка са хра њи-
ва ња у ра ној фа зи кул ту ре гроб них ја ма у Па нон-
ској ни зи ји, као и кла сич ни гроб ни ри ту ал ове 
кул ту ре. До дат но је тре ти ра но пи та ње ап со лут но 
хро но ло шког по зи ци о ни ра ња ових хо ри зо на та, у 
све тлу но вих по да та ка из Шај ка шке. 

Мо но гра фи ја је бо га то опре мље на ли ков ним 
при ло зи ма у ви ду ма па и до ку мен тар не гра ђе, те-
рен ских фо то гра фи ја и фо то гра фи ја ма те ри ја ла у 
то ку ла бо ра то риј ских ис пи ти ва ња, цр те жа и ре-
кон струк ци ја си ту а ци ја, а не ки од ре зул та та су 
при ка за ни та бле ар но и пу тем ди ја гра ма и хи сто-
гра ма. Сви при ло зи пра ће ни су нај са вре ме ни јом 
ре ле вант ном ли те ра ту ром, ко ја чи та о цу омо гу ћу је 
да да ље про ши ру је сво ја зна ња о по је ди ним фено-
ме ни ма. Но ва от кри ћа у не ким бу ду ћим ис тра жи-
ва њи ма си гур но ће до при не ти ства ра њу још ком-
плек сни је сли ке о по греб ним ри ту а ли ма но си ла ца 
кул ту ре гроб них ја ма на те ри то ри ји Вој во ди не.

Проф. др Ма ри ја Љу шти на
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Алек сан дар Хор ват, Иден ти те ти на пе ри фе ри ји –  

Из град ња ет нич ког иден ти те та Бу ње ва ца и Шо ка ца у Вој во ди ни (1848–1941).  
Но ви Сад: Му зеј Вој во ди не, 2020.

Књи га др Алек сан дра Хор ва та Иден ти те ти на 
пе ри фе ри ји. Из град ња ет нич ког иден ти те та Бу ње-
ва ца и Шо ка ца у Вој во ди ни (1848–1941) пред ста вља 
из ме ње ну и до пу ње ну вер зи ју ау то ро ве док тор ске 
ди сер та ци је, од бра ње не 2016. го ди не на Фи ло зоф-
ском фа кул те ту у Но вом Са ду, под на сло вом Ет-
нич ки иден ти тет вој во ђан ских Шо ка ца и Бу ње ва-
ца у ме ђу рат ној Ју го сла ви ји (1918–1941). Књи га има 
укуп но 423 ну ме ри са не стра ни це. Уз основ ни текст 
са др жи за кљу чак, спи сак из во ра и ли те ра туре, спи-
сак илу стра ци ја и имен ски ре ги стар.

Основ ни текст по де љен је на три де ла. Пр ви део, 
Мо дер ни за ци ја пе ри фе ри је: де мо гра фи ја, дру штво, 
сав ко дне ви ца (19–108), пред ста вља при лич но де-

таљ ну ет но ло шко-ан тро по ло шку ана ли зу бу ње-
вач ко-шо кач ког ста нов ни штва ме ђу рат не Ју го сла-
ви је (укљу чу ју ћи ту и Ба ра њу). Овај део по ка зу је да 
ау тор, с об зи ром на то да му ет но ло ги ја ни је стру ка, 
од лич но вла да и том ма те ри јом. На ро чи ту па жњу 
по све ћу је сва ко днев ном жи во ту бу ње вач ког и шо-
кач ког жи вља, но шња ма и на род ним оби ча ји ма. 
По себ но се ука зу је на зна чај са ла ша у тра ди ци о-
нал ној по љо при вре ди, али и на са ла шком на чи ну 
жи во та и при вре ђи ва ња као коч ни ци дру штве но-
-кул тур ног раз во ја Бу ње ва ца и Шо ка ца.

Дру ги део књи ге Фор ми ра ње ет нич ког иден ти-
те та Бу ње ва ца и Шо ка ца у Хаб збур шкој мо нар-
хи ји (111–224) пр вен стве но се ба ви де ло ва њем пр вих 
пре по ро ди те ља ме ђу Бу њев ци ма и Шок ци ма, по-
себ но би ску па Ива на Ан ту но ви ћа, по кре та ча Буње-
вач ких и шо кач ких но ви на и Бу ње вач ке и шо кач ке 
ви ле, бес ком про ми сног про тив ни ка ма ђа ри за ци је 
Бу ње ва ца, као и ње го вих нај бли жих са рад ни ка – 
Бла жа Мо дро ши ћа, Ам бро зи ја Шар че ви ћа и бра ће 
Ма му жић.

Дру ги об лик иден ти те та, ко ји тре ти ра Бу њевце 
као део „ма ђар ског по ли тич ког на ро да“, та ко ђе је 
пред ста вљен и ве о ма па жљи во об ра ђен. За кљу чак 
до ко га ау тор до ла зи је да је ово опре де ље ње до ми-
ни ра ло ме ђу ма ло бој ним бу ње вач ким ви со ким 
плем ством, ко је је већ на чи ни ло ве ли ки ко рак ка 
пот пу ном ма ђа ри зо ва њу. У ре во лу ци ји 1848–49. 
при ме ће но је ши ре ње те тен ден ци је и ме ђу гра ђан-
ством. То се на ста вља и у пе ри о ду 1849–1860, када 
су бу ње вач ки ин те лек ту ал ци из ра зи ти про тив ни ци 
по сто ја ња Срп ског војводства и Та ми шког Ба на та. 
Но, уо ча ва се, и ау тор то ис ти че, да овај про цес није 
за хва тио и бу ње вач ко се ља штво, као и да уоп ште 
ни је би ло при сут но ме ђу Шок ци ма, ко ји ни су има-
ли плем ство, ни гра ђан ски ин те лек ту ал ни слој.

Већ та да се ја сно ви де оштре по де ле ко је су се 
ја вља ле и ка сни је, а ко је ау тор опи су је као по де ле 
из ме ђу „нас“ и „њих“. Оне се ма ни фе сту ју су ко бља-
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ва њем на свим ни во и ма, при че му се „они“ че сто 
на зи ју из ро ди ма и из дај ни ци ма. На гла ша ва се 
тен ден ци ја Ма ђа ра и ма ђа ри зо ва них Бу ње ва ца да 
де лат ност на ци о нал но све сних Бу ње ва ца пред-
ста вља ју као пан сла ви зам, не би ли за бор бу про-
тив њих до би ли по др шку дво ра. С дру ге стра не, 
мно ги Бу њев ци ко ји су се де кла ри са ли као Ма ђа-
ри су ло ше, или ни ма ло, го во ри ли ма ђар ски, због 
че га су би ли исме ва ни од сво јих про тив ни ка. Њи-
хо ви су ко би тра ја ли су све до про па сти Ау стро-
угар ске.

Упра во из по ма ђа ре ног бу ње вач ког ми љеа по-
ти чу бра ћа Ма му жи ћи, ко ји су тек као од ра сли 
на у чи ли да чи та ју бу ње вач ки. Ка да је Ла зар Ма-
му жић 1884. по стао гра до на чел ник Су бо ти це, 
мно ги на ци о нал но ори јен ти са ни Бу њев ци до би ли 
су по ло жа је у град ској упра ви и про све ти. Ме ђу 
њи ма су се од вој ли по кре та чи но вих бу ње вач ких 
ли сто ва, Па јо Ку јун џић, по кре тач Да ни це (та ко ђе 
из ма ђа ри зо ва не по ро ди це, ко ји је про ме нио ори-
јен та ци ју огор чен го то во ра си стич ким ста вом ма-
ђар ских учи те ља о Бу њев ци ма) и по кре тач Не ве на, 
учи тељ Ми јо Ман дић.

На рав но, не из бе жна те ма је и ши ро ка по др шка 
Бу ње ва ца ју го сло вен ском ује ди ње њу, њи хо ва ва-
жна уло га у до га ђа ји ма у но вем бру 1918. и уче шће 
у ор га ни зо ва њу но ве вла сти.

Тре ћи део књи ге, Пре о бли ко ва ње иден ти те та 
Бу ње ва ца и Шо ка ца у Кра ље ви ни Ју го сла ви ји (227–
390), ана ли зи ра све че ти ри ва ри јан те на ци о нал ног 
опре де ље ња Бу ње ва ца и Шо ка ца (хр ват ско, ју го-
сло вен ско, по себ но бу ње вач ко и срп ско), из но се-
ћи ар гу мен те и про тив ар гу мен те за ступ ни ка сва 
че ти ри ста ва.

Са по себ ном па жњом ау тор пра ти раз вој гле-
ди шта да су Бу њев ци део хр ват ског на ро да, ука-
зу ју ћи на то да је тај став, иа ко стал но при су тан у 
из ве сној ме ри, кул ми на ци ју до жи вео тек у вре ме 
рас пра ва око раз гра ни че ња срп ских и хр ват ских 
те ри то ри ја у Кра ље ви ни Ју го сла ви ји, тј. пе ри о да 
ства ра ња спо ра зу ма Цвет ко вић-Ма чек и Ба но ви-
не Хр ват ске. Лу цид но ука зу је да су се на ра ти ви 
ко ји го во ре у при лог те те зе по че ли ви ше ши ри ти 
тек на кон смр ти Стје па на Ра ди ћа, и да је у то ме ве-
ли ку уло гу имао Бла шко Ра јић, ко ји је мно го лак ше 
на шао за јед нич ки је зик са Ма че ком, не го са ан ти-
кле ри кал но опре де ље ним Ра ди ћем. Ука зу је се и 
на де лат ност Ми хо ви ла Ка та не ца, чо ве ка ко ји се 

до се лио у Су бо ти цу да би ши рио хр ват ство ме ђу 
Бу њев ци ма, што сам ни је био.

Уоп ште, нај за гри же ни ји за ступ ни ци кро а ти за-
ци је Бу ње ва ца би ли су при пад ни ци ка то лич ког 
кле ра, ме ђу ко ји ма су ак тив но шћу до ми ни ра ли Јо-
сип Ан дрић (за ње га ау тор кон ста ту је да је ско вао 
тер мин „Бач ка Хр ват ска“, и то 1938. у За гре бу) и ра-
но пре ми ну ли све ште ник и пе сник Алек са Ко кић 
(1913–1940). По себ но је де таљ но опи сан го то во ри-
ту ал ни оби ла зак до ли не ре ке Бу не у Хер це го ви ни, 
на вод не пра по стој би не Бу ње ва ца, у ле то 1936.

По ку шај ства ра ња ју го сло вен ске на ци је вр шен 
је „од о зго“, од др жав них вла сти, и ја сно је раз дво-
јен у две фа зе, ко ји ма је хро но ло шка гра ни ца за-
во ђе ње дик та ту ре кра ља Алек сан дра, 6. ја ну а ра 
1929. Та да је иде ја о тро пле ме ном на ро ду по ти сну-
та, ка ко ау тор ка же, бес ком про ми сним ин те грал-
ним ју го сло вен ством.

По бор ни ци ју го сло вен ства ме ђу Бу њев ци ма, 
пред во ђе ни су бо тич ким но ви на ри ма Јо сом Шок-
чи ћем и Ла за ром Сти пи ћем, гле да ли су у би ску пу 
Ива ну Ан ту но ви ћу „оца ју го сло вен ског по кре та 
код бу ње вач ког пле ме на“ и „про ро ка и пре те чу Ју-
го сла ви је“. У вре ме дик та ту ре, 1934, по ја ви ла се и 
те о ри ја о Бу њев ци ма као „че твр том ју го сло вен ском 
пле ме ну“, са на гла ском на њи хов икав ски го вор и 
по себ не ет нич ке тра ди ци је.

На кра ју се го во ри и о те зи да су Бу њев ци ка-
то лич ки Ср би, ко ји су се углав ном ба зи ра ли на 
ста ри јим књи га ма, по пут Рел ко ви ће вог Са ти ра, 
као и на по је ди ним члан ци ма Бла шка Ра ји ћа и Албе 
Ма ла гур ског из вре ме на уо чи Пр вог свет ског рата. 
Оп шир но се (не што ра ни је) го во ри и о по ку ша ју 
фор ми ра ња кул та Јо ва на Не на да, ко јем је по диг-
нут спо ме ник у Су бо ти ци, на ме сту где се 1899–1927. 
на ла зио спо ме ник би ци код Ка по ње, ка да је за јед-
нич ка ма ђар ско-бу ње вач ка вој ска по бе ди ла срп-
ске уста ни ке. То је, да кле би ла и „фи зич ка“ за ме на 
јед ног на ци о нал но-по литчког опре де ље ња Бу ње-
ва ца дру гим.

Де ла ко ја су из но си ла ово ста но ви ште пи са ли 
су углав ном Ср би – Вој во ђа ни, до бри по зна ва о ци 
при ли ка у Вој во ди ни, по пут Алек се Иви ћа, Јо ва-
на Ер де ља но ви ћа и Ра ди во ја Си мо но ви ћа. Али су 
се за њу за ла га ли и мно ги бу ње вач ки кул тур ни 
по след ни ци, по пут чу ве не ет но ло шки ње Ма ре Ма-
ла гур ски, ка сни је уда те Ђур ђе вић, и већ по ми ња ни 
Ла зар Сти пић.
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На кра ју, ау тор за кљу чу је да је про блем не ста-
бил но сти бу ње вач ког иден ти те та по сле ди ца то га 
што Бу њев ци ни ка да ни су ушли у 4. Ха зел штај-
не ро ву фа зу, тј. ни су кон со ли до ва ли на ци о нал ни 
по крет у на ци о нал ној др жа ви.

Украт ко ре че но, пред чи та о ци ма ове књи ге на-
ла зи се озби љан и сту ди о зан мул ти ди спли нар ни 
по ду хват, ко ји де таљ но про у ча ва низ про це са, 
склад но их пре пли ћу ћи у тек сту. У де лу до ми ни ра 

хро но ло шки ме тод, али ау тор спрет но во ди чи та-
о ца кроз сплет до га ђа ја, си ту а ци ја и де ло ва ња по-
је ди них лич но сти, ко ја че сто и са ма ра ди кал но 
ме ња ју сво је ста во ве то ком вре ме на, за шта је Бла-
шко Ра јић нај бо љи при мер. Пре по ру чу јем ову књи-
гу сви ма ко ји се ба ве про шло шћу Вој во ди не, не 
са мо за чи та ње, већ и за по се до ва ње у лич ној или 
би бли о те ци уста но ве у ко јој ра де.

Др Пре драг Ба јић

ПРИКАЗИ
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УО ЧИ ГО ДИ НЕ ЈУ БИ ЛЕ ЈА НА НО ВО САД СКОМ САЈ МУ

На нај ве ћој по љо при вред ној са јам ској при ред-
би, не са мо у Ср би ји, не го и у ре ги о ну, на 89. Ме-
ђу на род ном по љо при вред ном сај му у Но вом Са ду, 
уче шће је узео и Му зеј Вој во ди не и ње гов де пан-
данс – Му зеј ски ком плекс Кул пин. Вред но је за-
бе ле жи ти да се ње го ви по че ци на ла зе у Пр вом ме-
ђу на род ном по љо при вред ном сај му и Из ло жби 
при плод не сто ке, ко ји је одр жан од 14. до 18. мар-
та 1931. го ди не, у ор га ни за ци ји А.Д. за из ло жбе и 
са јам узо ра ка, а у са рад њи са Удру же њем по љо-
при вред ни ка и Са ве зом по љо при вред них удру-
же ња Ду нав ске ба но ви не.

Спе ци фич ност ово го ди шњег Сај ма је што је 
био обо га ћен кул тур ним са др жа јем, у ви ду еду ка-
тив но-исто риј ског про гра ма. По ред стан дард них 
са др жа ја, где се на отво ре ном про сто ру Сај ми шта 
мо гла ви де ти и раз гле да ти нај са вре ме ни ја и нај-
мо дер ни ја по љо при вред на тех ни ка, у Ха ли број 3 
Но во сад ског сај ма би ла је по ста вље на из ло жба под 
на зи вом Ко рак до ве ка. Чи ни ле су је три по став ке, 
два му зе ја ко ји од не ста ја ња и за бо ра ва чу ва ју бо-
га то аграр но на сле ђе на ше зе мље, зна чај но за по-
љо при вред ну про шлост. Та ко се Кул пин ски му зеј 
пред ста вио са две по став ке – Из збир ке по љо при-
вред них ма ши на и Исто ри јат га је ња ку ку ру за, а 
Му зеј Же ра ви ца из Но вог Ми ло ше ва са из ло жбом 
По кре тач ка ин ду стри ја ХХ ве ка.

Ова из ло жба пред ста вља увод у на ред ну 2023. 
го ди ну ју би ле ја, ка да ће се обе ле жи ти 90 го ди на 
од одр жа ва ња Ме ђу на род ног по љо при вред ног сај-

ма, 100-го ди шњи ца зва нич ног по сто ја ња Но во сад-
ског сај ма и 30 го ди на од осни ва ња По љо при вред-
ног му зе ја у Кул пи ну.

На по став ци под на зи вом Из збир ке по љо при-
вред них ма ши на је из ло жен део ма ши на, ору ђа и 
алат ки из ње го ве бо га те збир ке. По се ти о ци су мо-
гли ви де ти за пре жне плу го ве – јед но бразд ни дрве-
но-ме тал ни „по лих и вар га“ (Ку ла), јед но бразд ни 
за за о ра ва ње ку ку ру зних џом би и дво бразд ни ме-
тал ни „ки не е.“ („Kühne E.“, Мо шон –Бу дим пе шта), 
мо ти ке, јед но ред ни за пре жни ме ђу ред ни кул ти-
ва тор (ко па чи ца, шпар тач или па рач), јед но ред ни 
за пре жни за гр тач, јед но дел ни др ве ни ва љак, бра-
ну, дво ред ну и тро ред ну за пре жну се ја ли цу за ку-
ку руз, се тве ну сек ци ју се ја ли це „John De e re 70 Fle xi 
Plan ter“, плуг-се ја ли цу, кру ња че за ку ку руз – дрве-
ни са хо ри зон тал но на зу бље ним буб њем, пре но сни 
руч ни „ZŽ VA SAD“ и без озна ке, руч ни, об ли ка 
др ве не об ли це са гво зде ним тр ном и об ли ка тзв. 
бок се ра, пре но сни руч ни пре кру пач „pla men“ (Сла-
вон ска По же га), ве ја ли цу (ве тре ња ча или ве тар), 
спи рал ни или пуж три јер ли ма ра Сте фа на Шми та 
(Ste fan Schmidt), из Пе тров гра да (да на шњи Зре-
ња нин), ва го ве, сеч ку са но же ви ма на буб њу „olt“ 
(Оси јек), ши ло-пр љак за па ра ње ко му ши не и тра-
га че. Укуп но 41 екс по нат, од ко јих је ма њи део из 
збир ке Му зе ја Вој во ди не – пет ши ла, че ти ри ва-
го ва, три мо ти ке и два руч на кру ња ча за ку ку руз, 
об ли ка тзв. бок се ра.

За илу стра ци ју по став ке Исто ри јат га је ња ку-
ку ру за, у пулт ви три на ма су би ле из ло же не по пу-
ла ци је ку ку ру за из бо га те бан ке ге на Ин сти ту та за 
ку ку руз „Зе мун По ље“ (зу ба ни са 8, 10 и 22 ре да, 
зу ба ни и твр дун ци жу те, бе ле и цр ве не бо је, ко ки-
чар и ма ли кли по ви бе ле бо је), вре ћа ма се ме на ку-
ку ру за су пред ста вље не на ше нај зна чај ни је се мен-
ске ку ће „НС се ме“, из Но вог Са да, и Ин сти тут за 
ку ку руз „Зе мун По ље“, из Зе му на, као и та бла ма 
ко је озна ча ва ју пар це ле на ко ји ма је по се јан њи хов 
ку ку руз. По себ ну па жњу код го то во свих по се ти-
ла ца су при ву кле суп тил не и љуп ке лут ки це од 
ку ку ру зо ви не, ау тор ке Ама ли је Но ва ко вић из 
Срем ских Кар ло ва ца.
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ИЗВЕШТАЈИ

Кон зер ва ци ју пред ме та је из вр шио део кон зер-
ва тор ско-ре ста у ра тор ске слу жба Му зе ја Вој во ди-
не, у са ста ву: Ана Ола још, кон зер ва тор са вет ник, 
и Дра ган Огар, ви ши тех ни чар, кон зер ва то ри за 
ма те ри јал од ме та ла.

По став ку Му зе ја Вој во ди не су тех нич ки ре а-
ли зо ва ли Са мју ел и Па вел Ју рик, Ђор ђе Га ји нов, 
Или ја Га ру но вић и Зо ран Глу мац. Пре ма на цр ти-
ма Пре дра га Ми ли ћа, из Слу жбе за тех нич ку ре-
а ли за ци ју са јам ских при ред би Но во сад ског сај ма, 
ура ђе ни су по ста мен ти, а он је још из ра дио тло црт 
и план по став ке. Све у куп ној успе шној ре а ли за ци-
ји из ло жбе до при нео је Вла ди слав Сто јић, из Оде-
ље ња за раз вој и пла ни ра ње Но во сад ског сај ма, 
као ли це за ве зу са Му зе јом Вој во ди не и Му зе јом 
Же ра ви ца. 

Ве ли ку по моћ у тех нич кој ре а ли за ци ји из ло-
жбе пру жи ли су и шти ће ни ци Ка зне но-по прав-
ног за во да из Срем ске Ми тро ви це.

Из ло жбу пра ти ка та лог, чи је тек сто ве пот пи-
су ју: увод ник Ма ри је та Ла зор, шеф Оде ље ња за 
раз вој и пла ни ра ње Но во сад ског сај ма, део о Му-
зе ју Вој во ди не Фи лип Фор ка пић, ви ши ку стос, а 
део о му зе ју Же ра ви ца ку стот ки ња Ива на Зец. 

По ред му зеј ских уста но ва уче шће на из ло жби 
Ко рак до ве ка су узе ле и две фир ме. То су „Агро-
па нон ка“, из Но вог Са да, и „Agro TECH“ из Тре-
шњев ца, ко је су из ло жи ле по је дан ста ри трак тор, 
од про из во ђа ча ко је за сту па ју – бе ло ру ски „МТЗ“, 
код на ших по љо при вред ни ка по зна ти ји као „бе-
ла рус“, и ау стриј ски „шта јер“ (Steyr).

Фи лип Фор ка пић

УМЕТ НОСТ НЕ ГО ВА ЊА ПУ БЛИ КЕ –  
ПО РО ДИЧ НИ ПРО ГРАМ А ГДЕ САМ ТУ ЈА?

Рад са пу бли ком сва ка ко пред ста вља је дан од 
нај леп ших и нај ин спи ра тив ни јих за да та ка му зе ја 
уоп ште и у фо ку су је ин те ре со ва ња Одељењa за 
пе да го шки рад и од но се с јав но шћу Му зе ја Вој во-
ди не. Но вим про грам ским ини ци ја ти ва ма по кон-
цеп ту до жи вот ног обра зо ва ња Му зеј је на те ме-
љи ма ду го го ди шње про грам ске тра ди ци је, пред 
но вим иза зо вом у све ту ди ги тал не кул ту ре, но вих 
об ли ка и са др жа ја ани ма ци је и еду ка ци је и оче-
ки ва њи ма но ве пу бли ке, пре све га мла дих, кре а-
и рао ин те р ге не ра циј ски и ин тер ак тив ни про грам 
на ме њен по ро ди ци А где сам ту ја?

На зна че ни еду ка тив ни про грам је осми шљен 
у на ме ри да обо га ти му зеј ску по ну ду и ани ми ра 
по ро ди це (фор ми ра нај мла ђу, при до би је и за др жи 
мла де и исто вре ме но не гу је од ра слу пу бли ку). По-
ро ди це су ка та ли за то ри деч јих по тре ба, ста во ва, 
на ви ка. Обич но су деч ја ин те ре со ва ња сли ча на 
ро ди тељ ским, бу ду ћи да де ца, иден ти фи ку ју ћи се 
са ро ди те љи ма усвајаjу и њи хо ва ин те ре со ва ња, 
на ви ке, об ли ке по на ша ња. По сти цај на по ро дич на 
кли ма на ро чи то је сти му ла тив на за фор ми ра ње 
кул тур них по тре ба. Не на ме тљи во ис ти ца ње зна-
ча ја не ке ак тив но сти, у овом слу ча ју ко ри шће ња 
му зеј ских про гра ма, лич ни при мер, не го ва ње по-

ро дич них тра ди ци ја, охра бри ва ње у по је ди ним 
ак тив но сти ма, те усме ра ва ње на по зи тив не уз о ре 
са мо су не ки од ин ди ка то ра под сти цај не кли ме у 
по ро ди ци. 

Основ ни циљ овог про гра ма је да по ро ди цу као 
ба зич ну ка те го ри ју дру штва уве де у свет му зе ја, 
кул ту ре и тра ди ци је, као и да по ро ди це про ве ду 
ква ли тет но за јед но вре ме у дру же њу у не фор мал-
ном окру же њу. Ка да ро ди те љи, ба ке и де ке, до веду 
де цу у му зеј, они про во де по ро дич но вре ме за јед-
но, ам би јен тал но у са свим дру га чи јим усло ви ма, 
ме ња ју уло ге, де ле раз го во ре о по ро дич ним при-
ча ма и исто риј ским до га ђа ји ма, ин спи ри са ни му-
зеј ским екс по на ти ма. 

Про грам је на ме њен по ро ди ца ма са ма лом де-
цом, уз ра ста пет до де сет го ди на и по ро ди ца ма са 
ста ри јом де цом тзв. ти неј џе ри ма. Де ца овог уз ра-
ста су фо ку си ра на на са др жа је ко ји им се ну де, а 
у про гра му под јед на ко ужи ва ју сви – ро ди те љи, 
ба ке, де ке и дру ги ста ра те љи ко ји до во де де цу.

У ин тер ак тив ној и ин тер ге не ра циј ској ко му-
ни ка ци ји и еду ка ци ји, по ро ди це се на дру ги на чин 
упо зна ју, са зна ју ви ше о про шло сти, о за јед нич-
ким, а по том и о сво јим пре ци ма. По ро ди ца има 
ши рок спек тар по тре ба у за ви сно сти од уз ра ста и 
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ин те ре со ва ња ње них чла но ва, а му зе ји су нај бо-
љи мо сто ви из ме ђу про шло сти, са да шњо сти и бу-
дућ но сти. Сто га се по ро ди ца ма ко је чи не оба или 
је дан ро ди тељ, јед но или ви ше де це (бра ће и се-
ста ра), ба ке и де ке, или не ки дру ги ста ра те љи, ну де 
две ва ри јан те про гра ма. По ро ди ца ма са ма лом де-
цом 5–10 го ди на при ме ре ни ји је сва ка ко по ро дич-
ни про грам А где сам ту ја?, са кре а тив ним де лом 
– из ра да по ро дич ног ста бла, док је за по ро ди це са 
ста ри јом де цом 10–15 го ди на и ста ри јим ти неј џе-
ри ма при ме ре ни ји про грам по ро дич ног гр ба, што 
на рав но не ис кљу чу је и мо гућ ност обр ну тог избо-
ра. У прак си се по ка за ло да је са др жај про гра ма 
нај по год ни ји за уз раст 6–12 го ди на, те да су по ро-
ди це бла гу пред ност ука за ле опре де ље њу за из ра ду 
по ро дич ног ста бла, што је у су прот но сти са оче-
ки ва њем кре а то ра про гра ма му зеј ских пе да го га 
о под јед на ко ин спи ра тив ним кре а тив ним ак тив-
но сти ма. Ува жа ва ју ћи хе те ро ге ност по ро ди ца у 
мно гим па ра ме три ма је ди но што смо тар ге ти ра ли 
то су сви ти по ви по ро ди це, у кон сте ла ци ји раз ли-
чи тих пу бли ка. 

Про грам под ра зу ме ва те мат ску шет њу кроз 
стал ну по став ку, у ко јој се ак це нат ста вља на по-

ро дич ни жи вот и по ро дич не од но се кроз исто ри-
ју. На чин жи во та, ра да, обра зо ва ње де це, по ло жај 
же не и мај ке, уло га оца у дру штве ним епо ха ма, 
тра ди ци о нал ни оби ча ји и нор ме по на ша ња, обла-
че ња у кул тур ним и вер ским кон тек сти ма и број-
ни дру ги аспек ти. 

При се лек тив ној ин тер пре та ци ји по став ке во-
ди ло се ра чу на о ди дак тич ко-ме то до ло шко ди фе-
рен ци ра ном при сту пу по ро ди ца ма, во де ћи ра чу на 
о од гва ра ју ћим са др жа ји ма те ма и на чи ну ин тер-
пре та ци је. По шло се од по зна тог ис ку ства ка не по-
зна том, од бли жег вре мен ског пе ри о да ка уда ље-
ни јем и о аде кват ном пој мов ном де фи ни са њу фе-
но мена и по ја ва. Док се код по ро ди ца са ста ри јом 
де цом при ме њу ју ме то де раз го во ра и ком па ра ци је 
по јав них об ли ка од но са и пра ва чла но ва по ро ди-
це, до тле су код мла ђих фор си ра ни они аспек ти 
по ро дич ног жи во та ко ји су њи ма схва тљи ви: по-
ло жај де це у по ро ди ци, деч је играч ке и игре, оби-
ча ји по ро ђе њу де те та, де тињ ство у да ле кој про шло-
сти, ан тич ком Ри му, сред њо ве ков ном пе ри о ду, 18, 
19. и 20. ве ку на осно ву му зеј ских екс по на та. 

Про грам је кон ци пи ран та ко да на кон те мат-
ске шет ње у тра ја њу од 20 до 30 ми ну та сле ди креа-
тив ни део за це лу по ро ди цу – из ра да по ро дич ног 
ста бла, од но сно кре и ра ње гр ба.

А где сам ту ја? По ро дич ни и дру ги гр бо ви

Про грам под ра зу ме ва те мат ску шет њу кроз 
стал ну по став ку у ве зи са пред ме ти ма ко ји ука зују 
на раз не аспек те по ро дич ног жи во та по епо ха ма, 
у ко јој се па жња усме ра ва на по ро дич не гр бо ве и 
сим бо ле, од но сно еснаф ске и град ске гр бо ве, као 
и основ на са зна ња из хе рал ди ке, по треб на да се 
осми сли по ро дич ни грб. По сле те мат ске шет ње 
пред ви ђен је кре а тив ни рад за це лу по ро ди цу – из-
ра да по ро дич ног гр ба. Му зеј по ро ди ци ну ди увод 
и у по ро дич ни жи вот кроз раз ли чи та вре ме на и 
ме ста, да спо зна ју сво је ко ре не, прет ке и по чет ке, 
по ма жу ћи де ци да стек ну ши ро ко раз у ме ва ње бли-
же и да ље про шло сти уз еду ка ци ју ку сто са, са мо-
е ду ка ци ју и ко е ду ка ци ју, са чла но ви ма по ро ди це. 

У про сто ру ко ји је ин спи ра ти ван и про во ка ти-
ван за де те и ро ди те ље овај про грам про мо ви ше 
ак тив но сти ко је под ра зу ме ва ју за јед нич ко уче ство-
ва ње и ан га жо ва ње, где де ца, мо жда по пр ви пут, 
са зна ју име на пре да ка и до кле до се же ду би на коре-
на ста бла, ар ха ич но сти име на и ро дов ских од но са. 
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Де те мо же сло бод но да ис тра жу је, да се игра и кре-
и ра, да про ми шља и спо зна је сво је прет ке. Сва ка 
по ро ди ца кре и ра ста бло на свој на чин. По ла зе ћи од 
нај мла ђих по то ма ка до нај ста ри јих или обр ну то. 
Опре де љу ју ћи се за раз ли чи те ти по ве ра мо ва које 
ну ди му зеј ски еду ка тор по ро ди ца осли ка ва или 
ис пи су је име на пре да ка. За вр ше на по ро дич на ста-
бла се упо ре ђу ју са ста бли ма дру гих по ро ди ца, по 
ра зним па ра ме три ма: по број но сти чла но ва и де це, 
раз гра на то сти ста ба ла, по естет ским кри те ри ју ми-
ма, по име ни ма пре да ка и ов да шњих чла но ва по-
ро ди це. Мно ге по ро ди це ни су кри ле сво је оду ше-
вље ње и сво је ра до ве но си ле су на до ра ду ку ћа ма у 
на ме ри да од нај ста ри јих чла но ва ши ре по ро ди це 
са зна ју име на пре да ка да ље од че твр тог ко ле на која 
су у про се ку по зна та свим по ро ди ца ма.

Дру га ва ри јан та кре а тив ног ра да за ко ји су мо-
гле да се опре де ле по ро ди це би ла је осми шља ва-
ње гр ба. Овај за да так под ра зу ме вао је да му зеј ски 
пе да гог об ја сни по јам гр ба (гра фич ки при каз тра-
ди ци је и иден ти те та по ро ди це) ука же на сим бо ле 
не ких по ро дич них гр бо ва из ло же них на стал ној 
по став ци и пред ста ви им основ на на че ла хе ралди-
ке. Де ло ви гр ба: штит, плашт, чер лен ка, зна че ња 
бо ја, ис так ну ти сим бо ли и њи хо во зна че ње. Оста-
вљен је про стор за сло бод но кре и ра ње гр бов не ком-
по зи ци је ко ја је мо гла да се са сто ји од ге о ме триј-
ских об ли ка, сти ли зо ва них жи во ти ња, мит ских 
би ћа, би ља ка и та ко да ље. Да на шња гр бов на ор на-
мен ти ка и сим бо ли од раз су на шег вре ме на али 
углав ном ро ди те љи су во ди ли ра чу на да се очу ва 
дух тра ди ци је. 

Ди фе рен ци ран при ступ и при ме ре на пре зен-
та ци ја усло ви ле су да по ро ди це са ти неј џе ри ма 
про ми сле о сво јим пре ци ма, да са зна ју њи хо ве био-
гра фи је, од но сно њи хо ве осо би не; мла ђа де ца мо-
гла су да се по и гра ју сли ков ним при ка зом чла но ва 
по ро ди це и сим бо ли ма ко ји ма би их пред ста ви ли. 

Сва ка по ро ди ца на кра ју је кроз крат ку при чу, пред-
ста ви ла по ро дич ни грб (ко су би ли пре ци пред-
ста вље ни на гр бу и за што су до би ли та кву част и 
на гра ду?).

Не до ста ци про гра ма ве зу ју се ге не рал но за ор-
га ни за ци о не усло ве. Про грам је спо ра дич но за-
жи вео ове го ди не, та ко да овај текст пре ју ди ци ра 
не ке ста во ве, али по сто је ће ис ку ство је ука за ло да 
би би ло по жељ но ура ди ти не ко ли ко ор га ни за ци-
о них из ме на: фор ми ра ти ко ли ко то ли ко хо мо ге-
ни зо ва ну гру пу по ро ди ца истог уз ра ста, ин те ре-
со ва ња, апри о ри се опре де ли ти за кре а тив ни део 
ко ји под ра зу ме ва и прет ход но про у ча ван ње поро-
дич не тра ди ци је и иден ти те та, по треб но је ис по-
што ва ти вре мен ске окви ре про гра ма, ни ка ко акцен-
то ва ти ин тер пре та ци ју са др жа ја стал не по став ке 
на уштрб за јед нич ке кре а тив не ани ма ције.

Пер спек ти ве овог про гра ма су ве ли ке. Мо гу ћи 
су раз ли чи ти мо да ли те ти по ро дич ног про гра ма 
у ва ри јан ти кре и ра ња по ро дич ног ста бла. Јед на 
од мо гућ но сти би ла би од креи ра ња Др ве та бли-
ско сти за са свим ма лу де цу, у ко јем би де те би ло 
цен тар, а по гра на ма др ве та би од ре ђе ном бо јом 
ис пи си ва ло ро ђа ке ко ји их нај ви ше ма зе, од ре ђе-
ном бо јом са ко ји ма се нај ви ше игра ју, сме ју, за ба-
вља ју, са ко ји ма чу ва ју тај не... Мо гућ но сти су број-
не, од ор га ни зо ва ња из ло жбе по ро дич них гр бо ва 
и ста ба ла, до осми шља ва ња про гра ма у ко ји ма би 
пар ти ци пи ра ле ши ре по ро ди це.

Му зе ји ма оста је да ис ко ри сте пред но сти му-
зеј ске еду ка ци је и ко му ни ка ци је, ка ко би на свој 
спе ци фи чан на чин при бли жи ли тај не кул ту ре и 
ци ви ли за циј ска до стиг ну ћа мла ди ма. Увек из но-
ва атрак ти ван, ди на ми чан и ин вен ти ван му зеј 
опле ме њу је пу бли ку и пру жа мо гућ ност да га мла-
ди до жи ве као ча роб но ме сто, у коме је све мо гу-
ће, али као ме сто за бав ног уче ња, ме сто иза зо ва и 
ин спи ра ци је.

Вла ди ми ра Ста ни са вље вић

ИЗВЕШТАЈИ
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КО НАЧ НИ ИС ХОД СЛУ ЧА ЈА КРА ЂЕ СЛИ КЕ  
БЛА ГО ВЕ ШТЕН СКИ СА БОР У СРЕМ СКИМ КАР ЛОВ ЦИ МА 1861.  

ВЛА ХА БУ КОВ ЦА ИЗ МУЗЕЈА ВОЈВОДИНЕ

Сли ка Вла ха Бу ков ца Бла го ве штен ски са бор у 
Срем ским Кар лов ци ма 1861, укра де на је из ком плек-
са Двор ца по ро ди це Дун ђер ски у Че ла ре ву у ноћи 
из ме ђу 27. и 28. но вем бра 1993. го ди не. 

На кон го то во три де це ни је, за хва љу ју ћи за јед-
нич кој ак ци ји Слу жбе за бор бу про тив ор га ни-
зо ва ног кри ми на ла МУП Ре пу бли ке Ср би је, Ту-
жи ла штва за ор га ни зо ва ни кри ми нал Ре пу бли ке 
Ср би је, Јав ног ту жи ла штва II кан то на Ци рих, Ми-
ни стар ства кул ту ре и ин фор ми са ња Ре пу бли ке 
Ср би је, По кра јин ског се кре та ри ја та за кул ту ру, 
јав но ин фор ми са ње и од но се са вер ским за јед ни-
ца ма, као и ПУ Но ви Сад, сли ка је ко нач но вра ће на 
Му зе ју Вој во ди не 16. августа 2022. 

Бла го ве штен ски са бор на сли као је 1901. го ди не 
Вла хо Бу ко вац (Бја ђо Фа ђо ни / Bi a gio Fag gi o ni, Цав-
тат, 1955 − Праг, 1922),1 је дан од нај и стак ну ти јих 
умет ни ка ре ги о на, по во дом че тр де се то го ди шњег 
ју би ле ја Са бо ра. На сли ци је пред ста вљен цр кве-
но-на род ни Са бор Ср ба ко јим је пред се да вао па-
три јарх Јо сиф Ра ја чић, одр жан 2−20. апри ла 1861. 
го ди не у Срем ским Кар лов ци ма. Сли ка је ра ђе на 
пре ма ли то гра фи ји Јо зе фа А. Ба у е ра (Jo sef An ton 
Ba u er, 1820–1905) из 1861. го ди не ко ја је ли то гра-
фи са на пре ма ори ги нал ној фо то гра фи ји Са бо ра 
1 Вла хо Бу ко вац био је члан Кра љев ске срп ске ака де ми је 
(да нас СА НУ), до пи сни члан Че шке ака де ми је на у ка и 
умет но сти, по ча сни члан Ју го сло вен ске ака де ми је зна но-
сти и умјет но сти у За гре бу и управ ник Че шке сли кар ске 
ака де ми је у Пра гу. Шко ло вао се на Ви со кој шко ли ле пих 
умет но сти у Па ри зу и убр зо се ета бли рао као са лон ски 
умет ник чи ја де ла су по ста ла ве о ма тра же на. У свом раду 
про шао је ви ше стил ских фа за – од ака дем ског ре а ли зма, 
им пре си о ни зма до сим бо ли зма и се це си је, а нај че шће 
те ме су му би ли ак то ви ве ли ког фор ма та, пор тре ти и але-
го риј ске ком по зи ци је. Ве ли ки успех по сти гао је као пор-
тре ти ста, а сма тран је и оми ље ним двор ским сли ка рем 
срп ских ди на сти ја. Ра дио је пор тре те чла но ва по ро ди це 
Обре но вић – кра љи це На та ли је, кра ља Алек сан дра и кра-
љи це Дра ге, као и пор тре те ди на сти је Ка ра ђор ђе вић – кра-
ља Пе тра Ка ра ђор ће ви ћа, ко ји је по стао ка нон ски, и кра ља 
Алек сан дра Ка ра ђор ђе ви ћа. Но си лац је ор де на Та ков ског 
кр ста V сте пе на и Ор де на IV сте пе на кња за Да ни ла. 

Сте фа на Вул пеа, но во сад ског фо то гра фа. По ру-
чи лац Бла го ве штен ског са бо ра био је Пе тар Ни-
ко лић, за гре бач ки тр го вац умет ни на ма и из да вач. 
Сли ка је по ру че на са на ме ром да се умно жи и про-
да је у ви ду оле о гра фи је.2 Пре ма скло пље ном уго-
во ру, сли ка је из ве де на тех ни ком уља на плат ну, 
ди мен зи ја 122 x 192 цм, а умет ник се пот пи сао у 
до њем де сном углу, ћи ри ли цом (ма лим сло ви ма): 
вла хо бу ко вац цав тат 1901.3 У ви ду оле о граф ске 
ре про дук ци је сли ка је до спе ла до мно гих до мо ва 
и сте кла ста тус па три от ске ико не. 

Ова сли ка пред ста вља ви зу ел но све до чан ство 
о јед ном од кључ них исто риј ских до га ђа ја ве за ним 
за Ср бе у Ау стро у гар ској мо нар хи ји. Са осам де сет 
два пор тре та уче сни ка Бла го ве штен ског са бо ра, 
она сво јом исто риј ском ау тен тич но шћу, умет нич-
ким вред но сти ма и му зе о ло шким зна че њи ма, пред-
ста вља кул тур но бла го од не про це њи вог зна ча ја 
за Ср би ју. 

Цр кве но-на род ни са бо ри пред ста вља ли су нај-
ва жни ју ин сти ту ци ју Ср ба у Кар ло вач кој ми тро-
по ли ји, кроз ко је се пре ла мао чи тав цр кве ни и све-
тов ни жи вот, а Бла го ве штен ски са бор 1861, по ред 
Те ми швар ског са бо ра 1790. и Мај ске скуп шти не 
1848, је дан је од три нај зна чај ни ја са бо ра у исто ри-
ји Ср ба у Мо нар хи ји. На кон уки да ња Вој вод ства 
Ср би је и Та ми шког Ба на та у де цем бру 1860, за да-
так Бла го ве штен ског са бо ра одр жа ног у Срем ским 
Кар лов ци ма 2–20. апри ла 1861. го ди не, био је да 

2 Пе тар Ни ко лић (Криж код Ива нић Гра да, 1858 − За греб, 
1907), раз вио је нај оп се жни ју из да вач ку де лат ност ре про-
ду ко ва них сли ка у ви ду оле о гра фи је, за чи ју је из ра ду ан-
га жо вао ре но ми ра не ау то ре по пут Па је Јо ва но ви ћа, Уро ша 
Пре ди ћа, Ђор ђа Кр сти ћа итд. Оле о гра фи је су штам па не 
у ли то граф ским за во ди ма Бе ча, Бер ли на и Па ри за као лук-
су зне ре про дук ци је, ко је су по том ди стри бу и ра не у све 
ју жно сло вен ске зе мље у ци љу сна же ња на ци о нал не и 
исто риј ске све сти у на ро ду. Уз оле о гра фи ју Бла го ве штен-
ски са бор (63 х 95 цм, у по зла ће ном ра му ши ри не 13 цм) 
до би ја ла се и књи га При ви ле ги је срп ско га на ро да у Угар ској 
и рад бла го ве штен ско га Са бо ра Јо ве Ада мо ви ћа. 
3 За из ве де ни рад сли кар је до био 3000 кру на. 
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срп ски на род из ло жи усло ве под ко ји ма при ста је 
на при са је ди ње ње Кра ље ви ни Угар ској, а у свр ху 
очу ва ња сво је на род но сти и је зи ка, што је би ло 
за га ран то ва но ра ни је до би је ним при ви ле ги ја ма. 
Иа ко су по сто ја ле раз ли чи те стру је (кон зер ва тив-
на, ли бе рал но-де мо крат ска и уме ре на) ис ту пи ло се 
са је дин стве ним зах те ви ма за по себ ном срп ском 
те ри то ри јом са вој во дом на че лу и са мо стал ним 
ин сти ту ци ја ма. Као по сла ни ци на ро да у Са бо ру 
на шли су се мно ги пред став ни ци цр кве не и инте-
лек ту ал не ели те, ви ђе ни ји по ли ти ча ри и јав ни 
рад ни ци, ме ђу ко ји ма су би ли: ар хи ман дрит кру-
ше дол ски Ни ка нор Гру јић, ге не рал Ђор ђе Стра-
ти ми ро вић, по ли ти чар и та да шњи гра до на чел ник 
Но вог Са да Све то зар Ми ле тић, књи жев ни ци Јо ван 
Ха џић и Јо ван Су бо тић, Јо ван Ђор ђе вић, двор ски 
са вет ник Ђор ђе Сто ја ко вић и мно ги дру ги. Де ша-
ва ња на Бла го ве штен ском са бо ру би ла су су штин-
ски вр ху нац је дин ства у по ку ша ји ма да се до стиг не 
што ве ћи сте пен по ли тич ко-те ри то ри јал не ау то-
но ми је, ко ја би укљу чи ла све те ри то ри је на ко ји ма 
пре те жно жи ве Ср би, у ко јој би зва нич ни је зик 
био срп ски, а зва нич но пи смо ћи ри ли ца. Упр кос 

цар ском обе ћа њу да ће ис пу ни ти све срп ске зах-
те ве, они ни ка да ни су ис пу ње ни, а те жња за сло-
бо дом и на ци о нал ном са мо стал но шћу на ста ви ла 
се све до ко нач ног рас па да Ау строугар ске и При-
са је ди ње ња Вој во ди не Кра ље ви ни Ср би ји 1918. 
го ди не. 

Вла сни штво Му зе ја Вој во ди не, сли ка је по ста ла 
от ку пом од Ги ге Стој но ва из Бе о гра да 15. апри ла 
1953. го ди не.4 Као из у зет но зна чај но де ло, Бла го-
ве штен ски са бор био је из ло жен у окви ру пр ве 
4 За пи сник бр 4. Ко ми си је за от куп му зеј ских пред ме та 
5. IV 1953. у про сто ри ја ма Вој во ђан ског му зе ја; За пи сник 
бр. 4 и За пи сник бр. 5 исто риј ских пред ме та. На кон отку-
па сли ка је уве де на у тзв. „ста ру“ инв. књи гу II, под инв. 
бр. 5762 (стр. 306), са ди мен зи ја ма 122 х 192 цм. Ре ин вен-
та ри са на је 2. децембра 1992. у Књи гу ин вен та ра I за Ли-
ков ну збир ку под инв. бр. Л 396 (лист 189) са по гре шним 
ди мен зи ја ма 122 х 153 цм. По да ци о сли ци са тач ним ди-
мен зи ја ма пу бли ко ва ни су у: Verа Kru žić Uchytil, Vla ho 
Bu ko vac, ži vot i dje lo, Za greb: Ma ti ca hr vat ska, 1968, 389 
(КАТ-675). По гре шне ди мен зи је пр ви пут су се по ја ви ле 
као штам пар ска гре шка при ли ком пу бли ко ва ња у мо но-
гра фи ји Ире не Ба лат Дво рац у Че ла ре ву (1989), да би по том 
би ле на ве де не при ли ком ре ин вен та ри са ња и у свим ка-
сни јим до ку мен ти ма.

ИЗВЕШТАЈИ
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стал не по став ке у Двор цу у Че ла ре ву, де пан дан су 
Му зе ја Вој во ди не, од ње ног отва ра ња за јав ност 
1968. го ди не,5 све до кра ђе 1993. го ди не.6 При ли-
ком про ва ле у Дво рац сли ка Бла го ве штен ски са-
бор укра де на је за јед но са још три сли ке и јед ном 
ку пом од ци на.7

Ни ка квих са зна ња о сли ци ни је би ло све до јула 
2014. го ди не, ка да је до Му зе ја Вој во ди не сти гла 
ин фор ма ци ја да се слика Бла го ве штен ски са бор 
на ла зи у Сло ве ни ји. Том при ли ком оба ве штен је 
МУП Но ви Сад, ко ји је и пре у зео слу чај, а у ис тра-
гу је та да укљу чен и Ин тер пол. Та да ни је уста но-
вље но код ко га и где се сли ка на ла зи. Слу чај кра ђе 
пред ме та из Двор ца у Че ла ре ву остао је отво рен, 

5 Ре ше њем По кра јин ског из вр шног ве ћа од 2. фе бру ара 
1967. го ди не, пра ва рас по ла га ња и ко ри шће ња двор ца и 
при кључ них обје ка та у Че ла ре ву пре не та су на Вој во ђан-
ски му зеј. Ре ше њем По кра јин ског за во да за за шти ту спо-
ме ни ка кул ту ре бр. 01-44/1-69 од 7. ма ја 1970. дво рац је 
ста вљен под за шти ту. 
6 На кон про ва ле у Дво рац у Че ла ре ву то ком но ћи 27/28. 
но вем бра 1993. го ди не, уви ђај је из вр шио СУП из Бач ке 
Па лан ке, а ре фе рент за без бед ност и за шти ту Му зе ја Вој-
во ди не под нео је из ве штај (бр. 01−608/1 од 1. 12. 1993). При-
ја ву о укра де ним де ли ма и њи хо вим по да ци ма под не ли 
су и та да шњи ку сто си–исто ри ча ри умет но сти Му зе ја Вој-
во ди не (бр. 01−608/3 од 01. 12. 1993). На кон то га, Ко миси ја 
са ста вље на од струч ња ка исто ри ча ра умет но сти Му зе ја 
Вој во ди не и исто ри ча ра умет но сти из По кра јин ског заво-
да за за шти ту спо ме ни ка, ура ди ла је про це ну ма те ри јал не 
вред но сти укра де них де ла (бр. 01−608/4 од 3. 2. 1994).
7 Та да су укра де на и сле де ћа де ла: Фе ренц (Франц) Ај зен-
хут, Трг у Са мар кан ду, 1899, уље на плат ну, 230 x 170 cm 
(инв. бр. Л 393); Ла сло Мед њан ски Реч ни пеј заж, 19. век, 
уље на плат ну, 128 х 162 цм (инв. бр. Л 392); До ра Дун ђер-
ски, Мач ке у игри, 1907, тем пе ра на плат ну, 25 х 35 цм (инв. 
бр. Л 400) и Ку па од ци на са по клоп цем, крај 18. ве ка, сре-
бро и ко си тар, 16 х 24; 21 х 24 цм (инв. бр. 3643).

да би се дам го ди на ка сни је, у мар ту 2021, пре ко 
по сред ни ка, сли ка би ла по ну ђе на на от куп Га ле-
ри ји Ма ти це срп ске, о че му је оба ве штен и Му зеј 
Вој во ди не. 

Не ду го за тим, ко лек ци о нар, ко ји се пред ста вио 
као вла сник сли ке, по ку шао је да про да сли ку Му-
зе ју Вој во ди не иа ко му је и прет ход но био пре до-
че но да се ра ди о кра де ној сли ци. Му зеј је оба ве-
стио СУП Но ви Сад, По кра јин ски се кре та ри јат за 
кул ту ру, јав но ин фор ми са ње и од но се са вер ским 
за јед ни ца ма, као и Ми ни стар ство кул ту ре и ин-
фор ми са ња Ре пу бли ке Ср би је, а по том је, под озна-
ком тај но сти, по кре ну та за јед нич ка ис тра га Слу-
жбе за бор бу про тив ор га ни зо ва ног кри ми на ла 
(СБПОК) Ми ни стар ства уну тра шњих по сло ва Ре-
пу бли ке Ср би је и Ту жи ла штва за ор га ни зо ва ни 
кри ми нал. То ком не ко ли ко ме се ци, СБПОК је ин-
тен зив но са ра ђи вао са Ми ни стар ством кул ту ре и 
ин фор ми са ња Ре пу бли ке Ср би је и Му зе јом Вој-
во ди не. С об зи ром на то да је от кри ве но да се сли ка 
на ла зи у Швај цар ској, у слу чај су укљу че ни швај-
цар ска по ли ци ја и Ту жи ла штво, те је сли ка за пле-
ње на 11. августа 2021. го ди не и сме ште на је у сеф 
швај цар ског Ту жи ла штва.

Да је у пи та њу ори ги нал но де ло Вла ха Бу ков ца 
ко је је укра де но из Му зе ја Вој во ди не, по твр ди ли су 
струч ња ци из На род ног му зе ја Ср би је, по на ло гу 
Ми ни стар ства кул ту ре и ин фор ми са ња Ре пу бли-
ке Ср би је, док је Му зеј Вој во ди не до ста вио ар гу-
мен то ва не до ка зе о вла сни штву над сли ком са пра-
те ћом му зеј ском до ку мен та ци јом. Осим по дроб не 
до ку мен та ци је, до каз је био и са чу ва ни ори ги нал-
ни рам из ко јег је сли ка из ва ђе на при ли ком кра ђе, 
а ко ји је са чу ван и на ста ри јим му зеј ским фо то гра-
фи ја ма.8

На кон за пле не сли ке и хап ше ња окри вље них, 
кри вич ни по сту пак во ди ло је Ту жи ла штво II кан-
то на Ци рих, да би по сле го ди ну да на ка сни је до-
не та од лу ка да се сли ка Бла го ве штен ски са бор у 
Срем ским Кар лов ци ма 1861. Вла ха Бу ков ца вра ти 
у Ре пу бли ку Ср би ју. Ор га ни за ци ја тран спор та сли-
ке из Швај цар ске у Ср би ју по ве ре на је Му зе ју Вој-
во ди не, док је сред ства за ре а ли за ци ју овог по сла 
обез бе ди ла По кра јин ска вла да из те ку ћих бу џет-
8 Осум њи че ни је твр дио да по сто је две вер зи је ове сли ке 
ко је се раз ли ку ју у ди мен зи ја ма. Гре шка у ди мен зи ја ма 
сли ке ко ја се по ја ви ла у му зеј ској до ку мен та ци ји би ла је 
је дан од основ них ар гу ме на та ове тврд ње. (Ви ди ф. 4)
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ских ре зер ви. У име Ту жи ла штва за ор га ни зо ва ни 
кри ми нал Ре пу бли ке Ср би је сли ку је 16. августа 
2022. од Јав ног ту жи ла штва II кан то на Ци рих пре-
у зе ла за ме ни ца ту жи о ца за ор га ни зо ва ни кри ми-
нал ко ја је во ди ла по сту пак. При мо пре да ја је по-
том у Но вом Са ду оба вље на из ме ђу Ту жи ла штва 
за ор га ни зо ва ни кри ми нал и Му зе ја Вој во ди не.9

Пр ви пут на кон два де сет и де вет го ди на, чуве-
на сли ка пре зен то ва на је јав но сти у хо лу По кра-
јин ске вла де, што су ис пра ти ли сви на ци о нал ни 
ме ди ји. Удар на вест о ње ном вра ћа њу Му зе ју Вој-

9 Бр. 01-226/17 од 18. 8. 2022.

во ди не ини ци ра ла је из ла га ње за ин те ре со ва ној 
јав но сти сле де ћег да на у Ма лом из ло жбе ном сало ну 
Му зе ја. У на ред ном пе ри о ду сли ка Бла го ве штен-
ски са бор ће би ти под врг ну та кон зер ва тор ско-ре ста-
у ра тор ским трет ма ни ма, на кон че га је пла ни ра на 
пре зен та ци ја пу тем те мат ске из ло жбе о исто рија-
ту и кон тек сту ње ног на стан ка, као и зна ча ју ко је 
за у зи ма у раз во ју на ци о нал не исто ри је умет но-
сти, да би по том би ла из ло же на у окви ру стал не 
по став ке Му зе ја Вој во ди не.

Мср Алек сан дра Сте фа нов

ИЗВЕШТАЈИ
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РАД МУЗЕЈА ВОЈВОДИНЕ 64

ТРА ГО ВИ 
Бе ле шке о ра ду на мо но дра ми Крв и бла то и филм ском есе ју Тра го ви се о ба

По зив Му зе ја Вој во ди не да се при дру жим гру-
пи ства ра ла ца ко ји ће ре а ли зо ва ти из ло жбу Та мо 
где се о ба за вр ша ва – од рим ске Па но ни је до да на-
шње Вој во ди не, пред ста вљао је за ме не не сва ки-
да шњи про фе си о нал ни иза зов. Пре ма за ми сли мр 
Ти ја не Стан ко вић Пе ште рац, ау тор ке овог ком-
плек сног му зе о ло шког по ду хва та, мо но дра ма Крв 
и бла то и филм ски есеј Тра го ви се о ба пред ста вља-
ли су два сег мен та из у зет но сло же не струк ту ре 
ове из ло жбе. За хва љу јем се уред ни штву ча со пи са 
Рад Му зе ја Вој во ди не на при ли ци да об ја вим не ка 
сво ја раз ми шља ња ко ја су у ме ђу вре ме ну по ста ла 
сво је вр сни тра го ви мог уче шћа у овом ства ра лач-
ком про це су.

По зо ри шна пред ста ва Крв и бла то

Жи вот наш – кра так сан, 
Жу ђе ња – не мо ћи, 

Свје тов на до бра – сан, 
А на ши дни – но ћи.

Ма рин Др жић

Спе ци фич но шћу из ра жај них сред ста ва ко ји-
ма рас по ла же је зик по зо ри шта, на ша пред ста ва 
на сто ја ла је да до при не се це ло ви тој ау тор ки ној 
ин тер пре та ци ји и укуп ном до жи вља ју пу бли ке у 
су сре ту са три ка сно рим ска шле ма из 4. ве ка, који 
су не про це њи во бла го стал не по став ке Му зе ја Вој-
во ди не и ко ји су овом при ли ком би ли из ло же ни. 

Као ли те рар ни пред ло жак за пред ста ву по слу-
жи ле су при че Ди зо нов пут Зо ра на Су бо тич ког и 
мо ја крат ка при ча Крв и бла то. Ли те рар ни по сту-
пак је сво ју ин спи ра ци ју на шао у укуп ном дру-
штве но-исто риј ском кон тек сту и број ним, не дво-
сми сле ним исто риј ским чи ње ни ца ма о жи во ту људи 
у вре ме ну из ко јег ови ар те фак ти по ти чу. Ау тен тич-
ни нат пи си на овим шле мо ви ма би ли су за ау то ре 
тек ста, као и за све оста ле ау то ре пред ста ве, дра го-
це ни тра го ви лич не суд би не за ми шље ног драм ског 
ју на ка ко ји је име ном за и ста по сто јао у од ре ђе ном 
исто риј ском тре нут ку. Тај исто риј ски кон текст био 
је про стор у ко ме смо ма шта ли и ства ра ли текст и 

ме та текст на ше пред ста ве. Ве ру јем да нам је та кав 
из бор ства ра лач ког по ступ ка у знат ној ме ри по мо-
гао да на ма шта ни са др жај и укуп ну ствар ност 
сцен ског де ла из гра ди мо игра њем оте ло тво ре не 
суд би не кон крет ног ли ка. Уну тра шњи драм ски ток 
и мо ти ва циј ски план прет по ста вље не би о гра фи је 
на шег ју на ка раз ви ја ли смо у сцен ској си ту а ци ји и 
фор ми ис по ве сти пред пу бли ком. Ти ме смо же ле-
ли да и глум ца и гле да о ца од ве де мо ма ло да ље од 
при по ве дач ког и опи сног, да ство ри мо про стор за 
сцен ско и глу мач ко об ли ко ва ње ду бо ких ми са о них 
и емо тив них про сто ра на те му ам би ци је и це не 
ко ју за њу сва ко мо ра да пла ти.

У про це су про ба и звуч ног и ли ков ног об ли ко-
ва ња пред ста ве, на ра тив ни и де скрип тив ни план 
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надо гра ђен је Ди зо но вим ре флек сив ним по ни ра-
њем у се бе. Ис по вед но и post mortem наш ју нак, 
пред на ма, са да и ов де, осве шћу је соп стве ну суд-
би ну ко ја сво ју пу та њу пре ла зи у вр ло пре ци зно 
од ре ђе ним исто риј ским окол но сти ма. У тој се спо-
зна ји те сно пре пли ћу лич но и исто риј ско. Са др жај 
тог пре пли та ња на сто ја ли смо да на шем гле да о цу 
из ра зи мо син кре тич ки, укуп ним по зо ри шним је-
зи ком и сво јим скром ним уме ћем, не би смо ли на 
тај на чин ли те рар ну фик ци ју, уте ме ље ну на ар хео-
ло шким ар те фак ти ма, учи ни ли за јед нич ким, не-
по сред ним и чул ним до жи вља јем и ис ку ством како 
оних ко ји пред ста ву при ка зу ју, та ко и оних ко ји 
је гле да ју.

Сто га је ме тод глу мач ког об ли ко ва ња по чи вао 
на амал га му ди дро ов ског „ства ра ња по мо де лу“ и 
„про жи вља ва њу све та уло ге и све та де ла не по сред-
но пред пу бли ком“. Без ре ла ти ви за ци је брех тов-
ским оту ђе њем, али и без ис кљу чи во сти си му лаци-
је јед не илу зи о ни стич ки са зда не исти не уте ме љене 
на „ме то ду Ста ни слав ског“, а све то са ци љем да 
исти ни тост глу мач ког по сто ја ња на сце ни бу де 
основ на суп стан ца ве ро до стој но сти и убе дљи во-
сти са др жа ја.

Ка да је реч о из бо ру спе ци фич них по зо ри шних 
сред ста ва, она су у ве ли кој ме ри би ла од ре ђе на 
кон цеп том це ли не из ло жбе, од но сно кон тек стом 
у ко ме је пред ста ва ства ра на. Нај и зра зи ти ји при-
мер за то је сте об ли ко ва ње сцен ског про сто ра у 
коjем се пред ста ва игра ла. Оно што би се у не ким 
дру гим окол но сти ма мо гло сма тра ти не до стат ком 
уо би ча је не те а тар ске ин фра струк ту ре и сво је вр-
сним ло ги стич ким огра ни че њем, у слу ча ју пред-
ста ве Крв и бла то ис по ста ви ло се као до дат ни, 
обо га ћу ју ћи слој ме та тек ста по зо ри шног чи на. 
Игра ње јед не „му зеј ске“ при че у ам би јен ту му зе ја 
по да ри ло је и ау то ри ма и гле да о ци ма јед ну до дат-
ну, ду бин ску ли ни ју зна че ња и деј ства драм ског 
то ка при че и ње ног до га ђа ња пред на шим са вре-
ме ни ци ма.

Сце но граф ски еле мен ти по ста вље ни у про стор 
хо ла Му зе ја Вој во ди не, и „при зна ва ње“ про сто ра 
ка кав он и ар хи тек тон ски и на мен ски је сте, осло-
бо ди ло је све еле мен те сце но гра фи је оба ве зе да 
ство ре илу зи ју за ми шље ног про сто ра у коjем се 
при ча о коб но сти Ди зо но ве ам би ци је до га ђа. Та-
квим при сту пом на сто ја ли смо, та ко ђе, и да кон-
крет ни по зо ри шни ре кви зи ти ко је смо иза бра ли, 

до би ју и функ ци ју сво је вр сних се ман тич ких сиг-
на ла епо хе и суд би не на шег ју на ка, а на ши гле да-
о ци, исто вре ме но, ис ку ство и до жи вљај ка кво само 
по зо ри ште мо же да им пру жи.

Филм ски есеј Тра го ви се о ба

Пр во се на ђе, па се он да тра жи.

Па бло Пи ка со

Рад на филм ском есе ју Тра го ви се о ба, те као је не-
 у о би ча је ним то ком и сви ма на ма ко ји смо уче ство-
ва ли у ње го вом ства ра њу при у штио је нео че ки ва не 
и ин тен зив не ства ра лач ке тре нут ке. Фи гу ра тив но 
ре че но, срећ но смо пре пли ва ли ту ве ли ку во ду, 
че сто ни не слу те ћи ко ли ко је она ду бо ка, ко ли ка 
је истин ска сна га ње них стру ја и вр тло га.

Од лу ка ау тор ке мр Ти ја не Стан ко вић Пе ште-
рац да за по тре бе сло је ви те ин тер пре та ци је по ме-
ну те из ло жбе са чи ни мо филм ски за пис о ме сти ма 
на ла за рим ских шле мо ва из 4. ве ка (Бер ка со во и 
Хрт ков ци), већ на са мом по чет ку ра да при ли ком 
раз ра де кон цеп та ње ног ком плек сног по ду хва та, 
пре ва зи шла је пр во бит ну на ме ру да то буде уо би-
ча је ни до ку мен тар ни филм. Бо гат ство зна че ња која 
су се пред на ма отва ра ла, зах тев ност и мо гућ но-
сти те ме већ на са мом по чет ку пре ва зи шле су про-
се де и фор му јед не илу стра тив не ре пор та же. У 
раз ра ђи ва њу си ноп си са и раз во ју сце на ри ја до шли 
смо до но вих иде ја ко је су сва ку на ред ну вер зи ју 
чи ни ле сло је ви ти јом, а про дук циј ски и ре ди тељ-
ски на пор ин спи ра тив нијм и иза зов ни јим.

Фи нал ну вер зи ју сце на ри ја ли ста ли смо то ком 
из ви ђа ња обје ка та и ло ка ци ја ма на ко ји ма смо же-
ле ли да сни ма мо Тра го ве се о ба... На том пу то ва њу 
на шли смо (или је, мо жда, бо ље ре ћи на шло нас) 
то ли ко то га но вог и при па да ју ћег, не са мо раз ло гу 
и те ми са др жа них у сце на ри ју, већ и из ра зи то филм-
ски по тент ним мо ти ви ма ко ји су нас во ди ли у нове 
про сто ре ства ра лач ке се о бе кон крет них ме ста и 
пред ме та пре ма сим бо ли ма и зна ко ви ма ко је сво-
јим спе ци фич но сти ма мо же да ство ри филм ски 
је зик. На тај на чин из ви ђа ње ло ка ци ја по ста ло је 
јед но са свим нео че ки ва но при зи ва ње и от кри ва ње 
ду бљег сми сла све га ви ђе ног и упу ти ло нас пре-
ма но вим мо гућ но сти ма про це са ра да на фил му.

То ком сни ма ња, ау тен тич ни са го вор ни ци сво-
је су суд би не ис по вед но утка ли у раз лог и те му 
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на шег фил ма, а не слу ће на сна га пеј за жа у ка ме ру 
је учи та ла го то во мит ску ди мен зи ју ових про сто-
ра. Број ни ло ка ли те ти (Сот ско је зе ро, фру шко гор-
ски ви но гра ди, пор та ма на сти ра Све те Пет ке у 
Бер ка со ву, са бир ни цен тар ми гра на та у Ада шев-
ци ма, цр ква Све тог Кле мен та и ар хе о ло шко на ла-
зи ште Го мо ла ва у Хрт ков ци ма) от кри ва ли су нам 
јед ну, да се по слу жи мо из ра зом Цр њан ског, сума-
трaистичку по ве за ност оно га за чим тра га мо са 
оним што про на ла зи мо.

Фа за мон та же при у шти ла нам је но ве „слат ке 
му ке“ – из оби ља ка дро ва, ко је смо ра де ћи од сви-
та ња до су мра ка то ком два да на, мо ра ли смо број-
не по је ди нач не при зо ре да из дво ји мо и по ве же мо 
у је дин ствен на ра тив ни ток сје ди ње них сли ка и 
зву ко ва. Во ђе ни ау тор ском на ме ром, али и ува-

жа ва ју ћи ства ра лач ку ин ту и ци ју, на сто ја ли смо 
да ки не сте тич ко деј ство за бе ле же но ка ме ром и у 
фи нал ном ре зул та ту пре не се мо на шим по се ти о-
ци ма из ло жбе.

Наш филм отва ра и кроз ње га нас во ди ар хе-
о ло шки ња ко ја, иду ћи тра го ви ма се о ба, по се ћу је 
кон крет на ме ста на ла за ка сно рим ских шле мо ва 
из 4. ве ка. Ка ме ром пра ти мо ње но пу то ва ње ко је 
по чи ње и за вр ша ва у Му зе ју Вој во ди не. По че так пу-
то ва ња ин спи ри сан је ро ма ном Ми ло ша Цр њан-
ског Се о бе. На кон три де сет ми ну та филм ског вре-
ме на у ко је су гу сто утка не мо гу ће при че мно гих 
ве ко ва, ње но се пу то ва ње за вр ша ва пред из ло же-
ним ар те фак ти ма ко ји су би ли по вод овог ства ра-
лач ког про це са.

На том пу то ва њу, не ко ли ко пу та ка ме ра нас је 
по ди гла ви со ко у не бо, до пра зног гне зда ро да и још 
ви ше над то рањ цр кве Све тог Кли мен та и да ље, ви-
со ко, ви со ко у бес крај ни пла ви круг на ко ме си ја 
зве зда. Под на ма се пру жа не пре глед но про стран-
ство ко је у сво јим ора ни ца ма чу ва тра го ве свих се-
о ба на овим про сто ри ма, ко је су би ле још од пре 
рим ске Па но ни је и ко је ће би ти и по сле да на шње 
Вој во ди не, упи су ју ћи тим сли ка ма веч не ре чи: Има 
се о ба. Смр ти не ма (Ми лош Цр њан ски, Се о бе).

Ра до слав Ми лен ко вић

ИН ТЕР АК ТИВ НА ИГРА КАО НО ВИ ВИД МУ ЗЕЈ СКЕ ЕДУ КА ЦИ ЈЕ  
И ИН ТЕР ПРЕ ТА ЦИ ЈЕ КУЛ ТУР НОГ НА СЛЕ ЂА

Да на шњи му зе ји, осим што пред ста вља ју не про-
фит не јав не уста но ве чи ја се основ на де лат ност 
огле да у ис тра жи ва њу, при ку пља њу, за шти ти, до-
ку мен то ва њу и пре зен то ва њу му зеј ских пред ме та, 
сво је по сло ва ње раз ви ја ју и кроз ин тер ди сци пли-
нар не при сту пе из у ча ва ња, ин тер пре ти ра ње и пре-
зен то ва ње кул тур ног на сле ђа. Од ба цу ју ћи ели ти-
зам ко ји је апо стро фи рао пред ме те и му зе је као 
тре зо ре рет ких вред но сти, а пре ма по се ти о ци ма 
ис по ља вао ин ди фе рен тан од нос, кра јем 20. ве ка 
уста но ве за шти те се ре ор га ни зу ју по мо дер ним 
прин ци пи ма. Му зе ји по ста ју цен три еду ка ци је, 
ме ста са рад ње и раз ме не, ко му ни ка циј ски цен три, 
те атрак тив на ме ста за ба ве и раз во ја пу бли ке, где се 
по се ти лац по зи ци о ни ра као при о ри тет, а ње го ва 

ло јал ност као стра те шки циљ. Са вре ме ни му зе ји 
осми шља ва ју ак тив но сти ко је се укла па ју у њи хов 
про грам, стал ну по став ку или те мат ске из ло жбе. 
Пра те ће ак тив но сти об у хва та ју кре а тив не ра дио-
ни це, игра о ни це, књи жев не ве че ри, кон цер те, пре-
да ва ња, те а тар и дру ге ак тив но сти ко је му зе је чине 
при сту пач ним за раз ли чи те ка те го ри је пу бли ке. 
Ра зно вр сност ова квих про гра ма пред ста вља само 
је дан од стра те шких ци ље ва са вре ме не му зе о ло-
ги је у при вла че њу пу бли ке, на ро чи то де це и мла-
дих. Је дан од про је ка та Му зе ја Вој во ди не ко ји му зеј 
чи ни ме стом за раз вој но вих ве шти на, игру и сти-
ца ње зна ња је сте Бек ство из му зе ја: ми то ло шка 
аван ту ра, ко ји је по др жан од стра не Фон да ци је 
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окви ру про грам ског лу ка Бу дућ ност Евро пе, а чији 
је ау тор мср Ста ша Ар се но вић Ко при ви ца, ку стос 
ет но лог – ан тро по лог. Ди зајн и ви зу ел ни иден ти-
тет це ло куп ног про јек та пот пи су је Va len ti na Ta li jan 
PR PLANT ART CRE A TI VE SO LU TI ONS, а по ред 
број них са рад ни ка из Му зе ја Вој во ди не на шле су 
се и мно ге фир ме из при ват ног сек то ра. 

Пра те ћи са вре ме не трен до ве у ства ра њу мо дер-
них са др жа ја при ла го ђе них по тре ба ма са вре ме не 
пу бли ке, у све ту и Евро пи, Му зеј Вој во ди не се упу-
стио у по ду хват при ла го ђа ва ња и оса вре ме ња ва ња 
про гра ма и ин тер пре та ци је кул тур ног на сле ђа. 
Ау тор ка про јек та је овом за дат ку при сту пи ла кроз 
кре и ра ње ин тер ак тив не игре на ме ње не де ци уз-
ра ста од де вет до пет на ест го ди на, у ко јој су пред-
ста вље ни еле мен ти ма те ри јал не и не ма те ри јал не 
кул тур не ба шти не (на род ног ства ра ла штва, тра-
ди ци је, ми то ло ги је). Рад ња овог еду ка тив ног про-
гра ма се од ви ја у му зеј ском окру же њу, на ет но ло-
шком де лу стал не по став ке Му зе ја Вој во ди не, са 
ци љем да се пу бли ка бли же упо зна са екс по на ти-
ма, ко ји су ди рект но и ин ди рект но укљу че ни и у 
са му игру. За по тре бе про јек та су из ра ђе ни раз ли-
чи ти ре кви зи ти, нео п ход ни за ре ша ва ње за да та ка, 
ко ји су не на ме тљи во укло пље ни у му зеј ску по став-
ку, не на ру ша ва ју ћи њен ин те гри тет. Мул ти ди сци-

пли нар ним при сту пом при ре ђен је за ба ван му зеј-
ски са др жај са ци љем ства ра ња бу ду ће вер не пу бли-
ке. Ми то ло шка аван ту ра до при но си еду ка ци ји 
де це и мла дих о чу ва њу и зна ча ју ма те ри јал не и 
не ма те ри јал не кул тур не ба шти не, ука зу је на бо-
гат ство на род ног ства ра ла штва, је зи ка и ко му ни-
ка ци је, ис ти чу ћи мит као уни вер зал ни сим бол из 
ко јег су се раз ви ја ле нај по зна ти је и нај леп ше при-
че свет ске књи жев но сти. 

Осла ња ју ћи се на Срп ски ми то ло шки реч ник 
(Ку ли шић и дру ги, 1970) овај про је кат пред ста вља 
по је ди не ју на ке из ми то ло ги је, чи ји су ли ко ви и 
де ла пру жа ли мо гућ но сти да се при ла го де и ин-
тер пре ти ра ју на де ци при хва тљив на чин. У свом 
из вор ном об ли ку и на ла зи ма, ове ми то ло шке при-
че би ле су ре зер ви са не за свет од ра слих, од но сно 
свет му шка ра ца, ко ји су крај ог њи шта при по веда-
ли стра шне при че. Пред ау тор ком је био ни ма ло 
лак за да так да мит ске ју на ке при ла го ди де ци основ-
но школ ског уз ра ста и да на осно ву ми то ло шких 
при ча пред ста ви мла ђој по пу ла ци ји на род но ства-
ра ла штво, те из гра ди здрав од нос пре ма кул ту ри, 
жи во ту, при ро ди и окру же њу уоп ште. Цен трал ни 
ми то ло шки лик је мла да ве шти ца Мо ра ко ја од ре-
ђе ним чи ном успе ва да про бу ди оста ла ми то ло шка 
би ћа, ко ја у то ку игре сло бод но ту ма ра ју му зе јом 
и оме та ју ку сто се у ра ду. По ред Мо ре, де ца се упо-
зна ју и са дру гим мит ским ју на ци ма срп ске ми то-
ло ги је као што су Ка ра кон џу ла, Ала, Бр ка, Би сер ко, 
Ви ле, Па ту љак и дру ги. По ред ми то ло шких ју на-
ка, пред ста вље ни су им и по је ди ни му зеј ски пред-
ме ти, ко ји су би ли део сва ко днев не упо тре бе, али 
и за ко је се ве ро ва ло да по се ду ју ма гич на свој ства. 

Ор га ни за ци ја и во ђе ње ига ра под ра зу ме ва низ 
си гур но сних про ве ра и мон та жа ко је об у хва та ју 
по ста вља ње мо би ли ја ра и сце но гра фи је игре на 
де фи ни са на ме ста у скло пу ет но ло шког де ла стал не 
по став ке Му зе ја Вој во ди не, те сти ра ње функ ци о-
нал но сти еле ме на та и опре ме по треб не за не сме-
та но функ ци о ни са ње игре, упо зна ва ње игра ча са 
пра ви ли ма игре, струч но во ђе ње кроз игру у од ре-
ђе ним тер ми ни ма, ин тер вју и са ње уче сни ка на кон 
игре и вра ћа ње мо би ли ја ра на утвр ђе не ло ка ци је 
у про сто ри ја ма Му зе ја Вој во ди не. Игра Бек ство 
из му зе ја: ми то ло шка аван ту ра по чи ње уво дом 
у при чу о срп ској ми то ло ги ји, где је де ци об ја шње-
но шта је то ми то ло ги ја, ко ја су то ми то ло шка 
бића, ука зу је им се на зна чај по је ди них пред ме та у 
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сва ко днев ном жи во ту љу ди на овим про сто ри ма 
што чи ни кон кре тан увод у игру. Осим струч ног 
ка дра ко ји спро во ди и над гле да, игра чи рас по ла-
жу и са по себ но кре и ра ном бро шу ром ко ја но си 
на зив Днев ник јед не Ноћ не Мо ре, са бо га тим илу-
стра ци ја ма и бај ко ви тим тек стом на 18 стра на. 
Днев ник је та ко кон ци пи ран да де ца сти чу ути сак 
да га је пи са ла лич но мла да ве шти ца Мо ра, те не-
у пит но сле де ње не ин струк ци је и за па жа ња и до-
жи вља ва ју га као смер ни цу за успе шно ре ша ва ње 
за да та ка то ком игре. Де ца до би ја ју ин фор ма ци ју 
да се Ноћ на Мо ра пре тво ри ла у мољ ца и кроз кљу-
ча о ни цу уву кла у му зеј, а по том из ви три не са стал-
не по став ке (у овом слу ча ју на мен ски на пра вље на 
ре пли ка ви три не, да се не угро зи ин те гри тет стал-
не по став ке) узе ла зво но – кле пе ту шу и са кри ла 
га не где у му зе ју. О ње ној ак ци ји са кри ва ња зво-
на и бу ђе њу дру гих ли ко ва из срп ске ми то ло ги је, 
све до чи и ани ми ра ни филм у тра ја њу од јед ног 
ми ну та, по себ но кре и ран за по тре бе овог про јек-
та. Игра чи вр ло бр зо про на ла зе по ру ку ко ју је Мора 
оста ви ла у ви три ни са пр вим за дат ком ко ји мо ра-
ју да ре ше. Да ље, об ја шње на је моћ кон крет ног 
зво на ко је се ко ри сти ло у Бе лим по кла да ма, ко је 
је по на род ном пре да њу слу жи ло да сво јом бу ком 
уми ри и рас те ра зле ду хо ве, те про бу ди но во Сун-
це. Де ца по том до ла зе до ре пли ке ста ре вој во ђан-
ске ку ће са тре мом, по ста вље не ис пред ори ги нал-
ног тре ма на стал ној по став ци. Ре ша ва ју ћи за да так 
до би ја ју но ва са зна ња и ин фор ма ци је о вој во ђан-
ској ку ћи и на чи ну ста но ва ња љу ди на овим про-
сто ри ма. По том се упо зна ју са Ка ра кон џу лом, ре-
ша ва ју за да так и сти чу смер ни це за да љи ток игре. 
У аван ту ру је укљу че на и апли ка ци ја ко ја игра че 
усме ра ва на не ке од сле де ћих за да та ка, у за ви сно-
сти од оп ци је ко ја је иза бра на. Де ца се упо зна ју са 
Ба ба Мар том и го ди шњим до би ма, по том ре ша-
ва ју низ за да та ка у ви ду сла га ли ца, мо зга ли ца и 
пи та ли ца, да би пре шли на сле де ћи ни во игре. Си-
мул та но сти чу зна ња о ра зним ми то ло шким би-
ћи ма, као и о пред ме ти ма и њи хо вим ма гич ним 
свој стви ма, чи је су ре пли ке из ра ђе не по узо ру на 
из ло же не му зе а ли је. От кри ва ју ћи сим би о зу ет но-
ло шких пред ме та са пред ме ти ма из игре де ца се 
на за ба ван на чин упо зна ју са кул тур ним до бром 
ко је Му зеј Вој во ди не чу ва. Ни зом ин тер ак тив них, 
ло гич ких за да та ка и ми то ло шких при ча, игра чи 
про на ла зе са кри ве но зво но, ко је по том уз кле пет 

вра ћа ју у ви три ну јер бу ком уми ру ју ми то ло шке 
ју на ке, ства ра ју ћи та ко сво ју ма лу из ло жбу по све-
ће ну ет но ло ги ји. То ком тра ја ња игре упо зна ју се 
и са ра дом му зе ја. Уче да се му зе ји по ред при ку-
пља ња, бе ле же ња, до ку мен то ва ња и чу ва ња, ба ве и 
из ла га њем пред ме та ко ји пред ста вља ју кул ту р ну 
ба шти ну. Та ко је по след њи сег мент игре по све ћен 
кре и ра њу из ло жбе, ка да ма ли ша ни са ми ства ра ју 
при че о пред ме ту, епо хи, за на ти ма и ми то ло ги ји, 
што се за пра во сво ди на су ми ра ње ути са ка о игри 
и ар ти ку ли са њу на у че ног. На овај на чин Ми то ло-
шка аван ту ра успе шно од го ва ра на по ста вље не 
стан дар де у му зе о ло ги ји са аспек та еду ка тив ног, 
ко му ни ка тив ног и ин те р пре та тив ног са др жа ја који 
де ци, ро ди те љи ма и на став ном осо бљу пру жа ју је-
дин ствен до жи вљај и иза зи ва ју емо ци је.

У окви ру ре а ли за ци је про јек та спро ве де на је 
и обу ка за ку сто се – еду ка то ре Му зе ја Вој во ди не, 
где је Ми то ло шка аван ту ра пред ста вље на као сво-
је вр стан алат ко ји се ко ри сти у ани ма ци ји, пре зен-
та ци ји, ин тер пре та ци ји и раз во ју но ве пу бли ке 
му зе ја. Обу ка је има ла за да так да за по сле не уве де 
у но во по ље ин тер пе та ци је кул тур ног на сле ђа које 
је при ла го ђе но де ци уз ра ста од де вет до пет на ест 
го ди на. Кроз јед но днев ну ра ди о ни цу за по сле ни 
су об у че ни у раз ли чи тим сег мен ти ма ко ји об у хва-
та ју по ста вља ње мо би ли ја ра игре на ет но ло шки 
део стал не по став ке Му зе ја Вој во ди не, са вла да ва ње 
тек ста и мо де ла ин тер пре та ци је пре ма бро шу ри 
Днев ник јед не Ноћ не Мо ре, где су упо зна ти са свим 
ли ко ви ма ко ји пра те игру, као и са из ло же ним пред-
ме ти ма (рог по дол ског го ве че та, трем, де во јач ки 
сан дук, огла вља, ма ке те мли но ва и кле пе ту ша), 
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ко ји су у ди рект ној ве зи са игром. По том су се упо-
зна ли са кон цеп том игре ко ја под ра зу ме ва пред-
ста вља ње срп ске ми то ло ги је де ци, док је са гле-
да ва ње свих аспе ка та игре из угла игра ча (де це) 
под ра зу ме ва ло ре ша ва ње ло гич ких за да та ка ко је 
су за по сле ни про шли ка ко би мо гли на аде ква тан 
на чин да ин тер пре ти ра ју ток игре. Та ко ђе су прет-
по ста вље на број на пи та ња и од го во ри ко ји мо гу да 
се оче ку ју од стра не де це, ка ко би за по сле ни би ли 
при пре мље ни и от ко ло ни ли мо гу ће не при јат но-
сти у ра ду. Кроз ра ди о ни цу је об ја шњен и кон цепт 
без бед но сти игра ча, из ло же них пред ме та и мо би-
ли ја ра, упо зна ти су са прав ним ак ти ма ко је је по-
треб но обез бе ди ти пре за по чи ња ња са ме игре. За 
по тре бе фо то гра фи са ња игре, кре и ран је прав ни 
до ку мент под на зи вом Из ја ва о са гла сно сти за фо-
то гра фи са ње и сни ма ње ка ко би фо то гра фи је мо-
гле да се ко ри сте за по тре бе Му зе ја Вој во ди не. Обја-
шњен је на чин ор га ни за ци је и за ка зи ва ња ига ра, 
као и де фи ни са ње бро ја игра ча по гру пи (по је ди-
нач не и груп не по се те), те оп ци је за до дат ни са др-
жај (шет ња кроз стал ну по став ку Му зе ја где игра 
ни је по ста вље на, по се та тре нут ним те мат ским изло-
жба ма, ра ди о ни це на те му срп ске ми то ло ги је и др.). 

Про је кат је под ра зу ме вао и се ми нар под на зи-
вом Ми то ло шка аван ту ра – но ви ви до ви ин тер-
пре та ци је кул тур ног на сле ђа ко ји је одр жан 10. 
ма ја 2022. го ди не у Му зе ју Вој во ди не. Јед но днев-
ни се ми нар је на ино ва ти ван на чин од го во рио на 
пи та ња ва жно сти очу ва ња ма те ри јал не и не ма те-
ри јал не кул ту ре свих на ро да ко ји су оста ви ли траг 
на те ри то ри ји да на шње Вој во ди не и ис та као мит 
као уни вер зал ни сим бол из ко јег су се раз ви ле нај-
леп ше бај ке и при че све та. Го сти пре да ва чи на се-
ми на ру су би ли: Алек сан дар Ре пе џић, ку стос у 
Му зе ју По ни ша ва ља Пи рот и Жељ ко Ан ђел ко вић, 
ви ши ку стос у На род ном му зе ју Ниш. 

У скло пу про јек та Бек ство из му зе ја: ми то ло-
шка аван ту ра ко ри шће не су услу ге ди ги тал ног 
мар ке тин га ко је су под ра зу ме ва ле низ ак тив но-
сти на дру штве ним мре жа ма и ин тер нет пре зен-
та ци ји Му зе ја Вој во ди не. Кре и ра не су стра те ги је 
ре кла ми ра ња и по зив но пи смо пре по чет ка кам-

па ње и де фи ни сан на чин за ка зи ва ња ига ра. Игре су 
се за ка зи ва ле ис кљу чи во пре ко по ру ка на Феј сбу-
ку и Ин ста гра му Му зе ја Вој во ди не. То ком апри ла 
и ма ја сви тер ми ни игре би ли су пот пу но бес плат-
ни за гра ђа не Но вог Са да. 

Раз во јем еду ка тив них про гра ма ко ји за до во-
ља ва ју по тре бе нај мла ђе пу бли ке, обу ком за по сле-
них, при сту пач ним ин фор ма ци ја ма, раз ви је ном 
ло ги сти ком Му зеј Вој во ди не ус пео је да из не дри 
је дин ствен па кет ко ји не гу је по ро дич не вред но сти, 
под сти че со ци ја ли за ци ју и раз ви ја кре а тив ност. 
Ин тер пре та ци ја кул тур ног на сле ђа ко ја об у хва та 
раз ли чи те ак тив но сти и са др жа је (ани ми ра ни 
филм, апли ка ци ја, књи га, сла га ли це, пи та ли це, 
ре пли ке му зеј ских пред ме та и др.) ну ди ре ше ња за 
ви ше од јед ног на чи на ко му ни ка ци је са пу бли ком. 
Ова кав вид при сту па кул тур ном до бру под ра зу-
ме ва при ла го ђе ност за пу бли ку раз ли чи те ста ро-
сне до би и омо гу ћа ва са мо стал ност у пер ци пи ра њу 
ин тер пре ти ра ног кул тур ног на сле ђа. За уста но ве 
кул ту ре ко је сва ко днев но до ла зе у кон такт са сво-
јом пу бли ком, од ве ли ке је ва жно сти да бу ду до-
ступ не свим сег мен ти ма дру штва, да укљу че у 
сво је ак тив но сти и мар ги на ли зо ва не и ин клу зив-
не гру пе, осо бе са по себ ним по тре ба ма, осо бе са 
ин ва ли ди те том, од но сно це ло куп но ста нов ни штво 
ло кал не за јед ни це. Ова ко осми шљен и при ла го ђен 
про је кат, као што је Бек ство из му зе ја: ми то ло шка 
аван ту ра, отва ра мо гућ но сти за да ље пла ни ра ње, 
уна пре ђе ња игре и ње ну адап та ци ју за раз ли чи те 
ка те го ри је пу бли ке, као што су осо бе са ин ва лиди-
те том, где би ја сно би ли де фи ни са ни кон крет ни 
са др жа ји ко ји ће би ти ра зу мљи ви и до ступ ни сви-
ма. Осим што ани ми ра нај мла ђе по се ти о це про је-
кат по ка зу је ко ли ко од нос му зеј ског ка дра, то пли на 
при је ма, по став ке и сце но гра фи је од го ва ра на те-
жак за да так ко ји је ста вљен пред до бро ор га ни зо-
ван и ква ли фи ко ван ка дар, спе ци ја ли зо ван за рад 
са де цом и ге не рал но са пу бли ком раз ли чи те ста-
ро сне до би. Њи ме се са свим си гур но уна пре ђу је 
сли ка му зе ја као по пу лар ног ме ста, про сто ра оку-
пља ња, ко му ни ка ци је, раз ме не и уче ња, у ко јем се 
ра ђа и не гу је вер ни по се ти лац.

Мср Го ран Ко при ви ца

ИЗВЕШТАЈИ
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МИР КО ДАЛ МА ЦИ ЈА  
(1935–2022)

Да на 9. мар та 2022. го ди не пре ми нуо је по зна-
ти про свет ни и кул тур ни рад ник Мир ко Дал ма-
ци ја. По ред број них по сло ва и функ ци ја ко је је 
оба вљао, чи ни ми се да је нај ве ћи и нај зна чај ни ји 
до при нос дао Вој во ђан ском му зе ју (да на шњем 
Му зе ју Вој во ди не), на ме сту ди рек то ра од 1986. го-
дине, на ко јем је остао све до од ла ска у пен зи ју 1992. 
го ди не.

Ро ђен је у Ба нат ском Ка ра ђор ђе ву 1935. го ди-
не, где су се из Ба ни је до се ли ли ње го ви ро ди те љи. 
Основ ну шко лу је за вр шио у род ном ме сту, Учи-
тељ ску у Вр шцу, а Ви шу пе да го шку у Зре ња ни ну. 
Ди пло ми рао је срп ско хр ват ски је зик и ју го сло вен-
ску књи жев ност 1976. на Фи ло ло шком фа кул те ту 
у Бе о гра ду.

Ра дио је у Жи ти шту у уста но ва ма и ор га ни за-
ци ја ма про све те, кул ту ре и по ли ти ке, а ка сни је је 
пре шао у Зре ња нин где је оба вљао ду жност се кре-
та ра Са ве за ама тер ских кул тур но-умет нич ких дру-
шта ва оп шти не. Го ди не 1976. пре се лио се у Нови 
Сад и за по слио у Кул тур но-про свет ној за јед ни ци 
Вој во ди не као са мо стал ни струч ни са рад ник за 
по зо ри шну де лат ност, исто вре ме но оба вља ју ћи и 
по сао се кре та ра у Са ве зу ама тер ских по зо ри шних 

дру шта ва Вој во ди не. Ра дио је за тим као се кре тар 
Са мо у прав не ин те ре сне за јед ни це кул ту ре Но вог 
Са да, ди рек тор Дра ме Срп ског на род ног по зо ри-
шта и ди рек тор Вој во ђан ског му зе ја. Ба вио се и 
но ви нар ством (на по чет ку ка ри је ре), био је члан 
Дру штва књи жев ни ка Вој во ди не, а на пи сао је и 
ве ћи број књи га: Су сре ти и раз го во ри у за ви ча ју – 
(оп шти на Жи ти ште) – при ло зи за јед ну мо но гра-
фи ју (1973), По зо ри шни ама те ри зам Вој во ди не 
1976–1980 (1980), Уну ци ша ша вог де де (1994), Ду га 
из над Ов ча ре (1996), Ре ци то ва ње у Вој во ди ни – 30 
го ди на смо три ре ци та то ра (2001), Пло ви ла ђа Бе-
ге јом (2001), Ми хољ ска ви о ла (2005), Днев ник сум-
њи вог ли ца – се ћа ња (2007), Дав не то пли не – фо то 
ал бум Жи ти ште ше зде се тих и се дам де се тих (2009), 
Очи бо је не ба (2012) и Ку ћа на оса ми: ду бо ки ко ре ни 
– пло до ви гор ки (2015). Уред ник је мо но гра фи је Вој-
во ђан ски му зеј 1947–1987 (1987).

Нај ве ће про грам ске и раз вој не ре зул та те, за то 
вре ме у свим до ме ни ма, оства рио је Вој во ђан ски 
му зеј под упра вом Мир ка Дал ма ци је. Са њим су 
ку сто си Му зе ја ре а ли зо ва ли де це ниј ски сан, и на 
чи та вом про сто ру адап ти ра ног пр вог спра та по-
ста ви ли ком плек сну стал ну по став ку, ко ја у кон-
ти ну и те ту од пра и сто ри је до 20. ве ка, пре зен ту је 
про шлост и кул тур но на сле ђе на да на шњем тлу 
Вој во ди не. У пе ри о ду од че ти ри го ди не (1986–1990) 
це ло куп на по вр ши на пр вог спра та од 2000 м2 са 
де вет ме ђу соб но по ве за них из ло жбе них дво ра на 
и 4000 ре пре зен та тив них пред ме та уком по но ва-
на је у не ко ли ко те мат ских це ли на. И ко нач но, 12. 
ју на 1990. го ди не, отво ре на је по став ка која увер-
љи во при ка зу је про шлост Вој во ди не у ра спо ну од 
8000 го ди на. По свом са др жа ју, кон цеп ци ји, опре-
ми и ар хи тек тон ском и ли ков ном ре ше њу, она је 
у вре ме свог на стан ка би ла на ни воу нај у спе шни-
јих европ ских му зеј ских по став ки. Са ма њим кон-
цеп циј ским до пу на ма и ви зу ал ним про ме на ма, 
она и да нас при вла чи па жњу јав но сти. Мир ко Дал-
ма ци ја је о то ме оста вио мар кан тан траг у пи са-
ној фор ми, у члан ку Вој во ђан ски му зеј на пу ту до 
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стал не из ло жбе ко ји је об ја вио у му зеј ском го ди-
шња ку Рад вој во ђан ских му зе ја (бр. 32, 1989/1990).

То ком свих тих го ди на Вој во ђан ски му зеј је, 
по ред адап та ци је згра де и ра да на по став ци, ре а-
ли зо вао ве о ма зна чај ну из ло жбе ну и из да вач ку 
де лат ност. У пе ри о ду од 1986. до 1992. го ди не оства-
ре не су број не те мат ске из ло жбе Вој во ђан ског му-
зе ја и по ка за не атрак тив не и зна чај не го сту ју ће 
из ло жбе. Спо ме ну ћу са мо не ке: Фа јанс из Фа ен це, 
го сту ју ћа из ло жба Ме ђу на род ног му зе ја ке ра ми ке 
у Фа ен ци (1986), Го мо ла ва од пра и сто ри је до сред-
њег ве ка (1986), Ре мек де ла пољ ског сли кар ства 19. 
ве ка из збир ки На род ног му зе ја из Кра ко ва (1987), 
Ко сов ска бит ка 1389. из Исто риј ског му зе ја Ср би је 
(1989), Је вре ји на тлу Ју го сла ви је Му зеј ско-га ле риј-
ског цен тра из За гре ба и Са ве за је вреј ских оп шти-
на Ју го сла ви је (1989), Стре љач ке спо мен-ме те 19. 

ве ка (1989), Ико не на ста клу у Вој во ди ни (1992), 
Ма ске у тра ди ци о нал ној кул ту ри Вој во ди не (1992), 
Пу те ви ма Кел та (1992) итд.

Сва ова бо га та про грам ска ак тив ност оства ре-
на је за хва љу ју ћи ве ли кој по др шци та да шњег ди-
рек то ра Мир ка Дал ма ци је. На жа лост, услед по ли-
тич ких пре ви ра ња у др жа ви, уме сто да му усле де 
при зна ња и за хвал ност, Мир ко Дал ма ци ја је си лом 
при ли ка оти шао у пре вре ме ну пен зи ју.

Пен зи о нер ске да не про во дио је у кру гу по ро-
ди це, а бо га то ис ку ство и се ћа ње уткао је у сво је 
књи ге. Вре ме су му ис пу ња ва ли ње го ви уну ци, Да-
ри ја, Бо рис, Лу ка, Га ли на и пра у ну ка Зо ја.

Во лео је Ду нав и пи то ме па ди не Фру шке го ре 
и до кра ја жи во та се на дао „ху ма ни јем и по све му 
нор мал ном дру штве ном си сте му ко ји ће ми ром, 
ра ди но шћу и до бро том ра до ва ти по том ке“.

Јо ван Па у но вић

IN MEMORIAM
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ВЕ ЛИ КА ДА У ТО ВА РУ ШЕ ВЉАН  
(1939–2022)

Хлад ног и су мрач ног 19. ја ну а ра 2022. го ди не за-
у век нас је на пу сти ла ко ле ги ни ца др Ве ли ка Да у то-
ва Ру ше вљан, ти хо и усуд но као у бо го ја вљан ском 
сну и не пра вед но да ле ко од сво јих нај бли жих. Ро-
ђе на је у пр вим да ни ма Дру гог свет ског ра та (10. сеп-
тем бар 1939. го ди не) у се лу Ба ро ви ца (грч. Καστα-
νερή) код Гу мен џе (грч. Γουμένισσα) по ни клом на 
ви со ким об рон ци ма Па јак пла ни не, са ко јих по глед 
се же ка со лун ском дру му, пре сто ној Пе ли и плод-
ној дел ти Вар да ра. На овој ве чи тој тро ме ђи и нестал-
ном про сто ру древ них Пе о на ца, Дар да на ца и све-
моћ них кра ље ва Ма ке до ни је, про ве ла је сво је нај-
ра ни је го ди не у по ро ди ци рат ни ка и ре во лу ци о на-
ра, по ни клој са мо из љу ба ви и без па три јар хал ног 
бла го сло ва. Ње но крат ко де тињ ство на гло је пре-
ки ну то не мач ком оку па ци јом, ужа си ма гра ђан ског 
ра та и ко нач ним ег зо ду сом сло вен ског жи вља из 
егеј ске Ма ке до ни је. Про те ра на је из Грч ке 1946. го-
ди не, а ње на по ро ди ца, за јед но са не ко ли ко хи ља да 
из бе гли ца, кре ће пре ко гра ни це ка Ју го сла ви ји у не-
по врат. По сле мно го му ке и не из ве сно сти на ста ниће 
се ко нач но у Ку ма но ву где је Ве ли ка Да у то ва за-
вр ши ла основ ну шко лу и гим на зи ју. Ка да се и како 
ро ди ло ње но ин те ре со ва ње за ан тич ку ар хе о ло ги ју 
ни је ми по зна то али ће оно убр зо пре ра сти у ве лику 
љу бав ко ја је ни је на пу шта ла го то во до са мог кра ја 

жи во та. Не ду го по ма ту ри ра њу 1958. она упи су је 
сту ди је ар хе о ло ги је на Фи ло зоф ском фа кул те ту 
Уни вер зи те та у Бе о гра ду. Ди пло ми ра ла на на Гру-
пи за ар хе о ло ги ју 1963. и ма ги стри ра ла је 1976. на 
Фи ло зоф ском фа кул те ту у Бе о гра ду (те ма: Рим ски 
брон за ни на кит у ис точ ном Сре му). Ов де је 1982. 
го ди не од бра ни ла и док тор ску ди сер та ци ју Рим-
ска ка ме на пла сти ка у ју го сло вен ском де лу про-
вин ци је До ње Па но ни је ко ју по том пу бли ку је под 
истим на сло вом (Но ви Сад 1983).

Пр во за по сле ње до би ла је у Ар хе о ло шком му-
зе ју Ма ке до ни је у Ско пљу 1963. где на кон при прав-
нич ког ста жа и по ло же ног струч ног ис пи та, по стаје 
ку стос за рим ски пе ри од. То ком пет на ред них годи-
на про ве де них у Ско пљу она сти че нео п ход но струч-
но ис ку ство, а ту упо зна је и свог су пру га Ху га Ру-
ше вља ни на, ис так ну тог ју го сло вен ског фуд бал ског 
тре не ра и се лек то ра. Од са мог по чет ка ра ди ла је на 
пу бли ко ва њу и си сте ма ти за ци ји по крет них ар хео-
ло шких на ла за из фон до ва Му зе ја у Ско пљу (ке ра-
мич ке све тиљ ке, фи бу ле, на кит). Уче ство ва ла је 
на број ним ре ког но сци ра њи ма ши ром Ма ке дони-
је, као и на ар хе о ло шким ис ко па ва њи ма не ко ли ко 
ан тич ких ло ка ли те та у Ма ке до ни ји (Ску пи, Сто-
би, Хе ра кле ја, Бар га ла) и Ср би ји (Ниш).

У про ле ће 1969. Ве ли ка Да у то ва Ру ше вљан пре-
ла зи у По мор ски и по ви је сни му зеј у Ри је ци где 
ра ди као ку стос за рим ски пе ри од у ар хе о ло шком 
оде ље њу. Као је дан од пи о ни ра под вод не ар хе о ло-
ги је у по сле рат ној Ју го сла ви ји ба ви ла се ис тра жи-
ва њем бро до ло ма, ра ди ла на об ра ди ра зно род ног 
ин вен та ра, а по себ но на пу бли ко ва њу квар нер-
ских ам фо ра. Као са рад ни ца За во да за за шти ту 
спо ме ни ка кул ту ре Ду бров ни ка, во ди ла је и не ко-
ли ко за штит них ар хе о ло шких ис ко па ва ња са овог 
под руч ја (Цав тат, Ду бров ник, Мли ни, Ку па ри, 
Сре бре но, Сла но, Мо лу нат).

По чет ком 1973. се ли се у Но ви Сад где се за по-
сли ла у та да шњем Вој во ђан ском му зе ју на ме сту 
ар хе о ло га ку сто са у ну ми зма тич ком од се ку. Зва ње 
му зеј ског са вет ни ка сти че 1986. а за тим по ста је 
ку стос и ру ко во ди лац Ар хе о ло шког оде ље ња (од 
1987. па до 1995). У два на вра та (1979. и 1984) би ла 
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је вр ши тељ ду жно сти ди рек то ра Му зе ја Вој во ди не, 
а ви ше го ди на ру ко во ди ла ра дом На уч но-раз вој не 
је ди ни це (1987–1995). Од 2002. до од ла ска у пен зију 
2007. го ди не би ла је ру ко во ди лац Оде ље ња ар хе о-
ло ги је Му зе ја Вој во ди не. Као ку стос Му зе ја Вој во-
ди не, Ве ли ка Да у то ва Ру ше вљан је ак тив но уче ство-
ва ла на си сте мат ским ар хе о ло шким ис тра жи вањима 
ви ше слој ног ло ка ли те та Го мо ла ва и пу бли ко ва њу 
ре зул та та ис тра жи ва ња рим ског сло ја са по ме ну-
тих ис ко па ва ња. Ра ди ла је на ис тра жи ва њу хал-
штат ског на се ља и ан тич ке не кро по ле код Бе шке, 
Дум бо ву код Бе о чи на и Сви ло ша, као и на ви ше 
ло ка ли те та дуж тра се ау то пу та Бе о град –За греб у 
ор га ни за ци ји По кра јин ског за во да за за шти ту 
спо ме ни ка кул ту ре Вој во ди не. На кон пр вих ре-
ког но сци ра ња, она 1980. са мо стал но за по чи ње са 
си сте мат ским ис тра жи ва њи ма рим ског ви ку са и 
виле ру сти ке на по те су Врањ у ата ру Хрт ко ва ца, 
ви ше слој ном ар хе о ло шком ло ка ли те ту ко јем је по-
све ти ла фи нал не го ди не свог плод ног про фе си о-
нал ног ра да. Пре ли ми нар не ре зул та те ових ду го-
го ди шњих ис тра жи ва ња ре дов но је об ја вљи ва ла 
у на уч ним ра до ви ма, об је ди њу ју ћи их по том у по-
себ ној мо но гра фи ји Рим ски пе ри од у Хрт ков ци ма 
(2016). По ред не у мор ног те рен ског ар хе о ло шког рада 
Ве ли ка Да у то ва Ру ше вљан ис ти ца ла се до след ним 
и ком пе тент ним об ја вљи ва њем струч них и на уч них 
ра до ва ко је је пред ста вља ла и на до ма ћим и ино-
стра ним на уч ним ску по ви ма. Ау тор је не ко ли ко 
са мо стал них или ко а у тор ских мо но гра фи ја и ка-
та ло га, као и ви ше од сто ти ну ра до ва у на уч ним и 
струч ним ча со пи си ма. Ра ди ла је на пу бли ко ва њу 
на ла за ла тен ског и рим ског нов ца, ан тич ких све-
тиљ ки, мер них ин стру ме на та, на о ру жа ња, то ре у-
ти ке, мо за и ка и скулп ту ре, као и епи граф ских спо-
ме ни ка из фон до ва Му зе ја Вој во ди не, Му зе ја Сре ма 
и Му зе ја гра да Но вог Са да. Као му зеј ски ку стос и 
ру ко во ди лац ак тив но је уче ство ва ла у раз ви ја њу 
и ор га ни за ци ји из ло жбе не де лат но сти Му зе ја Вој-
во ди не, из ра ди стал не по став ке и пра те ћих ка та-
ло га, али и не ко ли ко те мат ских из ло жби са раз-
ли чи тим те ма ма из ан тич ке про шло сти. Би ла је 
се кре тар Са ве за ар хе о ло шких дру шта ва Ју го сла-
ви је и ду го го ди шњи члан Од бо ра Оде ље ња за дру-
штве не на у ке Ма ти це срп ске у Но вом Са ду.

Са Ве ли ком Да у то вом Ру ше вљан упо знао сам 
се као и дру ге ко ле ге мо је ге не ра ци је, нај пре по сред-
но, пре ко ње них на уч них ра до ва, а по том, сре ди-
ном де ве де се тих го ди на и лич но, ка да ми је у ви ше 
на вра та ср дач но по ма га ла при пу бли ко ва њу по је-

ди них на ла за из збир ке ко јом је ру ко во ди ла. Ипак, 
на ша бли жа са рад ња за по че ће де се так го ди на ка-
сни је ка да ми је ве ли ко ду шно по ну ди ла да уче ству-
јем у при пре ми из ло жбе Рим ска вој ска у Сре му, као 
и у из ра ди исто и ме не мо но гра фи је ко ја је иза шла 
2006. го ди не. То ком не ко ли ко ме се ци ра да, пи са ња 
тек сто ва и че стих по се та Му зе ју Вој во ди не у Но вом 
Са ду имао сам при ли ке да Ве ли ку Да у то ву Ру ше-
вљан, или Ви ки – ка ко су је зва ли бли ски при ја-
те љи и са рад ни ци, упо знам не са мо као сту ди о зног, 
вред ног и ком пе тент ног струч ња ка, већ и као осо-
бу из у зет них људ ских ква ли те та. Из ло жба Рим ска 
вој ска у Сре му би ла је из у зет но атрак тив на и у при-
лич ној ме ри од у да ра ла од уста ље них на чи на при-
кази ва ња ар хе о ло шких на ла за. Ово ме је умно го ме 
до пре не ло не са мо ве ли ко зна ње и ис ку ство Ве ли-
ке Да у то ве Ру ше вљан, већ и ње на спрем ност да 
при хва ти, омо гу ћи и ре а ли зу је но ве и не кон вен-
ци о нал не иде је. Ко ли ко се се ћам, из ло жба је има ла 
ве ли ки успех и из у зет ну по се ту ка ко струч не тако 
и нај ши ре пу бли ке. Не ду го по том, уо чи са мог од-
ла ска у пен зи ју, Ви ки је ус пе ла да за Му зеј омо гу-
ћи акви зи ци ју из у зет ног на ла за и да нас јед ног од 
нај вред ни јих екс по на та – по зла ће ну сре бр ну опла-
ту шле ма ти па Бер ка со во на ђе ну у Јар ку код Хрт-
ко ва ца. И овом при ли ком по ну ди ла ми је да за јед-
но ра ди мо на про јек ту пу бли ко ва ња, кон зер ва ци је 
и ре ста у ра ци је шле ма. Плод те са рад ње, у ко јој су 
уче ство ва ли и вр хун ски струч ња ци из На род ног 
му зе ја у Бе о гра ду (Сло бо дан Са вић, Ми лан Чо ло-
вић), је нај пре мо но гра фи ја Ка сно ан тич ки шлем 
из Јар ка (Но ви Сад 2011), али и до ку мен тар ни филм 
До ли на злат них шле мо ва (Con trast Me dia 2009), 
ко ји је до жи вео број на при ка зи ва ња на те ле ви зији 
и смо тра ма ар хе о ло шког фил ма.

Ар хе о ло ги ја је би ла и трај но оста ла не у га сла 
страст и пре о ку па ци ја Ве ли ке Да у то ве Ру ше вљан. 
О то ме све до че две на уч не мо но гра фи је – Рим ска 
по љо при вред на има ња: ви ле ру сти ке у ју го и сточ-
ном де лу про вин ци је Па но ни је (за јед но са О. Брук-
нер, Но ви Сад 2015) и Рим ски пе ри од у Хрт ков ци-
ма (Но ви Сад 2016), као и ра до ви ко је је пу бли ко-
ва ла на кон од ла ска у пен зи ју. Сви ма на ма ко ји смо 
има ли сре ћу да је бо ље упо зна мо, Ве ли ка Да у то ва 
Ру ше вљан оста ће у дра гој успо ме ни и све тлом сећа-
њу не са мо као ис трај ни и не у мор ни ис тра жи вач, 
вред ни са рад ник и од ли чан по зна ва лац ан ти ке, 
већ као и ис кре ни при ја тељ и чо век пот пу но до-
сто јан сво га име на.

Проф. др Ми ро слав Ву јо вић
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АЛЕК САН ДАР КРЕЛ  
(1968–2021)

Те шка и пре ду га 2021. го ди на од не ла је, из не-
на да, мно го до брих љу ди у пу ној ду хов ној и ин те-
лек ту ал ној сна зи. Др Алек сан дар Крел, ан тро по-
лог и ет но лог, био је је дан од њих, а ње гов од ла зак 
оста вио је пра зни ну у жи во ти ма љу ди ко ји су га 
по зна ва ли. Као ко ле га са сту ди ја, био је јед на од 
оних осо ба ко јој се увек ра до обра ћа те. Рас по ло-
жен, раз го вор љив, ду хо вит и пун зна ња, по стао је 
ду го го ди шњи при ја тељ и са рад ник.

Алек сан дар Са ша Крел ди пло ми рао је 1993. 
го ди не на Ка те дри за Ет но ло ги ју Фи ло зоф ског фа-
кул те та, Уни вер зи те та у Бе о гра ду, где је кра ће 
вре ме и ра дио. Са шу је пут на по чет ку ка ри је ре 
на крат ко по слао у во де му зе о ло ги је. На и ме, то ком 
1998–1999. го ди не био је за по слен у Му зе ју гра да 
Но вог Са да, где је про вео сво је при прав нич ке дане 
и сте као зва ње ку сто са. На кон кра ће па у зе по сао 
ку сто са оба вљао је у Ет но граф ском му зе ју у Бе о-
гра ду од 2000. до 2003. го ди не. По сле то га пре ла зи 
у Ет но граф ски ин сти тут СА НУ у ко јем је про вео 
оста так сво је ка ри је ре. Ма ги стри рао је 2003. го ди-
не на Ка те дри за Ет но ло ги ју и ан тро по ло ги ју Фи-
ло зоф ског фа кул те та, Уни вер зи те та у Бе о гра ду, а 
док то ри рао на ис тој ка те дри 2011. го ди не. Го ди не 

2017. сте као је зва ње ви шег на уч ног са рад ни ка на 
Ет но граф ском ин сти ту ту СА НУ.

Ве за Са ше Кре ла са Вој во ди ном, му зе о ло ги јом 
и Му зе јом Вој во ди не би ла је ви ше де це ниј ска. За 
ет но ло ги ју Вој во ди не дао је ве ли ки до при нос сво-
јим ви ше го ди шњим ис тра жи вач ким ра дом на пољу 
де чи јих ига ра, што је ре зул ти ра ло мо но гра фи јом 
Де чи је игре – тра ди ци о нал не срп ске так ми чар ске 
де чи је игре у То ва ри ше ву (Бач ка), ко ја је об ја вље на 
2005. го ди не у окви ру Ет но ло шке би бли о те ке, књи-
га 13. У књи зи је за пи са но чак 27 де чи јих так ми-
чар ских ига ра, ко је је Са ша са ку пио у овом се лу. 
„За хва љу ју ћи сво јим игров ним си сте ми ма, у пот-
пу но сти при ла го ђе ним сто чар ско-по љо при вред-
ном ти пу при вре ђи ва ња, так ми чар ске игре у То-
ва ри ше ву ус пе ле су да за др же ве о ма ви сок сте пен 
ау тен тич но сти све до по ло ви не 20. века.“ (Де чи је 
игре..., 292–293). Ов де се при хва тио ве о ма озбиљ не 
на уч не те ме ко ја об у хва та по ља пе да го ги је, де чије 
пси хо ло ги је, ет но ло ги је и ан тро по ло ги је. За кључ-
ци до ко јих је до шао као ве о ма млад ис тра жи вач 
би ли су у не ку ру ку пре крет ни ца у срп ској ет но-
ло ги ји и ан тро по ло ги ји у обла сти де чи јих ига ра. 
По сма тра ју ћи узо рак за пи сан у јед ној тра ди ци о-
нал ној ми кро сре ди ни, као што је се ло То ва ри ше-
во, за кљу чак ко ји нам је Са ша пре до чио у сво ме 
ра ду ука зу је на зна чај де чи јих ига ра у тра ди циј-
ским дру штви ма и у пре но ше њу кул тур них и при-
вред но-еко ном ских обра за ца ми кро сре ди не у ко-
јој де ца од ра ста ју, ука зу ју ћи и на ан тро по ло шки 
зна чај де чи је игре.

По нов ни су срет др Алек сан дра Кре ла са Вој-
во ди ном, ово га пу та у Му зе ју Вој во ди не, би ла је 
из ло жба За ви чај на Ду на ву, ко ја ја на ста ла у ко про-
дук ци ји Му зе ја Вој во ди не и Му зе ја по ду нав ских 
Шва ба из Ул ма 2009. го ди не. Осим из ло жбе, ре-
зул тат ово га про јек та је би ла и обим на мо но гра-
фи ја За ви чај на Ду на ву – су жи вот Не ма ца и Ср ба 
у Вој во ди ни, ко јој је Са ша Крел до при нео при ло гом 
Ет нич ки иден ти тет Не ма ца и по ло жај не мач ке 
на ци о нал не ма њи не у Вој во ди ни од Дру гог свет ског 
ра та до да нас. Са рад ња на те ми ве за ној за Нем це 
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у Вој во ди ни је би ла не за о би ла зна, јер је он већ уве-
ли ко ра дио на свом пи о нир ском ис тра жи ва њу о 
ет нич ком иден ти те ту Не ма ца у Вој во ди ни, што је 
ре зул ти ра ло мо но гра фи јом Ми смо Нем ци. Ет нич-
ки иден ти тет Не мач ке на ци о нал не ма њи не у Вој-
во ди ни на по чет ку 21. ве ка (2014) у окви ру еди ције 
По себ на из да ња Ет но граф ског ин сти ту та СА НУ, 
књи га 80. Иа ко ро ђе ни Бе о гра ђа нин Алек сан дар 
Крел имао је не мач ко по ре кло: ње го ви пре ци су из 
Зре ња ни на, као за на тли је, до шли у Бе о град по чет-
ком 20. ве ка. По знат по сво јој ду хо ви то сти, у уво ду 
књи ге на по ми ње да је је дан од раз ло га за ис тра-
жи ва ње Не ма ца би ло ње го во нео бич но пре зи ме 
ко је је „у нај ра зли чи ти јим си ту а ци ја ма, по себ но 
у кон так ту са ад ми ни стра ци јом...“ био при мо ран 
да по на вља и об ја шња ва, па су те си ту а ције по ста-
ле са став ни део при ча ко ји ма је уве се ља во сво је 
при ја те ље (Ми смо Нем ци..., 17–18).

Ис тра жи ва ње ет нич ког иден ти те та не мач ке 
на ци о нал не ма њи не у Вој во ди ни на по чет ку 21. 
ве ка је у тре нут ку об ја вљи ва ња књи ге би ло пи о-
нир ско у обла сти срп ске ет но ло ги је и ан тро по ло-
ги је. За хва љу ју ћи овој на уч ној мо но гра фи ји мо-
же мо пра ти ти про цес у ко јем је не мач ка ма њи на, 
на кон Дру гог свет ског ра та у ФНР Ју го сла ви ји, била 
при мо ра на да се одр жи ко ри сте ћи тзв. ет нич ку 
ми ми кри ју. То је стра те ги ја где за јед ни ца све сно, 
при вре ме но или трај но, об у ста вља ис по ља ва ње 
сим бо ла свог ет нич ког иден ти те та и где се чла но ви 
за јед ни це пред ста вља ју као при пад ни ци дру ге, 
бо ље по зи ци о ни ра не или про стор но бли ске ма-
њи не. (Ми смо Нем ци..., 142). У слу ча ју Не ма ца то 
је би ло при хва та ње ма ђар ског, хр ват ског, срп ског 

или бу ње вач ког иден ти те та. Ушав ши у те му ко ја 
је у не ку ру ку би ла осе тљи ва чак и по сле 70 го ди-
на, Алек сан дар Крел је био у си ту а ци ји да кроз те-
рен ска ис тра жи ва ња пра ти про цес но вог уоб ли ча-
ва ња иден ти те та вој во ђан ских Не ма ца у тре нут ку 
ка да др жав на по ли ти ка по др жа ва ма њин ске на цио-
нал не за јед ни це. Кроз ор га ни зо ва ње ра да нема чких 
удру же ња у 21. ве ку, као и ак тив но сти по је ди на ца, 
А. Крел пра тио је про цес ре кон струк ци је и ре вита-
ли за ци је сим бо ла/мар ке ра ет нич ког иден ти те та 
вој во ђан ских Нема ца. Кроз де ло ва ње удру же ња и 
лич не при че ана ли зи рао је про це се са мо и ден ти-
фи ка ци је при пад ни ка не мач ке ма њи не, ко ји су се 
свом ет нич ком иден ти те ту, и лич ним име ни ма, 
вра ћа ли пу тем уче ња је зи ка.

Др Ја дран ка Ђор ђе вић Цр но бр ња је у свом по-
след њем по здра ву Са ши Кре лу ре кла вр ло бит ну 
ствар: „Имао је да ра да са слу ша и раз у ме, да по-
мог не и под стак не, као и да по де ли са дру ги ма, 
ка да је би ло нај те же. По се до вао је ве ру у чо ве ка и 
на сто јао је да по ве зу је љу де, а тим пу тем и ин сти-
ту ци је.“ Јед на од та квих, зна чај них ве за на ста ла је 
баш за хва љу ју ћи ње му. На и ме, то ком са рад ње на 
из ло жби За ви чај на Ду на ву, Са ша је по ве зао Му-
зеј Вој во ди не са јед ним од на ших нај зна чај ни јих 
са рад ни ка, го спо ди ном Бо ри сом Ма ши ћем из Апа-
ти на, са ко јим му зеј и да нас не гу је из у зет ну са рад-
њу кроз раз ме ну ин фор ма ци ја, али и зна чај не акви-
зи ци је за збир ке му зе ја.

Се ћа ње на др Алек сан дра Кре ла жи ви и да ље 
кроз ње го ве ра до ве, чи ји је до при нос не мер љив за 
срп ску ет но ло ги ју и ан тр о по ло ги ју.

Мр Ка та ри на Ра ди са вље вић
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ВЕ СНА КАР ПУ ЗО ВИЋ  
(1960–2022)

Са бо лом и не ве ри цом смо при ми ли ту жну 
вест да нас је на пу сти ла на ша дра га ко ле ги ни ца 
Ве сна Кар пу зо вић. На ша Ве сна, ка ко смо је сви из 
по што ва ња зва ли, оти шла је ти хо, до сто јан стве но, 
баш ка ко је и жи ве ла. Пре се ли ла се у веч ност по-
след њег да на сеп тем бра 2022. го ди не.

Ве сна Кар пу зо вић ро ђе на је 21. мар та 1960. го-
ди не у Ву ко ва ру. Основ ну шко лу по ха ђа ла је у више 
ме ста бив ше Ју го сла ви је, јер су се ње ни ро ди те љи 
че сто се ли ли у по тра зи за по слом. У Но вом Са ду 
је за вр ши ла Сред њу еко ном ску шко лу 1979. го ди-
не. На кон сред ње шко ле јед но вре ме се по све ти ла 
по ро ди ци, ко ју је за сно ва ла на кон за вр шет ка шко-
ло ва ња. Го ди не 1984. Ве сна до ла зи у Вој во ђан ски 
му зеј. Као при прав ник про ве ла је го ди ну да на на 
по сло ви ма ад ми ни стра то ра. На кон оба вље ног 
при прав нич ког ста жа, спон та но се опре де љу је за 
рад у Ар хе о ло шком оде ље њу, где је оба вља ла по-
сло ве до ку мен та ри сте и том по слу је оста ла при-
вр же на свог це лог рад ног ве ка.

Би ло је то тек осно ва но рад но ме сто са ши ро ким 
спек тром по сло ва. Ве сна се до бро сна ла зи ла у све-
му то ме. То ком ско ро че ти ри де це ни је ра да пре да-
но уче ству је на об ра ди ар хе о ло шке до ку мен та ције, 

сре ђи ва њу ар хе о ло шког ма те ри ја ла у де по и ма, на 
ре ви зи ји збир ки по оде ље њи ма, али и дру гим по-
сло ви ма уну тар оде ље ња. Сво је бо га то ис ку ство 
сте че но ра дом у збир ка ма пре то чи ла је у ма ли 
при руч ник за рад у ар хе о ло шком де поу. То јој је 
2006. го ди не до не ло и струч но зва ње ви шег до ку-
мен та ри сте. 

Ве сна Кар пу зо вић је уче ства ла у свим де лат-
но сти ма Ар хе о ло шког оде ље ња. Ду га чак је спи сак 
по сло ва на ко ји ма се по ка за ла као вр ло успе шан 
са рад ник. За јед но са ку сто си ма, ра ди ла је на ре а-
ли за ци ји број них ар хе о ло шких из ло жби. На ве-
шће мо са мо не ке од тих из ло жби: Пра и сто риј ске 
кул ту ре на тлу Вој во ди не (1985), Го мо ла ва – од 
пра и сто ри је до сред њег ве ка (1986), Шестсто ти-
на го ди на гра да Вр ба са (1987), Стал на по став ка 
Вој во ђан ског му зе ја (1990), Кел ти и ста ро се де о ци 
(1992), Сред њо ве ков на на се ља у Вој во ди ни од V до 
XV ве ка (1996), Ба ран да – на се ље ка сно ан тич ког доба 
(1996), Сло вен ска на се ља у Вој во ди ни од V до XV 
ве ка (1997), Но вац кроз ве ко ве на те ри то ри ји да-
на шње Вој во ди не (1997), Умет ност нео ли та Ба-
на та (2001), Фа у на ар хе о ло шких ло ка ли те та у 
Вој во ди ни (2005), Рим ска вој ска у Сре му (2006), Ка-
сно ан тич ки шлем из Јар ка (2010), Ар хе о лог као де-
тек тив (2010), Го спо да ри гли не и жи та (2011), На-
кит скри ве но зна че ње (2013), Едикт (2014), Ри ба ри 
из рав ни це (2016). 

По ред из ло жби Ве сна Кар пу зо вић је би ла са-
рад ник и на при пре ми број них ар хе о ло шких пу-
бли ка ци ја – ка та ло га и мо но гра фи ја. Не мер љив 
је био њен до при нос из ра ди пу бли ка ци ја: По че ци 
ро ма ни за ци је у ју го и сточ ном де лу про вин ци је Доње 
Па но ни је (1987), Cro no lo gie und stra ti grap hi e der Vor-
geschtlic hen und An ti ken Kul tu ren der Do na u ni e de rung 
und Südo stre u ro pas“ (Го мо ла ва, хро но ло ги ја и стра-
ти гра фи ја у пра и сто ри ји и ан ти ци По ду на вља и 
Ју го и сточ не Евро пе) – Го мо ла ва 1 (1988), На се ље 
мла ђег гво зде ног до ба на Го мо ла ви – Го мо ла ва 2 (1988), 
Рим ски пе ри од – Го мо ла ва 3 (1992), Фру шка го ра у 
ан тич ко до ба (1996), Но вац кроз ве ко ве на те рито-
ри ји да на шње Вој во ди не (1997), Das Pla te au von Ti tel 
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und die Šaj kaš ka (Ти тел ски пла то и Шај ка шка) – 
Фе у двар I и II (1998, 1999), На се ља ка сног ене о ли та 
– Го мо ла ва 4 (2002), Ка сно на тич ка не кро по ла код 
Сви ло ша у Сре му (2003), Сту бар ли ја, не кро по ла на-
се ља Фе у двар (2007), Го спо да ри гли не и жи та (2011), 
На кит – скри ве но зна че ње (2013), Пра и сто ри ја у 
Му зе ју Вој во ди не (2014), Рим ски пе ри од у Хрт ков-
ци ма (2016), Срп ско сред њо ве ков но нов чар ство из 
пе ри о да кра ље ви не (2017). По след њих го ди на била 
је укљу че на у Ар хе о ло шку то по гра фи ју Ба на та, у 
пр ве три књи ге. 

По ред по бро ја них из ло жби и пу бли ка ци ја тре-
ба до да ти и то да је Ве сна увек би ла укљу че на у 
опре ма ње и струч не ра до ва ку сто са, ко јих је би ло 
на де се ти не то ком про те клих де це ни ја. Пе дант на 
по при ро ди, са ве сно је оба вља ла све по сло ве на 
ко ји ма је ра ди ла. Бес пре кор но је бри ну ла о ар хео-
ло шким збир ка ма: о Го ло ку ту код Ви зи ћа, Го мола-
ви код Хрт ко ва ца, Фе у два ру на Ти тел ском бре гу, 
Чор та нов ци ма, Вра њу у Хрт ков ци ма, Сви ло шу, 
Чар но ку код Вр ба са, Чу ру гу, Вр ба су, Гра ди ни на 

Ра ков цу и мно гим дру ги ма. Уче ство ва ла је у ре а-
ли за ци ји свих ис тра жи вач ких про је ка та Ар хе оло-
шког оде ље ња и на сим по зи ју ми ма ко ји су ре а ли зо-
ва ни у пе ри о ду од 1985. до 2022. го ди не. Уво ђе њем 
ди ги тал не об ра де му зеј ских пред ме та ра ди ла је 
на ди ги та ли за ци ји ар хе о ло шких зби р ки чи ји су 
фон до ви ве ли ки и ра зно вр сни. 

Ве сна Кар пу зо вић је би ла ха ри зма тич на лич-
ност, обра зо ва на, из вр стан по зна ва лац књи жев-
но сти, до бре књи ге, умет но сти, по зо ри шта, му зи ке, 
фил ма. Во ле ла је по е зи ју. Би ла је драг са го вор ник 
са ко јим сте увек ла ко про на ла зи те му за раз го вор. 
Би ла је јед но ста ван чо век са пле ме ни том ду шом. 
Но си ла је у име ну про ле ће и осмех са ко јим нас је 
увек то пло до че ки ва ла. 

Би ла је Ве сна Кар пу зо вић је дин стве на, не по-
но вљи ва лич ност. Би ла је дра гуљ у овом су ро вом 
све ту, ко ји њу ни је че сто раз у мео. На ма, ње ним 
ко ле га ма и ко ле ги ни ца ма, оста је да се са по но сом 
и ду жним по што ва њем се ћа мо на ше Ве сне. Њен 
дра ги лик чу ва ће мо у на шим се ћа њи ма.

Ма ри ја Јо ва но вић

IN MEMORIAM



ДЕ ЈАН МИ КА ВИ ЦА  
(1964–2022)

Пре ра но пре ми ну ли про фе сор др Де јан Ми ка-
ви ца, оста вио је иза се бе зна чај но исто ри о граф ско 
де ло. У ви ше од три де це ни је на уч ног ра да, об ја-
вио је ви ше од 20 мо но гра фи ја (са мо стал них и ко-
а у тор ских), оста вља ју ћи на тај на чин ви дљив траг 
у срп ској исто ри о гра фи ји. Ње го во по ље ин те ре-
со ва ња би ле су те ме ве за не за исто ри ју Ср ба у Хаб-
збур шкој мо нар хи ји у нај ве ћој ме ри, али и исто рија 
Ср ба у Цр ној Го ри. У свим овим те ма ма про фе сор 
Ми ка ви ца је ори ги нал ним и но вим ин те р пре та ци-
ја ма да вао за мах исто ри о гра фи ји и бу ду ћим ис тра-
жи ва чи ма.

Из ве ли ког опу са про фе со ра Ми ка ви це по себ но 
из да ва ја мо Са бра не спи се Све то за ра Ми ле ти ћа 
(ко је је у три књи ге при ре дио за јед но са др Че до-
ми ром По по вом, об ја вље не 1999–2002), а ко ји су 
не за о би ла зни за про у ча ва ње ли бе рал не иде је и 
ми сли пре чан ских Ср ба. На истом тра гу мо же мо 
пра ти ти из ван ред ну мо но гра фи ју о Ла зи Ко сти-
ћу По след њи срп ски пан ка лист: по ли тич ко-фи ло-
зоф ска би о гра фи ја Ла зе Ко сти ћа (2004), ко ја је на до 
та да не ви ђен на чин, ино ва тив но и ори ги нал но, 
да ла све о бу хват ну по ли тич ку би о гра фи ју по зна-
тог срп ског пе сни ка. Мо но гра фи ја про фе со ра Ми-
ка ви це Ми ха и ло По лит-Де сан чић, во ђа срп ских 

ли бе ра ла у Ау стро у гар ској (2007) у истом сти лу даје 
ори ги нал ну и ни јан си ра ну сли ку срп ске ли бе рал не 
по ли ти ке и је дан је од гра нич ни ка ка да је у пи та њу 
по зна ва ње срп ске пре чан ске исто ри је. У из у ча ва-
њу исто ри је Ср ба у Мо нар хи ји, ве ли ки по ду хва ти 
про фе со ра Ми ка ви це, ова пло ће ни у књи га ма Срп-
ско пи та ње на Угар ском са бо ру 1690–1918. (2011), 
Срп ска по ли ти ка у Хр ват ској и Сла во ни ји 1538–
1918. (2015), Срп ска по ли ти ка у Вој во ди ни 1526–1918. 
(2017), Јо ван Су бо тић и Све то зар При би ће вић 
(2017), Срп ска по ли тич ка ели та у Ау стро у гар ској 
мо нар хи ји 1526–1918 (2018), за о кру же ни су књи га-
ма Срп ска по ли ти ка у Хр ват ској: 1538–1918. (2017) 
и Срп ска Вој во ди на – од ау то но ми је до при са је ди-
ње ња: 1683–1918. (2018) ко је за јед но да ју це ло ви ту 
сли ку свих де ша ва ња по ли тич ке, дру штве не и 
еко ном ске по ве сни це Ср ба у мо нар хи ји Хаб збур-
го ва ца. 

По себ но са се том из два ја мо за јед нич ке мо но-
гра фи је ко је смо пи са ли тим ски, Исто ри ја Ср ба у 
Цр ној Го ри 1496–1918. (у ко а у тор ству са Не на дом 
Нин ко ви ћем, 2013), Ср би у Хаб збур шкој мо нар хији 
од 1526. до 1918. (у ко а у тор ству са Не на дом Ле ма-
ји ћем и Не на дом Нин ко ви ћем, 2016), Пре чан ски 
Ср би у Ве ли ком ра ту 1914–1918. (у ко а у тор ству са 
Не на дом Нин ко ви ћем, 2018), као при ме ре ве ли ке 
са рад ње, пре пу не по др шке и раз у ме ва ња, али и 
ме ђу соб ног по ма га ња то ком ар хив ских ис тра жи-
ва ња и са мог пи са ња. То ком ду гих ис тра жи вач-
ких пу то ва ња че сто смо проф. Ми ка ви ца, проф. 
Нин ко вић и ау тор овог тек ста, ми сли ли и тра жи ли 
но ве иде је и ци ље ве, те про јек те ко ји би до дат но 
раз ви ли про у ча ва ње пре чан ске исто ри је. 

Про фе сор Ми ка ви ца је по себ но био по но сан 
на сво ја уче шћа на на уч ним кон фе рен ци ја ма. Уче-
ство вао је на ви ше де се ти на у Ср би ји и ино стран-
ству, увек из ла жу ћи на свој ори ги на лан и до па-
дљив на чин, а анег до те је ко ри стио као из вор но-
вих ин спи ра ци ја и но вих иде ја, увек са по др шком 
и отво ре ним умом за мла ђе ко ле ге ко је је оку пљао 
око се бе. У том по гле ду ге не ра ци је мла ђих исто-
ри ча ра по себ но мо гу да за хва ле про фе со ру на 
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по др шци и пот по ри, на раз у ме ва њу и са ве ти ма, 
као и стал ном и све при сут ном са ве ту да је ме сто 
и уло га исто ри ча ра у срп ском дру штву од кру ци-
јал ног зна ча ја за раз у ме ва ње свих про це са да на-
шњи це. Бур ну и тра гич ну срп ску исто ри ју че сто је 
до жи вља вао емо тив но, увек из но ва тра же ћи одго-
во ре на те шка пи та ња, али у свом сти лу, ори ги нал-
но, ино ва тив но и са пу но енер ги је.

Про фе сор Де јан Ми ка ви ца оста ће упам ћен по 
сво јим књи га ма, пре да ва њи ма, јав ним на сту пи-
ма, анег до та ма, баш она ко ка ко је и сам то же лео 
и че сто нам го во рио, да веч ност тра је са мо оно ли-
ко ко ли ко нас бу ду пам ти ли као исто ри ча ре и пре-
да ва че. Сво јим књи га ма и ра дом на исто ри о гра-
фи ји про фе сор Де јан Ми ка ви ца обез бе дио је се би 
ме сто у пан те о ну срп ске исто ри о гра фи је. 

Проф. др Го ран Ва син 
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