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РЕЧ УРЕДНИКА 

 

Од осамдесетих година 20. века култура сећања представља 

значајан предмет истраживања како у системским друштвеним 

наукама, тако и у теоријски усмереној историјској науци. Концепт 

културе сећања полази од тезе да је колективни идентитет, односно 

представа о друштвеној припадности чланова одређене заједнице, 

превасходно заснован на заједничкој свести и колективном 

памћењу. Полазећи од вишедимензионалног историјског контекста, 

као и вишеслојности и промењивости идентитета, предмет 

истраживања аутора текстова у тематском зборнику Култура 

сећања на војвођанском простору били су различити механизми 

који су унутар различитих научних дисциплина, као и у јавном 

простору, настојали да утичу на дефинисање перцепције прошлости 

и нове културе сећања на војвођанском простору у раздобљу 

конституисања и конструисања новог облика колективног 

идентитета, какав је национални идентитет, у раздобљу од два века. 

Истраживања су започела у оквиру краткорочног пројекта 

Идентитети и култура сећања на војвођанском простору, да би 

били настављени у оквиру дугорочног пројекта Култура сећања на 

војвођанском простору од 19. до 21. века, финансираним од стране 

Покрајинског секретаријата за високо образовање и 

научноистраживачку делатност АП Војводине. 

Полазећи од историјског контекста, суштину наведених 

пројеката представљало је и представља настојање истраживача из 

различитих научних дисциплина (историја, археологија, 

социологија, историја уметности, етнологија) да проуче путеве 

трансформације културе сећања на војвођанском простору, као 

претпоставке конструкције нових, односно трансформације старих 

идентитета, за почетак у раздобљу између два светска рата, а потом 

и у распону од више од два века. Имајући у виду специфичности и 

разлике између поменутих научних дисциплина, истраживања 
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извршена током претходне две године била су обележена 

различитим методолошким приступима проучаваном феномену и 

историјском раздобљу. Истраживачи који су непосредно 

ангажовани на пројекту усмерили су своја истраживања ка 

теоријском осмишљавању концепције зборника дефинисаног у 

оквирима развоја теорија колективног идентитета, са специфичним 

резултатима парадигматично приказаним кроз развој 

историографије и археологије. Са друге стране, ангажовани су 

најеминентнији стручњаци у Србији који се баве истраживањем 

феномена визуелне културе, меморијализације и споменичке 

традиције, те одонима као носилаца симбола у јавном простору. 

Поред њих, у реализацију пројекта били су укључени и млади 

докторанди Одсека за историју Филозофског факултета у Новом 

Саду чије су тезе или ранија истраживања везани за конструкцију 

идентитета у модерно доба и који су показали методолошку 

инвентивност и отвореност неопходну за улазак у истраживачко 

поље културе сећања. 

Сматрамо да је спој искусних истраживача, који су 

контекстуализовали своја ранија знања, и младих истраживача који 

тек улазе у поље културе сећања, допринео квалитету резултата. 

Сматрамо да је кроз радове могуће уочити механизме 

трансформације културе сећања као претпоставке конструкције 

идентитета на војвођанском простору у међуратном раздобљу, уз 

подразумевајући континуитет са 19. веком који је лако уочљив и 

често истицан. Сматрамо да је, полазећи од дефинисаних 

теоријских оквира – на примерима концепата војвођанске 

уметности vs. уметности у Војводини, на дефинисању праисторије 

Војводине у контексту развоја међуратне археологије, конструкцији 

и трансформацији идентитета буњевачке и немачке заједнице, те 

упросторавању нове културе сећања кроз меморијализацију 

тековина претходног рата и истраживање одонима као носилаца 

симбола у јавном простору – несумњиво доказана теза о вези 

између колективног памћења, културе сећања и конструкције 
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идентитета на војвођанском простору. Такође сматрамо да ће 

будућа истраживања у оквиру дугорочног пројекта водити ка 

новима, значајним истраживачким увидима. 

На крају, желили би да напоменемо да се у зборнику 

интердисциплинарни приступ који негујемо одражава не само кроз 

суштину истраживачких резултата, већ и кроз форму њиховог 

саопштавања. Већ приликом првог читања текстова лако су били 

уочљиви различити приступи научном апарату и начину навођења 

коришћене литературе код истраживача који долазе из различитих 

дисциплина. Уместо уобичајеног унифицирања, желели смо да 

задржавање ових разлика, које су последице унутрашњих консезуса 

унутар самих дисциплина, претворимо у компаративну предност 

зборника. 
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KOLEKTIVNI IDENTITET, KOLEKTIVNO PAMĆENJE I 

IDEOLOGIJA1
 

 

Kao što bogu trebamo mi, tako pamćenje treba 

druge. 

Coser 1992a: 34 

 

 

Osnovni elementi kolektivnog identiteta 

 

Kolektivni identitet se odnosi na zajedničku definiciju grupe 

koja potiče od zajedničkih interesovanja, iskustava i solidarnosti 

pripadnika. Ova vrsta identiteta nije ni fiksirana ni urođena, ni 

predeterminisana, već nastaje u određenom društvenom okruženju kao 

jedna vrsta konstrukcije (ali koja nije neograničena i potpuno 

proizvoljna). Tokom tog procesa uspostavljaju se granice, dolazi do 

pregovaranja i razvija se svest o pripadnosti. Stvaranje granica se odnosi 

na nove grupne vrednosti i strukture, pregovaranje se vrši sa raznim 

akterima unutar i izvan nekog kolektiviteta, a razvoj svesti se tiče 

kreiranja neke vrste ideološkog okvira. Iz toga sledi da je ovaj identitet 

                                                      
1
 Tekst je nastao i kao rezultat rada na projektima Kulturno nasleđe i identitet u 

kontekstu modernizacijskih procesa i sociokulturnih i tehnoloških promena, koji 

je finansiran od strane Pokrajinskog sekretarijata za visoko obrazovanje i 

naučnoistraživačku delatnost (br. 114-451-2790/2016-01), i Značaj participacije 

u društvenim mrežama za prilagođavanje evrointegracijskim procesima (br. 

179037), finansiranom od strane Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog 

razvoja Republike Srbije. 
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zasnovan na identifikaciji neke osobe sa grupom, a grupa je skup 

individua kojima je zajedničko shvatanje da pripadaju istoj društvenoj 

kategoriji. Evidentno je da sve interakcije između individua i grupa u 

svim vremenskim periodima zavise od neke vrste recipročne atribucije i 

priznanja identiteta, a kako su društva bivala sve više strukturno 

diferencirana, fragmentirana i kulturno pluralistička identitet je postajao 

sve komplikovanija kategorija (npr. Castells 1997/2010). Jasno je samo 

da čovek ne poseduje samo jedan identitet, odnosno da postoji više vrsta 

identiteta i ne postoje opšteprihvaćene podele i definicije. Takođe, mnogi 

identiteti su međusobno isprepleteni, odnosno čak se i preklapaju u 

izvesnoj meri, ali ne mogu se uvek izvlačiti jedan iz drugog. Tako 

najopštije može da se govori o individualnom, relacionom/društvenom, 

kolektivnom i materijalnom identitetu (vidi Schwartz, Luyckx, and 

Vignoles 2011). 

Individualni ili lični identitet se odnosi na aspekte definicije 

sopstva od strane same individue i može da uključuje ciljeve, vrednosti i 

verovanja, standarde ponašanja, donošenje odluka itd. Relacioni se 

odnosi na ulogu koju individua ima u odnosu na druge ljude i tu se misli 

na uloge deteta, učitelja, muža i slično, ali on uključuje i način na koji su 

ove uloge definisane i interpretirane. To je zato što ova vrsta identiteta 

ne može da bude prihvaćena samo od strane individue, nego ona mora da 

bude „verifikovana“ i prepoznata od strane društva. Kolektivni identitet 

čini identifikacija ljudi sa grupama i društvenim kategorijama kojima 

pripadaju, sa značenjima koja daju ovim društvenim grupama i 

kategorijama, osećanjima, verovanjima i stavovima koji su rezultat ove 

identifikacije. I, konačno, ne treba zaboraviti da identitet može da bude i 

određeni artefakt, kao i neko bitno mesto (vidi npr. Stryker 1980; 

Calhoun 1997; Burke and Stets 2009). 

Lični identiteti su atributi i značenja koje akter pripisuje sam 

sebi i oni mogu, ali ne moraju, da potiču od pripadnosti nekoj grupi i 

zato se donekle i preklapaju. Međutim, kao što to govori teorija 

društvenog identiteta (npr. Hogg 2006), kolektivni fenomeni ne mogu 
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adekvatno da se objasne samo preko izolovanih individualnih procesa ili 

interpersonalnih interakcija. Ako se u ovom kontekstu grupa definiše 

kognitivno, odnosno preko sopstvenih koncepcija sopstva pripadnika 

grupe, to znači da u psihološkom smislu grupa postoji ukoliko troje ili 

više ljudi sebe tumače i evaluiraju preko zajedničkih atributa koji ih 

kolektivno razlikuju od drugih ljudi.
2
 Kolektivni identitet kao suštinu 

ima zajednički smisao „jednosti“ koja je utemeljena u stvarnim ili 

imaginarnim atributima i iskustvima među onima koji sačinjavaju 

kolektivitet i u odnosu ili kontrastu prema jednom ili više stvarnih ili 

imaginarnih skupova „drugih“. Pored zajedničkog osećaja „mi“ postoji i 

osećaj kolektivnog delanja. 

Sa druge strane, lični identitet se konstruiše preko 

idiosinkratičnih osobenosti atributa ličnosti koji nisu zajednički sa 

drugim ljudima („ja“) ili preko ličnih dijadičkih odnosa sa drugom 

specifičnom osobom („ja“ i „ti“). Ova vrsta identiteta nema puno toga 

zajedničkog sa grupnim procesima, ali grupni procesi obično postavljaju 

okvir razvoja ličnih identiteta i interpersonalnih (ne)prijateljstava (Hogg 

and Abrams 1998). Ljudi imaju onoliko društvenih, kolektivnih i ličnih 

identiteta koliko ima i grupa kojima pripadaju i ličnih odnosa u koje su 

uključeni. Svi ti identiteti variraju po pitanju subjektivne važnosti i 

vrednosti po tome u kojoj meri su dostupni u ljudskom umu (hronična 

dostupnost) ili u trenutnoj situaciji (situaciona dostupnost). Ipak, u 

svakoj datoj situaciji jedan identitet je dominantan. 

Grubo gledano, kolektivni identiteti se mogu izučavati sa tri 

stanovišta: primordijalizma, društvenog strukturalizma i društvenog 

konstruktivizma (vidi npr. Tilley 1997). Primordijalizam i društveni 

strukturalizam su varijante esencijalističke perspektive koja tvrdi da 

identitet kolektiva potiče iz nekog osnovnog skupa karakteristika koji se 

obično svodi na jedan determinantni atribut – definišuću esenciju (Škorić 

                                                      
2
 O tome zašto je trijada bitna prilikom analize nekih društvenih odnosa i zašto 

se smatra najmanjom grupom vidi Škorić and Kišjuhas 2015a. 
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2004, 2006). Primordijalisti smatraju da je definišuća karakteristika 

askriptivni atribut poput rase, roda, seksualne orijentacije ili neka 

osnovna psihološka dispozicija, dok strukturalisti kao ključnu 

karakteristiku vide neku društvenu kategoriju koja upućuje na strukturnu 

sličnost ili zajedničkost kao što su društvena klasa, etnicitet ili 

nacionalnost – skup relacionih mreža ili veza koji ukazuje na strukturnu 

povezanost. Individue koje su situirane slično u strukturnom smislu (npr. 

imaju slične uloge, rade u sličnim preduzećima ili su pripadnici iste 

društvene mreže, društvene klase, religije ili etničke grupe itd.) imaju 

(najverovatnije) isti kolektivni identitet. Konstruktivistička perspektiva 

odbacuje prethodne varijante i povezanost između identiteta i 

askriptivnog ili strukturnog utemeljenja vidi kao indeterminisanu, a ne 

postuliranu. Pažnja se usmerava na konstrukciju i održanje kolektivnih 

identiteta koji se shvataju kao izmišljeni, stvoreni, rekonstituisani, a ne 

biološki predodređeni ili strukturno ili kulturno determinisani (vidi 

Eisenstadt and Giesen 1995; Cerulo 1997). Prve dve varijante teško 

mogu da objasne zašto ljudi najčešće imaju više identiteta (npr. porodica, 

dokolica, rod, etnicitet, religija, politika i nacionalnost) koji su različiti i 

koji zavise od istaknutosti i situacionih okolnosti. Ipak, to ne znači da su 

primordijalizam i strukturalizam potpuno pogrešni, jer konstruisani 

identiteti se ne stvaraju „od nule“, nego crpe iz prošlih i sadašnjih 

kulturnih materijala i tradicija, strukturnih aranžmana, a čak i 

primordijalnih atributa. 

Osnova procesa stvaranja kolektivnog identiteta jeste pomenuta 

društvena kategorizacija, jer kada se govori o grupama misli se upravo 

na društvene kategorije. Iz perspektive društvenog identiteta, ljudi 

kognitivno predstavljaju kategoriju ili grupu kao prototip – rasplinuti 

skup atributa (percepcija, stavova, osećanja i ponašanja) koji su 

međusobno povezani na smislen način i koji istovremeno obuhvataju 

sličnosti unutar grupe i razlike između grupe i drugih grupa ili ljudi koji 

nisu u grupi (Hogg 2006). Dakle, skup obeležja koja razlikuju pripadnike 

grupe od autsajdera takođe omogućava i diferencijaciju među 
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pripadnicima grupe, tako da je ideja o grupnom prototipu ključna i za 

razumevanje interne diferencijacije. 

Prototipi opisuju kategorije, evaluiraju ih i propisuju ponašanje 

svojih pripadnika, mapiraju konture društvenih grupa i govore nam ne 

samo o tome šta karakteriše grupu, nego i kako je grupa drugačija od 

drugih grupa. Oni pored toga maksimiziraju i entitetnost, kako se naziva 

osobenost kategorije koja čini to da se ona percipira kao kohezivan i 

jasno strukturiran entitet koji se razlikuje od ostalih entiteta (Campbell 

1958; Škorić 2006). Takođe, prate i princip metakontrasta – njihova 

konfiguracija maksimizira odnos percipiranih međugrupnih razlika sa 

unutargrupnim razlikama, čime se naglašavaju sličnosti unutar grupa i 

razlike među njima (Tajfel 1959). Zato prototipi ne opisuju tipične ili 

prosečne pripadnike grupe, nego opisuju hipotetičke, idealnotipske 

pripadnike. 

Čin kategorizacije nekoga kao pripadnika grupe transformiše 

način na koji tu osobu vidimo. Umesto da je posmatramo kao specifičnu 

individuu, mi je vidimo kroz sočiva prototipa, „merimo“ je u odnosu na 

prototip i pripisujemo joj prototipske atribute. U tom smislu, ta osoba je 

perceptivno depersonalizovana i posmatra se kao da poseduje atribute 

kategorije. Oni mogu da budu pozitivni i negativni – unutargrupni 

atributi su skoro uvek pozitivni (i utiču na stvaranje solidarnosti), a 

vangrupni su često negativni i taj proces se naziva stereotipizacija.
3
 

Stereotipi su generalizacije o ljudima, zasnovane na pripadnosti nekoj 

kategoriji. U pitanju je proces homogenizacije koji može da varira po 

pitanju ekstremnosti i rigidnosti i najčešće je povezan sa evaluacijom, 

                                                      
3
 Depersonalizacija nije isto što i dehumanizacija ili deindividuacija. 

Depersonalizacija je posmatranje sebe kao reprezenta kategorije, a ne 

jedinstvene individue, i odnosi se na promenu identiteta. Deindividuacija se 

odnosi na gubitak identiteta, obično u uslovima anonimnosti, koja se povezuje 

sa primitivnim antisocijalnim i agresivnim impulsima. Dehumanizacija je proces 

u kojem se percipira da osoba nema kvalitete koji joj garantuju tretiranje kao da 

je ljudsko biće, što opravdava i potpomaže nehumane akcije prema njoj. 
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tako da postoji tendencija da se negativni stereotipi povezuju sa grupama 

kojima ne pripada osoba koja primenjuje stereotip ili pozitivni sa svojom 

grupom (Škorić 2006). Društvene funkcije stereotipa mogu da budu još 

dalekosežnije ako se povežu sa kauzalnom atribucijom u kontekstu 

društvenih predstava, ideologije ili ortodoksije (Deconchy 1984), o čemu 

će biti reči kasnije. 

Vrlo su važni još neki procesi kroz koje se kolektivni identitet 

stvara, izražava, održava i menja. U osnovi leže i stvaranje, održavanje i 

pozivanje na simboličke resurse koji karakterišu kolektivitet interno i 

eksterno, preko naglašavanja sličnosti i razlika (Eisenstadt and Giesen 

1995). Simbolički resursi uključuju interpretativne okvire, imputirana 

imena, dramaturška pravila izražavanja i ponašanja koji su stvoreni i koji 

su se koristili tokom pokušaja kolektiviteta da se razlikuje od ostalih 

kolektiviteta. Simbolički resursi funkcionišu kao granični markeri 

kolektivne diferencijacije, na osnovu kojih se razlikuju insajderi od 

autsajdera ili protagonosti od antagonista, na način koji jača svest o 

unutargrupnim sličnostima i vezama i vangrupnim razlikama. Tako 

nastaje simbolički miks koji daje simboličku supstancu onom „mi“ i 

upravo kroz tu mešavinu se kolektivni identitet i izražava i biva poznat 

široj javnosti. Vrlo važna komponenta konstrukcije kolektivnog 

identiteta svakako jeste i kolektivno pamćenje (Connerton 1989), jer je 

pamćenje centralni medijum kroz koji se identiteti konstituišu, te su 

istraživanja o identitetu i pamćenju neraskidivo povezana. 

 

Kolektivno pamćenje, istorija, komemoracija i tradicija 

 

Iako je Moris Albvaks najpoznatiji teoretičar kolektivnog 

pamćenja, on se nije prvi bavio problematikom pamćenja, iako je njegov 

uticaj u ovoj disciplini nesumnjivo najjači, a traje i danas (vidi npr. Olick 

and Robbins 1998; Craig 2002; Russell 2006; Olick, Vinitzky-Serioussi, 

and Levy 2011a, b). Pre predstavljanja najpoznatijih klasičnih teorija o 
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kolektivnom pamćenju potrebno je ukratko razjasniti značenja određenih 

sličnih pojmova (vidi npr. Wertsch and Roediger 2008). 

Sećanje se obično „primenjuje“ na razne oralne, vizuelne i 

telesne prakse pomoću kojih se kolektivno pamćenje prošlosti neke 

zajednice proizvodi i održava (Connerton 1989). Ono uključuje ogroman 

kompleks nezvaničnog, neinstitucionalizovanog znanja koje se još nije 

„sleglo“ u formalne tradicije i koje predstavlja kolektivnu svest čitavih 

grupa ili društva u celini (Durkheim 1912/1947), čime nastaje protivteža 

znanju koje je privatizovano i monopolizovano od strane određenih elita 

radi odbrane određenih interesa. Individualno prisećanje, kolektivno 

pamćenje i narativna istorija stupaju u interakcije na vrlo kompleksne 

načine i međusobno se oblikuju dok se različite verzije prošlosti 

konstruišu, rekonstruišu, modifikuju i izmišljaju. Zato kolektivno 

pamćenje nije isto što i istorija, jer istorija nastoji da bude tačna i 

precizna, dok je kolektivno pamćenje daleko nejasnije i rasplinutije, 

odnosno teže za artikulisati jer se odnosi na distribuciju verovanja, 

osećanja, moralnih rasuđivanja i znanja o prošlosti kroz društvo. Pod 

istorijom se obično podrazumeva opis predstava prošlosti koje se javljaju 

u pisanoj ili narativnoj formi, gde države, elite ili neke dominantne grupe 

u društvu negiraju linearno vreme i proglašavaju oficijelne hronologije 

kao glavne narative (vidi Le Goff 1977/1992). U tom smislu, pisanje 

istorije je često neka vrsta „kolonizacije vremena“ od strane diskursa 

moći (de Certeau 1975/1988; Foucault 1975-6/2003). 

Mehanizam pomoću kojeg se prenosi kolektivno pamćenje pored 

istorije jeste i komemoracija. Dok istorija uključuje monografije, 

udžbenike, kao i časopise, novine, televiziju, film, dnevnike i slično, 

komemoracija se sastoji od spomenika, relikvija, statua, slika, fotografija 

itd. Pošto se istorijski i komemorativni objekti mogu prenositi, a takođe 

su i kumulativni i podložni različitim interpretacijama u različitim 

grupama, one vrše snažan uticaj koji se ne može razumeti samo preko 

ubeđenja i karakteristika individualnih aktera koji ih proizvode 

(Schwartz 1982). Danas se u društvima društveno pamćenje ne odnosi 
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toliko na pamćenje koje je „živo“, nego na organizovane kulturne prakse 

koje nam omogućavaju da razumemo svet i koje nam obezbeđuju 

verovanja i mišljenja koja rukovode našim akcijama. Kolektivno 

pamćenje nije samo ograničeno na prošlost, nego uključuje i predstave 

prošlosti koje su otelotvorene u raznim kulturnim praksama, naročito u 

komemorativnom simbolizmu. Zato kolektivno pamćenje nije samo ono 

čega se ljudi sećaju preko svog iskustva, nego ono takođe uključuje i 

konstruisanu prošlost koja konstituiše kolektiv – kolektivno pamćenje se 

odnosi na prošlost koja je zajednička i na prošlost koja je kolektivna 

komemoracija, tako da ga je najlakše pronaći u komemorativnim 

ceremonijama. 

Istoričari obično žele da otkriju uzroke i posledice hronoloških 

događaja, dok komemoracija pokušava da definiše moralni značaj time 

što markira događaje i aktere koji otelotvoruju kolektivne ideale. 

Istoričari opisuju događaje i pokušavaju da uzmu u obzir svu 

kompleksnost i višesmislenosti, dok komemoracija pojednostavljuje 

događaje i konvertuje ih u objekte moralne instrukcije. Sa druge strane, 

istorija i komemoracija su često i međuzavisne, jer istorija reflektuje 

vrednosti i sentimente koje komemoracija održava, dok je komemoracija 

ukorenjena u istorijskom znanju. 

Često se misli da nepismena i tradicionalna društva poseduju 

kolektivna sećanja, a da moderna društva poseduju istoriju, što nije 

tačno, ali važno je napomenuti da (kolektivno) pamćenje nije isto što i 

tradicija (Škorić 2008). Tradicija se može definisati kao „tip interakcije 

koji rezultira u ponavljanju određenih komunikacionih događaja“ (Boyer 

1990: 23; u originalu kurzivom). Drugačije rečeno, ona je element 

istorijskog kontinuiteta ili društvenog nasleđivanja u kulturi ili društveni 

proces preko kojeg se taj kontinuitet postiže. Svaki pripadnik društva u 

izvesnom smislu jeste i proizvod kompleksnog kulturnog nasleđa u 

kojem su izmešane razne dimenzije – naučna, tehnološka, religijska, 

moralna, politička, umetnička itd. Centralna komponenta ovog kulturnog 

nasleđa jeste veliko telo običajnih, „odobrenih“ načina mišljenja i 
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delovanja koje zovemo tradicijom (Will 1983). Tako posmatrana, ona se 

odnosi na kolektivno društveno nasleđivanje određenih ljudi, kulture, 

društva ili grupe i predstavlja i referentnu tačku kolektivnog identiteta, 

poput kolektivnog pamćenja, iako se sa njim ne može poistovetiti (vidi 

Shils 1981). 

 

Klasična moderna memoriologija 

 

Kroz istoriju filozofije mogu da se prate različite teorije 

pamćenja, ali u modernom smislu prikaz može da počne sa Bergsonom 

koji je pisao u doba kada je pamćenje počelo da se izučava na naučan 

način i njegova knjiga (Bergson 1896/1991) se bavi odnosom tela i duha, 

odnosno analizom klasičnih filozofskih problema koji se tiču ovog 

odnosa. On je bio poznat po tome što nije želeo da prihvati svođenje 

duha na materiju, a u slučaju pamćenja to znači da se nije slagao sa 

idejom o tome da je pamćenje materijalno ako se može lokalizovati u 

mozgu. Za njega je ono duhovno, a ne nešto materijalno, što ne čudi s 

obzirom na njegov poznati dualizam i inspirisanost porastom 

racionalizacije i nauke, zbog čega je odbacio objektivizam u korist 

subjektivnosti kao jedinog pravog izvora filozofskog znanja. U tom 

kontekstu je kritikovao ideju o tome da je pamćenje neka vrsta pasivnog 

skladištenja, odnosno smatrao je da je prisećanje aktivan proces, ali 

takođe i proces koji nije objektivna rekonstrukcija prošlosti, nego nešto 

fluidno i promenljivo. Zato su Bergsonove ideje izazov tezi da je 

pamćenje neka vrsta skladišta ideja i utisaka, jer ono nastaje iz 

interakcije uma i materije (Bergson 1896/1991: 13), dok sama percepcija 

ne može da se odvoji od slika pamćenja jer se filtrira kroz njih. Pamćenje 

u tom smislu nije ni kontejner ni kamera, već neka vrsta električnog 

napona između uma i materije. Ove ideje su izvršile veliki uticaj, iako je 

Bergson pisao isključivo o individualnim predstavama i pamćenjima. 

Ako se ove analize dopune takođe vrlo uticajnim idejama Emila 

Dirkema (Durkheim 1912/1947), onda ne čudi što je upravo njegov 



Marko Škorić 

 

20 

sledbenik i savremenik ovih ideja shvatio relevantnost ideje o 

kolektivnom pamćenju. Dirkem je pisao o kolektivnim predstavama koje 

nastaju u individualnim interakcijama, ali su društveno situirane, što ih 

čini društvenim činjenicama. On je varijabilnost perceptivnih kategorija 

izmestio iz domena subjektivnosti i pronašao ju je u različitostima među 

oblicima društvene organizacije. Dok Bergson odbacuje objektivistička i 

materijalistička objašnjenja vremena zarad varijabilnosti individualnog 

iskustva, Dirkem poklanja pažnju načinima na koje različita društva 

proizvode različite koncepcije vremena. Forme vremena su za njega 

društvene činjenice koje nemaju veze sa subjektivnim iskustvom nego 

variraju usled promenljivih oblika društvene strukture. To u suštini znači 

da su standardizacija i objektivizam za Dirkema najvažniji načini na koje 

modernizujuća društva reaguju na sve veće nivoe diferencijacije i 

individuacije. Povezujući kognitivni poredak (percepciju vremena) sa 

društvenim poretkom (podela rada) Dirkem je ponudio Albvaksu 

sociološki okvir za izučavanje varijabilnosti vremena o kojem je govorio 

Bergson (vidi i Durkheim and Mauss 1903/1963). 

Ovi Dirkemovi argumenti uticali su na Albvaksovu formulaciju 

kolektivnog pamćenja, kao i ideje o mentalitetu škole Anala.
4
 On nije 

prvi koristio termin, a čak nije bio ni posebno uticajan nakon izlaženja 

knjige, ali činjenica jeste da je on pojmu dao do tada neviđenu teorijsku 

pažnju i da su njegove ideje dovele do kasnijih ozbiljnijih teorija. 

Albvaksu je bilo jasno da samo individua može da razmišlja o prošlosti, 

ali to ne znači da verovanja nastaju samo u individuama i da se mogu 

objasniti isključivo preko individualnih iskustava. Zato je on išao dalje 

od Dirkemove ideje o kolektivnoj uzavrelosti, smatrajući da kolektivno 

pamćenje re-kreira događaje, odnosno da ono povećava dubinu i jasnoću 

individualnih pamćenja. Ono se održava preko društvene konstrukcije i 

                                                      
4
 Blok je u knjizi Feudalno društvo (Bloch 1939/2004) pisao o 

kolektivnom/narodnom pamćenju, a o istoriji pamćenju je pisao i Le Gof (Le 

Goff 1977/1992). 
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rekonstrukcije najvažnijih obeležja kolektivnog identiteta. On je odbacio 

pristupe individualne psihologije kada se radi o pamćenju, smatrajući da 

najveći deo našeg sećanja ima društveni koren (Halbwachs 1925/1992; 

1950/1980).
5
 To znači da pamćenje zavisi od društvenog konteksta, a da 

vreme nije neka homogena i uniformna kategorija, već neka vrsta 

koordinatora društvenog iskustva:  

„Albvaks je bez sumnje bio prvi sociolog koji je naglasio da su naše 

koncepcije o prošlosti pod uticajem mentalnih slika koje koristimo 

kako bismo rešili sadašnje probleme, tako da je kolektivno pamćenje 

u suštini rekonstrukcija prošlosti u svetlu sadašnjosti“ (Coser 1992a: 

34; kraća verzija ovog Kozerovog rada je Coser 1992b).
6
 

Albvaks insistira na tome da je sećanje zapravo posledica načina 

na koji individualni umovi funkcionišu u društvu, odnosno to znači da 

njihovo funkcionisanje nije samo pod nekim posrednim uticajem 

društvenih aranžmana, nego da je to funkcionisanje strukturirano tim 

aranžmanima. Kolektivno pamćenje je potrebno analizirati zato što 

upravo u društvu ljudi stiču pamćenja, a oblici tog pamćenja su pod 

uticajem društvene organizacije. Takođe, okvir pamćenju daje sadašnjost 

koliko i prošlost i zato je ono varijabilno, a ne konstantno, i zato se treba 

fokusirati ne na inherentna obeležja subjektivnog uma, nego treba 

identifikovati njegove promenljive društvene okvire. Pamćenje se 

reaktivira i preko susreta sa mestima i otud Albvaksovo interesovanje za 

                                                      
5
 Treba skrenuti pažnju i na nekoliko zanimljivosti oko prevoda Albvaksovih 

dela o pamćenju na engleski. Meri Daglas je priredila knjigu The Collective 

Memory koja je objavljena 1980. (Halbwachs 1980), ali ona je ostala 

nezapažena i ubrzo je prestala da se štampa. Nešto kasnije Luis Kozer priređuje 

zbirku On Collective Memory (Halbwachs 1992), ali ove dve knjige nisu iste. 

Kozerova sadrži oko pola knjige Social Frameworks of Memory i zaključak iz 

knjige The Legendary Topography of the Holy Land, a ništa iz knjige The 

Collective Memory. 
6
 S druge strane, kako kaže Kozer, istoričari su se ovim problemom bavili još od 

Grka. 
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svetu topografiju koja je nekad bila, na primer, Sveta zemlja, a u 

modernim gradovima to su razne zgrade, statue itd. On od Bergsona 

preuzima ideju o tome da je pamćenje dinamično, a prebacivši to na 

kolektivni nivo zaključio je da se kolektivno pamćenje može razlikovati 

za razne društvene grupe i da se stalno rekonstruiše u zavisnosti od 

praktičnih potreba neke grupe. Ovim svojim idejama kasnije je uticao i 

na Burdijea i Rikera (Bourdieu 1979/1984; Ricoueur 2000/2004; vidi i 

Fowler 2007), kao i na neke teorije o tradiciji (npr. Shils 1981).
7
 

Vrlo uticajne ideje o kolektivnom pamćenju imao je i Valter 

Benjamin. U eseju Pripovedač (Benjamin 1936/2002) on povezuje 

tradiciju pripovedanja sa dva uslova koji nestaju u savremenim 

društvima. Prvi je veza između priče i proživljenog iskustva koje uvek 

ima svoje korene u prošlosti, a drugi je epska mudrost koja je zasnovana 

na prećutno prihvaćenim moralnim pretpostavkama koje danas prihvata 

sve manji broj ljudi. Ovde se misli na društvo koje je orijentisano ka 

profitu, gde je važna moda, gde proizvodnjom dominira tejlorizam itd. 

Suština ovih ideja jeste da se u 20. veku desio prelaz sa pripovedanja ka 

bezličnim urbanim oblicima narativa koje nude (u doba kada je on pisao) 

novine, gde je došlo i do opadanja značaja kolektivnog pamćenja i epske 

mudrosti (vidi i Benjamin 1935/2002, 1940/2003). Zato je i smatrao da 

novine ne mogu da budu skladište kolektivnog pamćenja. Dakle, i ovde 

se naglašava značaj narativa u kolektivnom pamćenju, ali fokus je više 

na antitezi koja postoji između priča koje su nekad pričali pripovedači i 

                                                      
7
 Iako je Albvaks danas upamćen prvenstveno po ideji kolektivnog pamćenja, 

njegova interesovanja su bila daleko šira. Njegova prva knjiga se ticala 

Lajbnicove filozofije, pisao je tekstove o Veberu, bio je prvi čovek u Francuskoj 

koji je predavao „čistu“ sociologiju, bio je jedini sociolog u uredništvu čuvenog 

časopisa Annales, jedno vreme je bio dopisnik francuskih novina iz Berlina, bio 

je član Socijalističke partije, antifašista (vidi Coser 1992a; Lepenies 2006: 107–

125). Problem pamćenja ga je zanimao kao deo šire problematike društvene 

morfologije i u tom kontekstu ga treba posmatrati. 
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novina u kapitalističkim metropolama kojima nedostaje neka autentična 

veza sa perspektivom čitaoca. 

Bergson, Albvaks i Benjamin predstavljaju klasike društvenih 

nauka kada se radi o izučavanju pamćenja, ali svakako nisu jedini važni 

autori. Psihologija je nauka koja se najviše bavi fenomenima pamćenja i 

prisećanja, ali ta izučavanja ne sadrže uvek i društvenu komponentu (vidi 

Danziger 2008). Bartletova knjiga (Bartlett 1932/1995) je verovatno prva 

moderna psihološka knjiga u kojoj je posvećena pažnja društvenim 

dimenzijama pamćenja i gde se ističe velika važnost grupne dinamike za 

individualno pamćenje. Paralelu između njegovih ideja i Albvaksovih 

napravila je Meri Daglas (Douglas 1980), naglašavajući da Bartlet 

takođe pominje da ono što je zapamćeno od prošlosti zavisi od okvira 

razumevanja koji je nametnut iz sadašnjosti. 

U Sjedinjenim Američkim Državama prvi sociolozi koji su 

(doduše usputno) pisali o sociologiji pamćenja bili su Kuli (Cooley 

1918) i Mid (Mead 1929, 1932), kao što je to kasnije činio i Lojd Vorner 

(Warner 1959), ne pominjući Albvaksa. Zapravo, Albvaksove 

publikacije nisu uticale na rast interesovanja za istraživanje pamćenja, 

nego su samo inkorporirane u taj tok od osamdesetih godina prošlog 

veka. Takođe nezavisna linija istraživanja (u odnosu na Albvaksa) 

razvijala se u antropologiji, s tim što u toj oblasti inspiracija može da se 

pronađe i u društvenim okolnostima, a ne kod Albvaksa (makar ne na 

početku), jer datira pre njega. Uticaj na Meri Daglas je jasan, s obzirom 

na to da je ona neodirkemovac, i ta linija se može pratiti preko Evans-

Pričarda. On je u svojoj čuvenoj studiji (Evans-Pritchard 1940) uveo vrlo 

zanimljiv pojam strukturne amnezije, da bi Daglas pisala o 

institucionalnom pamćenju (Douglas 1986) i insistirala na tome da 

prisećanje zavisi od čitavog društvenog poretka, što znači da institucije 

usmeravaju i kontrolišu pamćenje, odnosno da ideološke teme koje 

prožimaju retoriku institucija promovišu specifičnu verziju prošlosti. 

Društvene i ideološke uticaje na antropologiju ćemo prikazati na kraju 

rada. 
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Na osnovu ovog vrlo kratkog i površnog prikaza samo nekih od 

brojnih teorija o kolektivnom pamćenju može da se zaključi da ova 

problematika nije deo samo sociologije znanja, jer je to područje kojim 

se bave razne nauke – sociologija, istorija, filozofija, antropologija, 

psihologija, političke nauke itd. Zato ne treba da čudi što ova oblast (još 

uvek) nema nikakvu paradigmu, možda čak ni jasan fokus interesovanja 

i istraživanja. 

 

Politika vremena i mnemonička socijalizacija u službi ortodoksije, 

ideologije i nacionalizma 

 

Društvena priroda pamćenja i prisećanja vrlo upečatljivo može 

da se ilustruje na primeru ideologije i njoj bliskih fenomena, koja je 

takođe vrlo važna i za problem identiteta, kao i aktuelni globalni procesi. 

Da bi pamćenje bilo koristan analitički koncept potrebno je da zadrži 

svoju individualnu i kolektivnu dimenziju (Zerubavel 1996) i u tom 

smislu prilikom izučavanja društvenog poretka u vezi sa pamćenjem 

treba pokušati da se izbegnu zamke društvenog determinizma i 

atomističkog individualizma. Kolektivna pamćenja su intersubjektivno 

konstituisani rezultati zajedničkog iskustva, ideja, znanja i kulturnih 

praksi preko kojih ljudi konstruišu odnos sa prošlošću i glavne „grupe 

pamćenja“ (npr. nacije, etničke grupe, porodice) su pod konstantnim 

uticajem procesa društvene diferencijacije i globalizacije (Friedman 

1994; Misztal 2003; Malešević 2006). 

Procesi pamćenja ili prisećanja su, kao neka vrsta istraživanja 

pamćenja, od suštinske važnosti za naše poimanje i shvatanje sveta, tako 

da je i samo pamćenje nužan uslov naše spoznaje i refleksivnog 

rasuđivanja. Takođe, postoji i bliska povezanost sa emocijama – emocije 

se često odnose na nešto u prošlosti, a i pamćenje ih evocira. Ako bi se 

naše sopstvo u potpunosti odvojilo od pamćenja bilo bi izgubljeno, što 

znači da je pamćenje vrlo važno i za identitet, kao i za održavanje 

različitosti (Misztal 2003). Zato je do sada već rečeno da van grupnog 
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konteksta individue ne mogu da se prisećaju koherentno i da je zato 

potreban društveni okvir individualnog pamćenja, kao i to da naša 

iskustva sadašnjosti u velikoj meri zavise od znanja prošlosti i da naše 

slike prošlosti obično služe da se legitimizuje trenutni društveni poredak. 

Pamćenje je stoga polimorfno i istorijski situirano, što znači da se 

kontinuirano dovodi u pitanje jer postoji pod određenim pritiskom 

izazova i alternativa. Zato su vrlo važna pitanja o tome kako društva 

pamte i zbog čega je uopšte prošlost (toliko) važna, kao što je važno i šta 

je priroda prošlosti, ko je osoba koja se priseća, gde, odnosno u kom 

kontekstu, i protiv koga/čega. 

Prilikom izučavanja nezapadnih kultura antropolozi su često 

zapostavljali istorijska istraživanja (vidi npr. Evans-Pritchard 1950), tako 

da se sticao utisak da govore o narodima koji nemaju svoju istoriju, dok 

su upravo te „urođeničke istorije“ uključivale i traume koje su bile 

posledica kolonijalizma. Pošto je pravljenje istorije praksa koja stvara 

narode, tela i mesta, samo brisanje mora da se razume kao posledica 

upotrebe moći (de Certeau 1975/1988). To znači da brisanje istorije neke 

grupe jeste de facto politička operacija, zato što oduzimanje autoriteta 

znači i brisanje značaja te grupe koji je upamćen u okviru njenih prošlih 

aktivnosti.
8
 Prošlost nije jednostavno data u pamćenju, nego mora da se 

artikuliše kako bi postala pamćenje i taj jaz koji postoji između iskustva 

nekog događaja i njegovog prisećanja uz kreativnu interpretaciju 

prošlosti konstituiše pamćenje. Takođe, mi pamtimo prošlost i preko 

raznih kulturnih praksi i oblika, što nam ukazuje na društvenu 

konstrukciju prošlosti, jer je njeno pamćenje locirano u brojnim 

kulturnim rutinama, institucijama i artefaktima (Misztal 2003). 

                                                      
8
 Slična je situacija i sa istorijskim negacionizmom, koji se često poistovećuje sa 

revizionizmom. Revizionizam može da bude legitimno preispitivanje znanja o 

istoriji ili istorijskim događajima, ali i nelegitimno i/ili pseudonaučno 

iskrivljavanje, dok negacionizam podrazumeva i poricanje istorije, a najčešće 

zločina u prošlosti. 
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Zato su u devetnaestom veku antropolozi mahom promovisali 

ideje o modernosti Zapada koje su uključivale stvaranje nacionalnih 

država i kolonijalnih sistema putem kojih su Evropljani dominirali 

svetom. Oni su smatrali da je istorija kao poznavanje i kontrolisanje 

prošlosti i kao poredak hronološkog ili linearnog vremena obeležje 

civilizacije i da znanje o prošlosti i njeno kontrolisanje karakteriše samo 

zapadna društva. Društveni svetovi izvan Evrope označavani su kao 

bezvremenski, odnosno kao neka vrsta simboličkog univerzuma koji 

naseljavaju narodi bez istorije (Wolf 1982/2010). Na taj način, prošlost 

kao istorija je postala način pomoću kojeg se konstruišu sheme 

klasifikacije koje diferenciraju Evropljane od drugih i pored toga 

antropolozi su počeli da osmišljavaju stadijume razvoja putem 

komparativnog metoda koji je za cilj imao da mapira globalnu istoriju 

društvenih institucija (npr. Morgan 1877). Tako su razne analitičke 

jedinice vađene iz konteksta, izgubile su temporalnost i prikazivane su 

kao statične. 

Zato se može reći da je taj rani antropološki komparativni metod 

mahom bio antiistorijski, a istovremeno je (najčešće nesvesno i 

nenameravano od strane autora) bio u službi zapadnjačke dominacije. 

Početkom dvadesetog veka komparativna paradigma se pod uticajem 

kulturnog partikularizma napušta ili u velikoj meri zapostavlja, ali 

antiistoričnost ostaje pod uticajem raznih faktora (Škorić 2013, 2016a, 

b). Nakon raspada postratnih modernističkih narativa o progresu i državi 

blagostanja, nacionalne države su se okrenule prošlosti kako bi pronašle 

osnov svog legitimiteta. Tako je počela da se širi politika identiteta i da 

se pojačava kultura traume i žaljenja, te su brojne države počele da 

odmeravaju svoju prošlost umesto da su se okretale ka budućnosti.
9
 

                                                      
9
 Politika identiteta predstavlja političke argumente koji se fokusiraju na interese 

i perspektive grupa sa kojima se ljudi identifikuju. Najčešće se misli na 

društvene organizacije zasnovane na rasi, klasi, religiji, etnicitetu, ideologiji, 

nacionalnosti i slično. 
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Potrebno je analizirati i društvene kontekste u kojima su 

uspomene ukorenjene, odnosno grupe koje nas socijalizuju i ukazuju na 

to šta treba da bude zapamćeno, a šta zaboravljeno. To su mnemoničke 

zajednice (Zerubavel 1996), prvenstveno porodica, etnička grupa ili 

nacija, i one nas u velikoj meri socijalizuju i utiču na to šta pamtimo ili 

zaboravljamo, tako da je to proces mnemoničke socijalizacije koja je 

važna prilikom „regrutovanja“ novih pripadnika. Ove zajednice 

obezbeđuju da novi pripadnici počnu da se identifikuju sa prošlošću 

grupe i da steknu kolektivni identitet, a pošto lakše pamtimo poznate 

nego nepoznate stvari, kolektivni identitet i kolektivno pamćenje se 

konstantno potpomažu. Takođe, kao što individue karakterišu kognitivne 

pristrasnosti, to karakteriše i grupno prisećanje (Misztal 2003). 

U svim društvima postoje momenti kada nastaju nove predstave 

o prošlosti, kada se stare dovode u pitanje i kada se prošlost koristi za 

razne kulturne i ideološke svrhe. Na primer, stvaranje nacija i etniciteta 

mora da dovede do nekakve promene prošlosti (Hobsbawm and Ranger 

1983) i u tom smislu može da se kaže da pamćenje često biva 

nacionalizovano, estetizovano i slično. Zato se može reći i da je 

kolektivno pamćenje uvek društveno motivisano i da se mora tumačiti na 

osnovu pozicije iz koje je stvarano. Pošto su nacije vrlo snažne 

mnemoničke zajednice, njihov kontinuitet zavisi od vizije prikladne 

prošlosti i budućnosti u koju se može verovati. Kako bi stvorila određeni 

(pseudo)istorijski nacionalni narativ njoj je potrebna prošlost koju može 

da koristi. Obično je stvaranje takve prošlosti zadatak nacionalističkih 

pokreta koji zagovaraju ideologiju koja afirmiše identifikaciju sa 

nacionalnom državom preko zajedničkih uspomena koje su najčešće 

puki društveni mitovi (Gellner 1983). 

Psihologija nam govori o tome da snaga društvenih mitova 

počiva na unutargrupnoj lojalnosti i afilijacijama i da oni imaju 

sposobnost da determinišu pogled na svet (Tajfel 1984). Zato nacije 

uspešnost duguju pamćenju koje vrlo dobro koriste i (zlo)upotrebljavaju 

kako bi uspostavili osećaj kontinuiteta između generacija. To se 
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prvenstveno čini ponovnim otkrivanjem „zlatnog doba“ ili herojske 

prošlosti (Smith 1986) i teži se ka uspostavljanju ideološke 

ortodoksnosti. Individua je u domenu ideologije ortodoksna ukoliko 

prihvata ili čak želi da tako bude – da njene misli, jezik i ponašanje budu 

regulisani od strane ideologije grupe kojoj pripada, a naročito od strane 

aparata moći te grupe. Grupa je ortodoksna ukoliko poseduje ovaj tip 

regulacije i kada je ta regulacija prihvaćena od strane pripadnika, a 

sistem ukoliko se sastoji od svih društvenih i psihosocijalnih aranžmana 

koji regulišu aktivnost ortodoksnih individua i grupa (Deconchy 1984). 

Postoji specifična logika ortodoksnog sistema i u njemu je skoro uvek 

važnije da se „veruje“ u društvenu regulaciju kao takvu, nego u objekt i 

sadržaj kojeg se regulacija i program tiču (vidi Škorić i Kišjuhas 2014, 

2015). 

Ideologije mogu da doprinesu stvaranju ortodoksije, ali ne mogu 

se u potpunosti svesti na nju. Postoji faza u kojoj su sve informacije 

regulisane i u kojoj postoji konsekventna distribucija društvenih uloga 

putem jednostavne reprodukcije, ali postoji i faza kada su informacije 

dislocirane i kada distribucija uloga gubi na prihvatljivosti, što se dešava 

kada kognitivni i lingvistički elementi kvaziproročke prirode naruše 

društvenu klimu (Deconchy 1984). Sve ovo se obično odvija unutar 

ideološkog polja bez „devijacija“ od sadržaja ideologije, jer nije sadržaj 

ili objekt verovanja ono što reguliše ortodoksni sistem koji se napada od 

strane nekih pobunjenika – napada se tip društvene regulacije koju je 

sistem nametnuo na esencijalna verovanja grupe i koji utiče na to da ta 

verovanja gube značaj, a često i političke potencijale. Pobunjenici 

optužuju za trivijalizaciju vrednosti i institucija pojedince koji imaju 

kontrolu i žele da ponovo unesu sadržaj i značaj koje je sistem držao pod 

kontrolom u tolikoj meri da su sledbenici počeli više da veruju u 

institucije nego u vrednosti tog sistema. Najčešće se ovaj proces ponovo 

dešava i nakon što ga neko (naizgled) promeni. 

Kada nacije pokušavaju da stvore predstave o prošlosti, njihove 

uspomene se stvaraju zajedno sa (selektivnim) zaboravljanjem. Ukoliko 
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bi se nacija sećala svega došla bi u opasnost da ugrozi nacionalnu 

koheziju i sliku o sebi i zbog toga je zaboravljanje od suštinskog značaja 

za konstrukciju pamćenja. Ulogu zaboravljanja pri konstrukciji 

nacionalnih identiteta primetio je još Ernest Renan (Renan 1882/1990), 

koji je naglašavao da stvaranje nacija zahteva kreativnu upotrebu prošlih 

događaja, čime je uticao na Andersona (Anderson 1983/2006), koji 

takođe govori o tome da je podsećanje na već zaboravljene stvari 

mehanizam pomoću kojeg se nacije konstruišu. Zato je pisao o 

imaginarnim zajednicama, slično kao što su Hobsbom i Rejndžer 

govorili o istorijskoj (re)konstrukciji modernih nacija (Hobsbawm and 

Ranger 1983). 

Kakva god da je ideologija ortodoksnog sistema, tvrdnje oko 

kojih grupa uspostavlja konsenzus i organizuje svoja verovanja uspevaju 

da izbegnu normu „racionalnosti“ koja funkcioniše, na primer, u nauci. 

Ovo naročito važi za ideološke sisteme religijske prirode, gde se 

odstupanje od racionalnosti vrlo rado prihvata i čak i zagovara (Dawkins 

1993/2003). To znači da moć društvene kontrole u ortodoksnom sistemu 

potiče od njegovih funkcija i tako sprečava pripadnike sistema da uoče 

jaz koji postoji između verovanja u koja „treba“ da veruju i prihvaćenih 

normi „racionalnosti“. Kada i ako ovaj jaz postane očigledan 

pripadnicima sistema, ortodoksna grupa pokušava da pojača svoju 

kontrolu nad sociokognitivnim poljem koje inače kontroliše. Kad ova 

kontrola oslabi, racionalna krhkost verovanja postaje očiglednija 

(Deconchy 1984). 

Kolektivno pamćenje se danas sve više oblikuje 

specijalizovanim institucijama: školama, sudovima, odnosno pravnim 

sistemom, muzejima, masovnim medijima itd., ali razni vidovi 

pluralizma utiču na to da dolazi do fragmentacije nacionalnog pamćenja. 

Zajedno sa fragmentiranim društvenim interesima globalizacija pojačava 

transformaciju pamćenja, tako da veliki narativi nacija postaju epizodični 

narativi grupa, a taj proces se može nazvati denacionalizacijom 

pamćenja. Tome doprinosi i kontrapamćenje, koje je direktno povezano 
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sa moći i koje predstavlja otpor individue protiv zvaničnih verzija 

istorijskog kontinuiteta, jer pamćenje je takođe i neka vrsta kontrole nad 

onima čije se prakse i znanje ne uklapaju u istorijske pretpostavke koje 

se uzimaju zdravo za gotovo. Zbog toga je pamćenje vrlo važan faktor 

borbe, jer preko kontrole pamćenja moguća je kontrola nad nekom 

grupom ljudi (vidi npr. Foucault 1971/1984: 93, 1976/1978: 135–159). 

Fuko identifikuje dve različite uloge koje kontraistorija može da 

igra. Prvo, ona može da se uspostavi kao opozicija zvaničnoj istoriji i u 

tom slučaju reflektuje i proizvodi nejedinstvo, odnosno različitost i 

heterogenost. Posledice heterogenosti mogu da destabilizuju normativni 

poredak, tako što kontraperspektiva dovodi u pitanje nametnutu 

dominantnu ideologiju. Drugo, rušeći kontinuitet, kontraistorija, koja se 

sastoji od iskustava i sećanja koja su nečujna i nevidljiva u zvaničnim 

verzijama istorije, proizvodi diskontinuirane momente u prošlosti i 

omogućava da na površinu ispliva i istorija poraženih, a ne samo istorija 

pobednika, o čemu govori esej Šta je autor? (Foucault 1969/1984) – vrlo 

važna uloga kontrasećanja jeste da pruži otpor i eventualno sruši 

epistemičku opresiju koja je kriva za loš položaj potčinjenih i 

marginalizovanih. 

Ipak, ovde treba biti oprezan sa donošenjem zaključaka o slobodi 

konstrukcije prošlosti/istorije i identiteta. Oni se ne konstruišu u 

potpunosti proizvoljno, inače bi istorija bila relativna (kao što bi identitet 

bio apsolutno arbitraran) i zavisna od individualnih ili grupnih 

perspektiva, što je nedopustivo. U tom slučaju ne bi postojala ni 

(istorijska) istina nego bi sva stanovišta i perspektive bile jednako 

validne. Istorija bi bila pomešana sa aloistorijom – alternativnim ili 

kontračinjeničnim istorijama ili sa uhronijama, kao i sa revizionističkim i 

negacionističkim elementima, od kojih bi svi imali jednaku epistemičku 

relevantnost. Zato potrebe sadašnjosti ne mogu u potpunosti da 

determinišu kolektivno pamćenje prošlosti (Schwartz 1982). Koliko god 

je korisno dovoditi u pitanje istorijski kontinuitet određenim 

revizionističkim pokušajima, koji često zaista mogu da demaskiraju 
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ideološka tumačenja istorije, stalno treba imati na umu da određeni 

istorijski kontinuitet postoji i da istorija nije sačinjena od konstantnog 

preispitivanja izbora koje je pod uticajem nekog trenda u društvu – 

prošlost uvek nameće određene granice istorijskim konstrukcijama. 

 

Literatura 

 
Anderson, B. (1983/2006). Imagined Communities: Reflections on the Origin 

and Spread of Nationalism, Revised Edition. London and New York: 

Verso. 

Bartlett, F. C. (1932/1995). Remembering: A Study in Experimental and Social 

Psychology. Cambridge: Cambridge University Press. 

Benjamin, W. (1935/2002). Paris, the Capital of the Nineteenth Century. In: H. 

Eiland and M. W. Jennings (eds), Walter Benjamin: Selected Writings, 

Volume 3: 1935-1938. Cambridge: The Belknap Press of Harvard 

University Press, 32–49. 

Benjamin, W. (1936/2002). The Storyteller: Observations on the Works of 

Nikolai Leskov. In: H. Eiland and M. W. Jennings (eds), Walter 

Benjamin: Selected Writings, Volume 3: 1935-1938. Cambridge: The 

Belknap Press of Harvard University Press, 143–166. 

Benjamin, W. (1940/2003). On the Concept of History. In: H. Eiland and M. W. 

Jennings (eds), Walter Benjamin: Selected Writings, Volume 4: 1938-

1940. Cambridge: The Belknap Press of Harvard University Press, 

389–400. 

Bergson, H. (1896/1991). Matter and Memory. New York: Zone Books. 

Bloch, M. (1939/2004). Feudal Society I: The Growth of Ties of Dependence. 

London and New York: Routledge. 

Bourideu, P. (1979/1984). Distinction: A Social Critique of the Judgement of 

Taste. London: Routledge & Kegan Paul. 

Boyer, P. (1990). Tradition as Truth and Communication: A Cognitive 

Description of Traditional Discourse. New York: Cambridge 

University Press. 

Burke, P. J. and J. E. Stets (2009). Identity Theory. Oxford: Oxford University 

Press. 

Calhoun, C. (1997). Nationalism. Minneapolis: University of Minnesota Press. 

Campbell, D. T. (1958). Common fate, similarity, and other indices of the status 

of aggregates of persons as social entities. Behavioral Science 3 (1): 

14–25. 



Marko Škorić 

 

32 

Castells, M. (1997/2010). The Information Age: Economy, Society, and Culture, 

Volume II – The Power of Identity, 2
nd

 Edition. Malden: Wiley-

Blackwell. 

Cerulo, K. A. (1997). Identity construction: New issues, new directions. Annual 

Review of Sociology 23: 385–409. 

Connerton, P. (1989). How Societies Remember. Cambridge: Cambridge 

University Press. 

Cooley, C. H. (1918). Social Process. New York: Charter Scribner's Sons. 

Coser, L. (1992a). Introduction: Maurice Halbwachs, 1877-1945. In: M. 

Halbwachs 1925/1992, 1–34. 

Coser, L. (1992b). The revival of the sociology of culture: The case of collective 

memory. Sociological Forum 7 (2): 365–373. 

Craig, B. L. (2002). Selected themes in the literature on memory and their 

pertinence to archives. The American Archivist 65: 276–289. 

Danziger, K. (2008). Marking the Mind: A History of Memory. Cambridge: 

Cambridge University Press. 

Dawkins, R. (1993/2003). Viruses of the mind. In: R. Dawkins (2003), A Devil's 

Chaplain, edited by L. Menon.London: Phoenix, 151–172. 

de Certeau, M. (1975/1988). The Writing of History. New York: Columbia 

University Press. 

Deconchy, J. (1984). Rationality and social control in orthodox systems. In: H. 

Tajfel (ed.), The Social Dimension: European Developments in Social 

Psychology, Vol. 2. Cambridge: Cambridge University Press, 425–445. 

Douglas, M. (1980). Introduction: Maurice Halbwachs (1877-1945). In: M. 

Halbwachs (1950/1980), 1–21. 

Douglas, M. (1986). How Institutions Think. New York: Syracuse University 

Press. 

Durkheim, E. (1912/1947). The Elementary Forms of the Religious Life: A 

Study in Religious Sociology. Glencoe: The Free Press. 

Durkheim, E. and M. Mauss (1903/1963). Primitive Classification. The 

University of Chicago Press. 

Eisenstadt, S. N., and B. Giesen (1995). The construction of collective identity. 

European Journal of Sociology36 (1): 72–102. 

Evans-Pritchard, E. E. (1940). The Nuer: A Description of the Modes of 

Livelihood and Political Institutions of a Nilotic People. London: 

Oxford University Press. 

Evans-Pritchard, E. E. (1950). Social Anthropology: Past and present. Man 50: 

118–124. 

Foucault, M. (1969/1984). What is an author?. In: P. Rainbow (ed.), The 

Foucault Reader. New York: Pantheon Books, 101–120. 



Kolektivni identitet, kolektivno pamćenje i ideologija 

 

33 

Foucault, M. (1971/1984). Nietzsche, genealogy, history. In: P. Rainbow (ed.), 

The Foucault Reader. New York: Pantheon Books, 76–100. 

Foucault, M. (1975-6/2003). Society Must be Defended: Lectures at the Collège 

de France, 1975-76. New York: Picador. 

Foucault, M. (1976/1978). History of Sexuality, Volume 1: An Introduction. 

New York: Pantheon Books. 

Fowler, B. (2007). The Obituary as Collective Memory. New York: Routledge. 

Friedman, J. (1994). Cultural Identity and Global Process. London: SAGE 

Publications. 

Gellner, E. (1983). Nations and Nationalism. Oxford: Basil Blackwell. 

Halbwachs, M. (1925/1992). On Collective Memory. Edited by Lewis A. Coser. 

Chicago: The University of Chicago Press. 

Halbwachs, M. (1950/1980). The Collective Memory. New York: Harper & 

Row. 

Hobsbawm, E. and T. Ranger (eds) (1983). The Invention of Tradition. 

Cambridge: Cambridge University Press. 

Hogg, M. A. (2006). Social identity theory. In: P. J. Burke (ed.), Contemporary 

Social Psychological Theories. Stanford: Stanford University Press, 

111–136. 

Hogg, M. A. and D. Abrams (1998). Social Identifications: A Social Psychology 

of Intergroup Relations and Group Processes. London and New York: 

Routledge. 

Le Goff, J. (1977/1992). History and Memory. New York: Columbia University 

Press. 

Lepenies, W. (2006). The Seduction of Culture in German History. Princeton 

and Oxford: Princeton University Press. 

Malešević, S. (2006). Identity as Ideology: Understanding Ethnicity and 

Nationalism. Hampshire and New York: Palgrave Macmillan. 

Mead, G. H. (1929). The nature of the past. In: J. Coss (ed.), Essays in Honor of 

John Dewey. New York: Henry Holt & Co., 235–242. 

Mead, G. H. (1932). The Philosophy of the Present. Edited by A. E. Murphy. 

London: The Open Court Company. 

Misztal, B. A. (2003). Theories of Social Remembering. Maidenhead and 

Philadelphia: Open University Press. 

Morgan, L. H. (1877). Ancient Society or Researches in the Lines of Human 

Progress from Savagery through Barbarism to Civilization. Chicago: 

Charles H. Kerr & Company. 

Olick, J. K., V. Vinitzky-Serioussi, and D. Levy (eds.) (2011a). The Collective 

Memory Reader. Oxford: Oxford University Press. 

Olick, J. K., V. Vinitzky-Serioussi, and D. Levy (2011b). Introduction. In: Olick 

et al., 9–62. 



Marko Škorić 

 

34 

Renan, E. (1882/1990). What is a nation?. In: H. K. Bhabha (ed.), Nation and 

Narration. London and New York: Routledge, 8–22. 

Ricoeur, P. (2000/2004). Memory, History, Forgetting. Chicago: University of 

Chicago Press. 

Russell, N. (2006). Collective memory before and after Halbwachs. The French 

Review 79 (4): 792–804. 

Schwartz, B. (1982). The social context of commemoration: A study in 

collective memory. Social Forces 61 (2): 374–397. 

Schwartz, S. J., K. Luyckx, and V. L. Vignoles (eds) (2011). Handbook of 

Identity Theory and Research, 2 Volumes. New York: Springer. 

Shils, E. (1981). Tradition. Chicago: The University of Chicago Press. 

Smith, A. D. (1986). The Ethnic Origins of Nations. Malden: Blackwell 

Publishing. 

Škorić, M. (2004). Kognitivni aspekti antropologije etniciteta. Sociološki 

pregled 38 (1–2): 281–307. 

Škorić, M. (2006). Predrasude i stereotipi kao elementi antropologije etniciteta. 

U: M. Tripković (ur.), Multikulturna Vojvodina u evropskim 

integracijama. Novi Sad: Filozofski fakultet, Odsek za sociologiju, 

285–307. 

Škorić, M. (2008). Neuspešne konceptualizacije tradicije i potreba za 

zasnivanjem kognitivne antropološke teorije. U: M. Škorić, V. 

Sokolovska i Ž. Lazar, Tradicija, jezik, identitet. Novi Sad: Mediterran 

Publishing, 11–55. 

Škorić, M. (2013). Margaret Mid, Derek Friman i Odrastanje na Samoi. Kultura 

polisa 10 (20): 93–128. 

Škorić, M. (2016a). Alfred Kreber i koncept superorganskog. Etnoantropološki 

problemi 11 (1): 85–111. 

Škorić, M. (2016b). Franc Boaz i uspon kulturnog partikularizma. U štampi. 

Škorić, M. i A. Kišjuhas (2014). Vodič kroz ideologije I. Novi Sad: AKO. 

Škorić, M. and A. Kišjuhas (2015a). Magic social numbers: On the social 

geometry of human groups. Anthropos 110 (2): 489–501. 

Škorić, M. i A. Kišjuhas (2015b). Vodič kroz ideologije II. Novi Sad: AKO. 

Stryker, S. (1980). Symbolic Interactionism: A Social Structural Version. Menlo 

Park: The Benjamin/Cummings Publishing Company. 

Tajfel, H. 1959. Quantitative judgement in social perception. British Journal of 

Psychology 50 (1):16–29. 

Tajfel, H. (1984). Integroup relations, social myths and social justice in social 

psychology. In: H. Tajfel (ed.), The Social Dimension: European 

Developments in Social Psychology, Vol. 2. Cambridge: Cambridge 

University Press, 695–715. 



Kolektivni identitet, kolektivno pamćenje i ideologija 

 

35 

Tilley, V. (1997). The terms of the debate: Untangling language about ethnicity 

and ethnic movements. Ethnic and Racial Studies 20 (3): 497–522. 

Warner, L. (1959). The Living and the Dead: A Study of the Symbolic Life of 

Americans. New Haven: Yale University Press. 

Wertsch, J. V. and H. L. Roediger (2008). Collective memory: Conceptual 

foundations and theoretical approaches. Memory 16 (3): 318–326. 

Will, F. L. (1983). Reason and tradition. Journal of Aesthetic Education 17 (4): 

91–105. 

Wolf, E. R. (1982/2010). Europe and the People Without History. Berkeley: 

University of California Press. 

Zerubavel, E. (1996). Social memories: Steps to a sociology of the past. 

Qualitative Sociology 19 (3): 283–299. 

 



 

 



 

 

Момир Самарџић 

Универзитет у Новом Саду 

Филозофски факултет 

Одсек за историју 

UDK 316.7:94(497.113) 
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Током више од двеста година, од средине 18. века до друге 

половине 20. века, простор данашње Војводине налазио се у 

различитим државним оквирима – прво у оквирима Хабзбуршке 

монархије, односно угарског дела Аустро-Угарске од 1867, а потом 

као део југословенске државе, пратећи њене трансформације пре и 

после Другог светског рата. Једну од најзначајнијих последица 

историјске динамике чинила је специфична, етнички и верски 

хетерогена структура. Према статистичким подацима из времена 

присаједињења, на простору који се у међуратном раздобљу 

подразумевао под Војводином (део Барање, Баната и Бачке који су 

ушли у југословенску државу), више од трећине становништва 

класификовано је као „Срби и Хрвати“ (502.415 – 36,80%), Мађара 

је било 376.107 (27,71%), Немаца 316.107 (23,10%), Румуна 69.530 

(5,10%) итд, док је, према статистичким подацима из 1921, у 

областима које ће чинити Војводину после Другог светског рата 

(Бачка, Банат, Срем) живело 690.623 (43,20%) Срба и Хрвата, 

372.099 (23,30%) Мађара, 347.798 (21,70%) Немаца, 69.245 (4,30%) 

Румуна итд.
1
 Етно-конфесионална хетерогеност била је и сама 

                                                      
1
 Никола Л. Гаћеша, Дeмографске и социјалне прилике у време 

присаједињења Војводине Краљевини Србији 1918. године, у: Милутин 
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исход специфичне повесне динамике војвођанског простора на 

граници често сукобљених царстава (Хабзбуршке монархије и 

Османског царства) од раног модерног доба и османских освајања, 

преко коначног уласка целокупног простора данашње Војводине у 

оквире државе Хабзбурга после Пожаревачког мира 1718 – 

праћеног досељавањем становништва које ће у највећој мери 

одражавати етничку и верску слику овог простора до Првог 

светског рата и уласка у југословенску државу – до демографских 

последица промене државног оквира после 1918, те протеривања 

немачке заједнице после Другог светског рата и промене 

демографске структуре колонизацијом 1945–1948. 

Kако у остатку Европе, тако и на европском југоистоку, 19. 

век и прва половина 20. века били су обележени борбом за стварање 

националних држава, односно изградњом нових облика 

колективног идентитета – с једне стране националног, одређеног 

дугорочним тежњама ка политичком осамостаљењу, а, с друге 

стране, идентитета етничких заједница које, развијајући осећај 

властите идентитетске посебности, нису досегле димензију 

политичких аспирација за стварање самосталне националне државе. 

Kолективни идентитет, односно представа о друштвеној 

припадности, превасходно је заснован на заједничкој свести и 

колективном памћењу, као „делу друштвеноинтегративног усменог 

или писменог знања који обликује слику прошлости групе“, 

односно „визији прошлости коју појединци на различит, али ипак 

сличан начин, тумаче, мењају и саображавају самовиђењу себе и 

властите групе“, обликујући истовремено индивидуална сећања 

њених припадника сагласно мрежи обичаја, вредности и идеала.
2
 

                                                      

Смиљанић (ур.), Присаједињење Војводине Краљевини Србији 1918, Нови 

Сад 1993, 50–51. 
2
 Todor Kuljić, Kolektivno pamćenje, u: Aljoša Mimica, Marija Bogdanović 

(prir.), Sociološki rečnik, Beograd 2007,243; Исти, Kultura sećanja: teorijska 
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Остављајући по страни родни идентитет као најчешће 

самоподразумевајућу врсту идентитета, за предмодерне епохе, 

уопштено посматрано, посебно су значајни локални, односно 

регионални идентитети, друштвено-економски (класни), те верски и 

етнички, док у модерном добу посебан значај стиче национални 

идентитет.
3
 Често тесно међусобно повезани, „схваћени као 

динамична целина где различити елементи међусобно делују 

комплементарно или конфликтно“,
4
 они представљају релационе 

категорије, односно производ су интеракције међузависних 

друштвених група и колективних идентитета, те се њихове 

симболичке границе конструишу насупрот етничких, верских, 

класних разлика оног „другог“, супротстављеног „нама“.
5
 Kада је 

реч о националном идентитету, као новом облику 

вишедимензионалног колективног идентитета, његов настанак и 

развој крајем 18. и током 19. века условили су динамични 

политички, привредни и друштвени процеси европске и светске 

историје, при чему је поменута вишедимензионалност била управо 

одређена ослањањем на елементе постојећих колективних 

идентитета, чинећи „сложени конструкт сачињен од више узајамно 

повезаних компоненти“.
6
 

Формирање новог, политичког идентитета представљало је 

суштински сегмент модернизацијских процеса, али је на европском 

југоистоку реч била о формирању новог колективног идентитета 

                                                      

objašnjenja upotrebe prošlosti, Beograd 2006, 9; Jan Asman, Kultura 

pamćenja: pismo, sećanje i politički identitet u ranim visokim kulturama, 

Beograd 2011, 134–137. 
3
 Antoni D. Smit, Nacionalni identitet, Beograd 2010, 13–21. 

4
 Žan-Klod Ruano-Borbalan, Izgradnja identiteta, u: Katrin Halpern, Žan-Klod 

Ruano-Borbalan (ur.), Identitet(i): pojedinac, grupa, društvo, Beograd 2009, 9. 
5
 Срђан Радовић, Културе, прожимања, границе: антрополошке (и друге) 

перспективе, у: Срђан Радовић (ур.), Културна прожимања: 

антрополошке перспективе, Београд 2013, 7–11. 
6
 A. D. Smit, Nacionalni identitet, 40. 
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изван дефиниција утврђених од стране оновремених француских 

просветитељских филозофа који су нацију дефинисали као 

заједницу људи који се покоравају истим законима и институцијама 

у границама одређене територије, тј. дефиниција које су чиниле 

основу при формирању националних идентитета у западној 

Европи.
7
 Управо насупрот оваквом развоју на европском Западу, 

али условљено турбулентним политичким и друштвеним 

променама, на средњоевропско-балканском простору назире се 

обликовање специфичне форме националног идентитета који 

почива на основним елементима идентитета предмодерних 

етничких заједница – колективном властитом имену, миту о 

заједничким прецима, заједничким историјским сећањима, једном 

или више диференцирајућих елемената народне културе, 

повезаности с одређеном „домовином“, осећају солидарности код 

великог дела популације – истовремено се заснивајући и на верским 

мерилима диференцијације.
8
 Међу појединим заједницама, попут 

српске, изузетан значај имало је управо прожимање етничког и 

верског идентитета, јер оба проистичу из сличних културних 

мерила класификације, често се преклапају и узајамно јачају, те 

могу да мобилишу велике заједнице.
9
 

У оквирима „земаља круне Светог Иштвана“ у првој 

половини 19. века, вишевековна борба угарских сталежа за 

политички утицај, која је, у већој или мањој мери, обележила 

претходне векове, трансформише се. Сталешки идентитетски 

концепт (natio hungarica) мења се, а доминантна угарска 

„латерална“, аристократска, етнија у источним деловима Монархије 

постепено се оспособљава за инкорпорацију средњих слојева у 

нову, доминантну, такође трансформисану етничку културу, 

                                                      
7
 Исто, 22. 

8
 Исто, 29–30. 

9
 Исто, 21. 
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дефинишући оквире конструкције новог облика колективног 

идентитета. Према мишљењу Хорста Хазелштајнера (Horst 

Haselsteiner), на трансформацију угарског сталешког ка мађарском 

националном идентитету утицале су три развојне компоненте: (1) 

јозефинске реформе које су наметнуле питање коришћења 

вернакуларних језика и изазвале отпор угарских сталежа и појаву 

идеје о мађарском као службеном језику; (2) просветитељски 

утицаји и формирање либералног покрета у доба Vormärz-а који је 

допринео да „сви угарски, боље речено ‘мађарски’ национални 

концепти [буду] повезани с више или мање далекосежним, 

свеобухватним идејама о реформама цијелог угарског друштва“; те 

(3) Хердерове тезе о мрачној будућности Мађара услед очекиваног 

успона словенских народа које су, поред забринутости услед 

германске културне супрематије, подстакле „егзистенцијални 

прастрах“ мађарских интелектуалаца услед свести да две трећине 

становништва угарског дела Монархије чине припадници 

немађарских етничких заједница. Између неколико различитих 

верзија „угарског националног концепта“, највећи утицај оствариле 

су две опције либералних националиста, лапидарно изражене у 

формулацији Закона о народностима, према којој сви грађани 

Угарске „у политичком погледу чине нацију, недељиву, јединствену 

угарску нацију чији је једнакоправни припадник сваки грађанин 

домовине, без обзира на то којој народности припада“.
10

 

Насупрот изградњи идентитета доминантне етније, 

ослоњене на историјско право и сталешки принцип, у оквирима 

угарског дела Монархије међу немађарском језичком популацијом, 

односно различитим етничким заједницама, одвијао се процес 

изградње националног идентитета изван оквира угарске државне 

                                                      
10

 Horst Haselsteiner, Mađarski nacionalni koncepti, Slaveni i „austro-

slavizam“, u: Horst Haselsteiner, Ogledi o modernizaciji u Srednjoj Europi, 

Zagreb 1997, 391–406. 
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нације. Проучавајући прошлост мултиетничких царстава средње и 

источне Европе и националне покрете њихових народа у 19. веку, 

чешки историчар Мирослав Хрох (Miroslav Hroch) дефинисао је три 

фазе кроз које је, у различитим раздобљима, пролазио сваки покрет 

тзв. „малих нација“, односно етничких заједница које су биле у 

подређеном положају у односу на владајућу нацију. Почетну фазу 

представља формирање свести о посебности код невеликог броја 

образованих припадника етничке заједнице, инспирисаних 

патриотизмом просветитељског типа, који се баве њеном културом, 

прошлошћу и језиком, друга фаза је раздобље агитације током које 

долази до институционализације деловања на ширењу националне 

свести (нпр. оснивање и деловање „Матица“, као институција за 

промоцију културе и идентитета заједнице), док би последња фаза 

представљала тренутак када национални покрет постаје масован, 

обухватајући широке слојеве становништва.
11

 Хазелштајнер је 

Хроховом моделу додао фазу политичке консолидације, која следи 

после успешног формирања националне државе, односно, у 

хабзбуршком контексту, после Првог светског рата и распада 

Монархије.
12

 Употребљавајући категоријални апарат Ентонија 

Смита (Anthony D. Smith), једног од најзначајнијих савремених 

теоретичара феномена нације и национализма и родоначелника 

етносимболизма као теоријског усмерења у студију национализма, 

процес изградње националног идентитета на простору Хабзбуршке 

монархије био би еквивалентан процесу вернакуларне 

мобилизације. Реч је о процесу кроз који нови облик колективног 

идентитета изграђују „вертикалне“ етније, обично поданичке 
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 Miroslav Hroch, Društveni preduvjeti nacionalnih preporoda u Europi: 

komparativna analiza društvenog sastava patriotskih grupa malih europskih 

nacija, Zagreb 2006, 53–55. 
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 H. Haselsteiner, O pojmu nacionalizma i njegovim strukturama u 

Jugoistočnoj Europi u 19. i početkom 20. stoljeća, u: H. Haselsteiner, Ogledi o 

modernizaciji u Srednjoj Europi, 314. 
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заједнице изразито демотског карактера, чији је најзначајнији 

механизам етничке истрајности у често непријатељском окружењу 

представљала религија, док су симболи и организација древне вере 

деловали као заштитна чаура, те су митови о изабраности, свети 

текстови и списи, те свештенички углед допринели опстанку 

традиција и наслеђа заједнице.
13

 Према мишљењу Јана Асмана (Jan 

Assmann), религија се показала као несумњиво најделотворнији 

механизам за обезбеђење континуитета етничког идентитета,
14

 

транспонујући сопствени значај и у модерном добу на националне 

идентитете. 

Kао последица поменутог социјалног динамизма, на 

простору „земаља круне Светог Иштвана“ јављају се хрватски, 

српски, словачки и румунски национални покрети, пролазећи током 

„дугог 19. века“ процес изградње свести о властитој посебности. 

Чињеница да у тексту говоримо о „данашњој Војводини“, 

„војвођанском простору“, „војвођанској прошлости и садашњости“, 

сведочи о успеху српског националног покрета, његових тежњи за 

аутономном територијом у оквирима Монархије – прво сталешког 

типа на Темишварском сабору 1790, да би у револуцији 1848–1849, 

кроз захтев за оснивање Српске Војводине, аутономистичке 

аспирације добиле јасан национални предзнак, водећи ка сукобу с 

либерал-националистичким концепцијама угарске политичке 

нације. Иако су последње деценије 19. и почетак 20. века 

превасходно сведочиле о успешности спровођења Закона о 

народностима, али пре као средства мађаризације и асимилације, 

него конструкције угарске грађанске нације, што је, следствено, 

негативно утицало на реалност борбе за српску аутономију у 
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оквирима Аустро-Угарске,
15

 успех српског оружја у Првом 

светском рату допринео је радикалној геополитичкој 

реконструкцији балканског и средњоевропског простора, 

укључујући и присаједињење јужних области угарског дела Двојне 

монархије у Kраљевство Срба, Хрвата и Словенаца. У међуратном 

раздобљу, односно у времену у којем говоримо о тек завршеним 

или завршним фазама процеса конструкције националних и 

специфичних етничких идентитета на балканском и 

средњеевропском простору, нови државни оквир подразумевао је 

неопходност идентитетских одговора на нове изазове. Нова 

политичка реалност значајно је утицала не само на трансформацију 

колективних идентитета заједница које су припадале некад 

доминантној, владајућој, нацији или бившој потчињеној, а сада 

доминантној, већ и заједница које су положај сопствене нације 

перципирале као потчињен како у оквирима претходне, тако и у 

оквирима нове државне творевине. 

Специфичан одраз темељне трансформације војвођанског 

простора у последњих више од два века – односно некад 

радикалније, некад спорије динамике политичких процеса унутар 

једне државе, те ратних догађаја и геополитичких промена које су 

насиљем обележиле почетак „кратког 20. века“ – представљале су и 

трансформације колективних идентитета кроз изградњу пожељне 

слике прошлости. Већ смо помињали да је колективни идентитет, 

односно представа о друштвеној припадности, превасходно 

заснован на заједничкој свести и колективном памћењу, при чему, 

према мишљењу Тодора Kуљића, колективно памћење „чини низ 

практичних образаца и културних садржаја, које људи уче да би их 

декодирали и конвертовали у властити идентитет“. На тај начин 

ствара се специфична перцепција прошлости сопствене заједнице, 
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 Дејан Микавица, Српска Војводина у Хабзбуршкој монархији 1690–1920: 
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коју појединци виде „на различит, али ипак сличан начин“, 

мењајући је зависно од промењивости друштвених услова и 

прилагођавајући је виђењу себе и сопствене заједнице.
16

 

Истицање значаја који различите (ре)интерпретације 

прошлости имају у изградњи идентитета, како појединаца, тако и 

заједница које они чине, опште је место о научној литератури. 

Могло би се рећи да је јанусовска суштина историјске науке 

неизоставни сегмент њене прошлости, као дисциплине која се 

конституисала, стасавала и дефинисала сопствени метод у „веку 

нација“, на простору на којем су изграђиване прве националне 

државе модерног доба, уз неопходну подршку историографског 

еснафа који је градио слику славне прошлости сопствене нације као 

основе за савремена политичка стремљења. Хрох је као предуслов 

успеха конструкције новог колективног идентитета означио прву 

фазу, сматрајући да „нација у настанку може бити описана и 

окарактерисана тек кроз познавање прошлости, стандардизацију 

‘народног’ језика и научно објашњење територијалног 

распростирања ‘наше’ нације“,
17

 при чему је одлучујућа улога 

припадала малобројним интелектуалцима који су „поново открили 

и присвојили селективну етноисторију, изведену из постојећих 

митова, симбола и традиција у забележеној прошлости и живим 

сећањима „народа“, углавном руралних нижих слојева“.
18

 Према 

мишљењу Милорада Екмечића, сазнање о новом идентитету 

„напредовало (је) оном брзином којом је растао број људи у 

друштву кадар да чита учене књиге“, а који ће „одгајати неписмену 

већину у новој дефиницији нације“,
19

 јер, као што истиче један од и 
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даље најутицајнијих конструктивистичких теоретичара нације и 

национализма Ернест Гелнер (Ernest Gellner), „у основи модерног 

друштвеног поретка не стоји џелат, већ професор“.
20

 А у том 

поретку, поред свештеника, учитеља, књижевника, уметника, значај 

тумача прошлости био је изузетан. 

У деветнаестовековном контексту борбе за стварање 

националних држава, историографија је одиграла изузетно значајну 

улогу у изградњи новог идентитета етноконфесионалних заједница, 

конструишући оно што Јан Асман назива „конективном структуром 

заједничког знања и слике о себи“, као основе за дистинкцију „ми“ 

и „они“,
21

 односно службено сећање једне нације, легализовано кроз 

образовни систем, са задатком да обликује свест нових генерација у 

духу нове, „националне“ историје. Однос према прошлости сматра 

се основним фактором утемељења идентитета заједнице, јер се 

историја „бави пореклом и коренима“, те „друштвима и 

појединцима она даје димензију трајања које далеко превазилази 

људски век“,
22

 на основу којих „групе подупиру своју свест о свом 

јединству и сопственој посебности на догађајима из прошлости“.
23

 

Према Смитовом мишљењу, иако етнија и нацију нису истоветни 

феномени, очување континуитета свести о заједничкој прошлости, 

култури и традицији представља заједнички елемент који их 

обележава.
24

 У настојању да се нагласи значај поменуте сличности, 

важно је истаћи да је доминантна усмереност на прошлост 

заједнице управо оно што етничке и националне идентитете издваја 

од других облика колективних идентитета.
25

 Вероватно није 

потребно ни посебно истицати да ни у случајевима у којима 
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 Ернест Гелнер, Нације и национализам, Нови Сад 1997, 54. 
21

 J. Asman, нав. дело, 13. 
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говоримо о развијеној историјској свести, односно колективном 

памћењу, како то истиче Иван Ђурић, „развијена историјска свест, 

која у себи гаји дебеле наносе митолошког, не означава, сама по 

себи, развијено историјско мишљење, засновано на резултатима 

историјске науке“.
26

 

Поред заједничких правила и система вредности, нов облик 

самоперцепције превасходно се ослања на „сећање на заједничку 

проживљену прошлост“,
27

 подразумевајући да „баш сећање даје 

будућност прошлости“,
28

 превазилазећи генерацијске представе о 

прошлости које су подложније променама и градећи „културно 

памћење“ окренуто фиксираним тачкама у прошлости и 

неоптерећено потребом научне историографије за поузданошћу. 

„Имагинација националне заједнице ослања се на имагинацију 

континуитета из далеких времена“,
29

 те је суштински задатак којем 

је поред историјске публицистике служила и научна историографија 

у 19. веку, а врло често служи и данас, изградња „националног 

памћења“ или „политичког памћења“ заједнице, „које тежи 

дугорочном трајању, много је компактнија конструкција“, а 

утемељено је у политичким институцијама и готово свакодневно 

„одозго“ утиче на друштво.
30

 „У сенци прокламованих идеала 

објективности и истинитости историографија се потпуно 

преобратила у државотворну дисциплину, у учитељицу и 

градитељку нације“, постајући пропагандно средство 
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индоктринације становништва.
31

 Алаида Асман (Aleida Assmann) 

истиче да „нације својим начином обраде, тумачења и усвајања 

историјских искустава преображавају та искуства у митове, којима 

дају хипнотичко дејство“, стварајући менталне слике које се 

дубински утискују у колективно памћење заједнице, а 

поједностављивање представа о прошлости и њихова аисторизација, 

односно издвајање догађаја из историјског контекста, представља 

основ за трансформацију мита у ванвременску приповест која може 

да се преноси кроз генерације.
32

 

Посматрање прошлости, а посебно прошлости сопствене 

нације, кроз призму идентитета, проблематизује однос на 

рационалном знању утемељеног знања о прошлости и колективног 

памћења заснованог на селективном меморисању и заборављању. 

Историја науке о прошлости истовремено је и историја 

еманципације од њеног подразумевајућег места као фактора 

изградње идентитета, насупрот позиционирању као дисциплине 

која би требало да утиче на формирање рационалне перцепције 

прошлости сопствене заједнице у ширем просторно-временском 

контексту. Дихотомија историја као наука – сећање била је 

својеврсна последица деветнаестовековног инсистирања на научној 

објективности, те методологије фокусиране на критику писаних 

историјских извора међу којима су субјективна сведочанства 

савременика имала посебан значај. Међутим, Михал Сладечек 

(Michal Slàdeček) и Јелена Васиљевић с правом истичу да 

савремена, теоријски усмерена историографија, указује на 

комплексност односа историје и сећања, односно на 

неприхватљивост перспективе науке о прошлости и сећања на 
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 Мирослав Јовановић, Историографија и криза, у: М. Јовановић, Р. 

Радић, Криза историје: српска историографија и друштвени изазови краја 
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прошлост као бинарних опозиција које обележава, с једне стране, 

објективно и непристасно сагледавање прошлости, а с друге 

некритичко прихватање запамћених садржаја.
33

 Промена парадигме 

била је у значајној мери одређена и одјеком постмодернистичке 

критике да „прошлост и историја плутају независно једна од друге, 

одвојене су у времену и простору“, те да историја, као специфичан 

дискурс, подразумева различито интерпретативно читање које је 

увек условљено садашњошћу.
34

 Према наводима Маје Бркљачић 

(Maja Brkljačić) и Сандре Прленде (Sandra Prlenda), „историчарима 

је постало јасно да је историја, као научна дисциплина која 

истражује, уређује али и прописује знање о прошлости, тек једно од 

места производње значења везаних уз прошлост, тек једно од 

подручја колективног памћења као надређеног појма“.
35

 Имајући у 

виду све раније поменуто о односу колективног памћења и на 

истраживањима утемељеног рационалног знања о прошлости у 

последња два века, сматрамо да би се могло рећи да управо појава 

истраживања усмерених ка указивању на комплексност односа 

историје и сећања, те појава концепта културе сећања, суштински 

указују на еманципацију историје као науке, усмерене не само ка 

проучавању прошлости људског друштва, већ и властите 

прошлости. У том смислу могуће је тумачити и значај 

постмодернистичке критике која је приморала историчаре да 

преиспитају сопствене методе и поступке и отворила врата новим 

подручјима истраживања, дајући кроз успешан одговор на 
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постмодернистички изазов снажан подстицај развоју саме 

историјске науке.
36

 

Под културом сећања Тодор Kуљић подразумева свеукупну 

ненаучну употребу прошлости у јавном дискурсу, односно научну 

дисциплину која „проучава механизме друштвеног преношења, 

обликовања, одржавања и прераде прошлости и развија приступе за 

проучавање колективних и индивидуалних слика прошлости које 

људи и групе у одређеним ситуацијама које затичу стварају, да би 

уз помоћ прошлости растумачили садашњост и створили визију 

будућег развоја“.
37

 У све обимнијој научној продукцији о феномену 

културе сећања, за историчара је од посебног значаја истицање 

социјалне условљености перцепције прошлости, на којој је 

инсистирао већ Морис Албвакс (Maurice Halbwachs),
38

 односно 

историчности колективних идентитета. Kако истиче Алаида Асман, 

„индивидуално и колективно сећање све се мање схватају као 

спонтани, природни или сакросанктни чинови, а све више као 

социјалне и културне конструкције, које се временом мењају и 

имају своју историју“.
39

 На тај начин, у фокус истраживања 

стављена је проблематика трансформације колективних идентитета, 

односно историјских процеса као контекста неопходног за 

разумевање еволуције не само слика прошлости, већ начина на који 

је конструисана пожељна прошлост као маркер посебности 

идентитета сопствене заједнице у различитим раздобљима и на 

различитим просторима, те начина на који се знање о прошлости 

преносило, тема које су биле у фокусу, знања које је било пожељно 

потиснути, начина њиховог коришћења итд. 
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Социјална условљеност, историчност и трансформишуће 

карактеристике идентитета представљају аналитички оквир за 

разумевање феномена културе сећања, односно за истраживање 

перцепција прошлости као конструкција које појединци и заједнице 

развијају према потребама и могућностима властите савремености. 

Идентитет, као социјална конструкција подложна трансформацији, 

подразумева динамичност, што, имајући у виду раније наводе о 

значају односа према прошлости и сећања за његову изградњу, 

имплицира и промењивост као трајну карактеристику самог сећања 

као „динамичног процеса који актуелизује разне садржаје 

памћења“, при чему „актуелизација зависи од конкретних 

околности које мењају и памћење као скуп селективних садржаја“, 

те сваки идентитет представља симболички спој времена којег се 

сећамо и времена у којем се сећамо.
40

 Полазећи од тезе да код 

сваког појединца у одређеном историјском времену постоји 

идентитетски формативни период, најчешће у младости, на који 

утиче његова савременост, те да, следствено, појединац с 

припадницима своје генерације дели одређене доминантне системе 

вредности, ставове и убеђења који дефинишу социјално памћење 

као генерацијски феномен, Алаида Асман наглашава разлику 

између социјалног и културалног памћења које трансцендира 

генерацијски јаз и шири временски опсег и трајање сећања. 

Kултурално памћење „почива на фундусу искустава и знања који се 

одвојио од својих живих носилаца и прешао на материјалне носиоце 

података“, те се „на тај начин [...] сећања могу стабилизовати 

независно од генерацијског прага“ као оквира у којем „социјално 

памћење нестаје заједно са људима на које је ослоњено“. 

Истовремено, „културално произведено памћење, које почива на 

текстовима, сликама, споменицима и ритуалима, временски [је] 
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неограничено“, нуди трајан идентитетски ослонац, односно 

конструише „формацију памћења која заједно са снажним везама 

лојалности произноси и снажан јединствен ми-идентитет“.
41

 Другим 

речима, „снажан јединствен“ колективни „ми-идентитет“ модерног 

доба превасходно је национални идентитет, а „формацију памћења“ 

о којој Алаида Асман говори представља у јавном дискурсу 

доминантно присутна верзија „националног памћења“ као облика 

„званичног или политичког памћења“ заједнице.
42

 

Истицање сопствене посебности („ми-идентитета“), те 

континуирано указивање на дистинкцију између „нас“ и „њих“, 

односно на граничне идентитетске маркере о којима говори 

Фредрик Барт (Fredrik Barth),
43

 снажно је утемељено на перцепцији 

прошлости као неопходној за самодефинисање групе и указује на 

значај који сопственој посебности придаје социјална група која се 

конституише као заједница сећања. Насупрот томе, другу 

референтну тачку чини представа о непромењивости идентитета и 

прошлости сопствене заједнице као трајању.
44

 Инсистирање 

припадника једне заједнице на трајању као кључној 

карактеристици, односно на изградњи „свести о свом идентитету 

кроз време“ као о историјској константи, суштински је условило не 

само аисторичну перцепцију идентитета, већ се, ослоњено на етно-

конфесионалне основе савремених националних идентитета, у 

последња два века значајно одразило и на стандардизовану верзију 

пожељне прошлости нације – националну историју, уз 

подразумевајући континуитет најчешће са средњовековном 

прошлошћу која се третита као „национална историја средњег 
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века“. Kао што истиче Олга Манојловић Пинтар, „идеологија 

национализма је временом створила оквир за успостављање 

виртуелних континуитета и између модерних и средњовековних 

држава“.
45

 Представа о трајању континуирано је присутна 

независно од напора истраживача да укажу на социјалну 

условљеност идентитета и њихове константне промене која се 

одражавају и кроз трансформације перцепције прошлости. 

Kолективни идентитет као свест о друштвеној припадности 

утемељен је на заједничком знању, памћењу и култури сећања који 

се, према Асмановом мишљењу, конструишу употребом 

заједничког система симбола. Заједнички језик, ритуали и прославе 

као примарни организациони облици колективног памћења, 

својеврсно упросторавање идентитета кроз меморијализацију 

прошлости и везивање за простор као најстарији медијум сваке 

мнемотехнике, те ношње, јело, пиће и тако даље, представљају 

саставни део заједничког система симбола о којем говори Асман, а 

које за крајњи циљ и сврху има посредовање у ширењу знања 

неопходног за конституисање колективног идентитета заједнице.
46

 

Уважавање свега наведеног, с посебним нагласком на социјалну 

условљеност и промењивост идентитета, водило је ка захтеву 

савремене историографије за историзовањем представа које 

заједнице имају о себи, односно њихову контекстуализацију унутар 

историјских процеса. 

Подразумевајући значај колективних идентитета и 

истраживачки подстицаји анализе њихове трансформације, посебно 

долази до изражаја на просторима попут војвођанског, 

карактеристичног по национално, етнички и верски хетерогеној 

структури становништва, која је у последња два века и сама 
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доживела озбиљне трансформације као једну од последица 

специфичне повесне динамике. Вишеструка хетерогеност структуре 

становништва подразумевала је идентитетску хетерогеност, те, 

самим тим, културе сећања које су неретко укључивале 

дијаметрално супротстављене облике колективног памћења, па чак 

и његове стандардизоване верзије у форми уџбеника историје као 

институционализованог начина изградње свести о прошлости. 

Вишеструкост и слојевитост колективних идентитета модерног 

доба, те различити посредници у ширењу знања о идентитетској 

посебности, отварају широк спектар могућности за истраживаче 

феномена културе сећања на војвођанском простору кроз анализу 

различитих аспеката времена у којима су државни и национални 

симболи конструисали идентитет појединаца и група – од 

дефинисање начина на које је кроз периодику и књижевност, али и 

научну периодику, научне монографије, као и популарне синтезе са 

научном претензијом обликована и трансформисана култура сећања 

(уз посебан нагласак на научну историографију и историјску 

публицистику), преко истраживања механизама путем којих је, кроз 

одониме као носиоце симбола у јавном простору или кроз визуелну 

културу, меморијализацију и споменичку традицију, конструисана и 

упросторавана култура сећања, односно дефинисано ново 

колективно памћење, до објашњавања процеса мењања постојећих 

и оживљавања наводно старих, а заправо измишљања потпуно 

нових традиција у преломним друштвеним и политичким 

тренуцима у којима се назире могућност новог историјског почетка. 
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UMETNOST VOJVODINE/VOJVOĐANSKA UMETNOST: 

ISTORIOGRAFIJA U SLUŽBI KREIRANJA IDENTITETA 

 

 

Kreiranje etničkih, nacionalnih, regionalnih i državnih identiteta 

tesno je povezano sa upotrebom i interpretacijom umetnosti i vizuelne 

kulture. Ideološki okviri su još od XIX veka oblikovali istoriju 

umetnosti, tvorili njen pojmovni aparat i stvarali različite konstrukte. 

Jedan od primera koji pokazuje transformacije unutar istorijsko-

umetničkog diskursa, kao i značaj istorije umetnosti u kreiranju 

identiteta odnosi se na pojam vojvođanske umetnosti i njegovo 

plutajuće/migrirajuće značenje tokom XIX i XX veka. 

 

Do ujedinjenja 

 

Pisanje o srpskoj umetnosti javlja se u štampi, književnosti i 

monografskim publikacijama od početka XIX veka.
1
 U skladu sa opštim 

evropskim tokovima, umetnosti kultura toga doba bili su obeleženi 

isticanjem i građenjem nacionalnog identiteta. Istorija umetnosti je 

pokazivala dostignuća nacionalnog duha i težila kreiranju jedinstvenog 

kulturnog bića nacije.
2
 Na ovaj način pisalo se i o srpskoj umetnosti. 

Rana devetnaestovekovna istoriografija otkrivala je i mapirala srpsku 

umetnost. To je podrazumevalo istovremeno identifikovanje starijeg 
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umetničkog nasleđa i prostora/centara na kojima se razvijala savremena 

umetnička praksa, kao i njihovo sagledavanje u nacionalnom diskursu. 

Jedan od primera ranog posmatranja srpske umetnosti donosi 

Georgije Petrović, koji je u Srpskom narodnom listu u Budimu 1842. 

objavio tekst Nešto o hudožestvu sa kratkim pogledom na nas Srblje.
3
 U 

ovom tekstu Petrović donosi opšta shvatanja o umetnosti, pregled 

evropskih umetničkih tokova, kao i beleške o srpskoj umetnosti. On 

naglašava da se o staroj srpskoj umetnosti ništa ne zna i ističe da su Srbi 

tek krajem XVIII veka dobili „nekakve“ umetnike. Petrović nabraja 

slikare i njihova dela – Teodora Ilića Češljara, Kračuna, Orfelina,
4
 

Stefana Gavrilovića, Jovana Stajića, Đurkovića, a kao najslavnijeg ističe 

Arsu Teodorovića. Kao istaknute savremenike navodi Dimitrija 

Avramovića, Nikolu Aleksića, Konstantina Danila i Pavla Simića. 

Petrović navodi i najvažnije zbirke srpske umetnosti i tu naglašava da je 

najznamenitija kolekcija u kneževom dvoru u Topčideru, kao i da je 

vredna spomena zbirka u Mitropolijskom dvoru u Sremskim 

Karlovcima.
5
 

Petrovićev tekst pokazuje stanje poznavanja srpske umetnosti u 

prvoj polovini XIX veka. On poput svojih evropskih savremenika u 

srednjovekovnom slikarstvu ne pronalazi umetničke kvalitete, tako da 

umetnost kod Srba prepoznaje tek od XVIII veka. Petrović srpsku 

umetnost posmatra kao jedinstvenu celinu nacionalno-kulturnog prostora 

i objedinjeno sagledava slikare, umetnička dela i umetničke kolekcije na 

prostorima Habzburške monarhije i Kneževine Srbije. Petrović potiskuje 

i ne primećuje razlike u uslovima života i kulturnim modelima srpskog 

                                                      
3
 Preštampano u: Класицизам код Срба, 4, приредили М. Коларић и Н. 

Кусовац, Београд 1967, 105–111. 
4
 Georgije Petrović ne razlikuje Zahariju i Jakova Orfelina, već pominje jednog 

Orfelina, živopisca i bakroresca, koji je slikao Karlovačku crkvu: Isto, 109. 
5
 Isto, 109–111. 
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naroda u Habzburškoj monarhiji i Kneževini Srbiji, već prepoznaje i 

svojim stavovima prikazuje jedinstvo nacionalne kulture. 

Do usložnjavanja diskursa o srpskoj umetnosti i uključivanja 

političko-teritorijalnih osobenosti dolazi posle revolucije 1848. godine. 

Na Majskoj skupštini 1848. u Sremskim Karlovcima proglašeno je 

Vojvodstvo Srbija. Habzburške vlasti su inicijativu iz Karlovaca 

delimično podržale i potvrdile Vojvodstvo Srbiju i Tamiški Banat kao 

zasebnu administrativnu jedinicu, a Franju Josifa proglasile vojvodom. 

Za administrativno središte izabran je Temišvar, dok su pojedine 

teritorije na kojima je živeo srpski narod, poput Vojne granice, ostale 

izvan Vojvodstva. Formiranje Vojvodstva Srbije imalo je dalekosežne 

posledice u kulturnom i političkom životu. Iako je ono ukinuto 1860,
6
 

naziv Vojvodstvo je u velikoj meri preuzelo primat kod Srba u 

imenovanju teritorija Srema, Banata i Bačke (južne Ugarske). 

Vojvodstvo je postalo pojam, korišćen prvenstveno u srpskom govoru, 

koji nije više označavao samo teritoriju, već i njen srpski nacionalni i 

politički karakter. Pojam Vojvodstva/Vojvodine je tako nastao i bio 

istican unutar srpskog političko-kulturnog diskursa u XIX veku. 

Naziv Vojvodstvo Srbija postepeno je uključivano u srpsku 

kulturu. Jedan od značajnih pisaca o srpskoj umetnosti Sergije Nikolić 

pokazuje kako je pojam Vojvodstva uključen u tekstove o umetnosti.
7
 

On u tekstu o savremenom srpskom slikarstvu objavljenom 1852. u 

Sedmici, napominje da je putovao po „Vojvodstvu Srbiji“ i gledao 

radove srpskih slikara.
8
 Za Nikolića naziv Vojvodstvo ima značenje 

srpskog političko-teritorijalnog entiteta, u kome se, kao i u Kneževini, 

                                                      
6
 С. Гавриловић, Срби у револуцији 1848–1849; В. Крестић, Срби у Угарској 

од слома револуције до нагодбе (1849-1867), у: Историја српског 

народа,V/2, Београд 1981, 45–106, 109–125. 
7
 O S. Nikoliću: Д. Медаковић, О Сергију Николићу, у: Д. Медаковић, 

Истраживачи српских старина, Београд 1985,164–183. 
8
 Preštampano u: Класицизам код Срба, књ. 4, приредили М. Коларић и Н. 

Кусовац, Београд 1967, 146–149. 
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neguje srpska kultura. On ne navodi i ne prepoznaje kulturne osobenosti 

Vojvodstva. 

Sredinom XIX veka, Ivan Kukuljević Sakcinski objavio je 

kapitalno delo o južnoslovenskim umetnicima – Slovnik umjetnikah 

jugoslavenskih.
9
 Poput Nikolića, ni najznačajniji istoriografski projekat 

posvećen umetnosti kod južnih Slovena ne ističe Vojvodstvo kao osoben 

umetnički prostor niti prepoznaje vojvođanske umetnike. Tome su 

sigurno doprinele i ličnosti koje su pomagale u prikupljanju građe. 

Sakcinskom je, između ostalih, pomagao i Dimitrije Avramović, čija se 

biografija i donosi. Avramović, koji je rođen u Novom Sadu, nigde ne 

ističe svoje poreklo kao važan element za njegovo stvaralaštvo.
10

 

Shvatanja Sergija Nikolića i Kukuljevića Sakcinskog predstavljaju 

primere devetnaestovekovnih teorijskih pozicija o povezanosti umetnosti 

i vrednosti nacije. Očigledno da je nacionalna ideologija uslovljavala 

isticanje zajedničkog srpskog kulturnog prostora. 

Tokom druge polovine XIX veka, u sklopu razvoja istoriografije 

o srpskoj umetnosti dolazi do prepoznavanja osobenosti slikarske prakse 

koja je nastajala na području Habzburške monarhije. Tako se slikar Steva 

Todorović zalaže 1868. da se osnuje galerija slika, u kojoj bi se, između 

ostalog, prikazala srpska umetnost po školama. Tu je u jednom delu 

predviđeno da bude škola „fruškogorska koju su razvili učenici iz 

ondašnje bečke akademije (obuhvata vreme od osamnaestog do polovine 

devetnaestog veka)“.
11

 Navedena formulacija Steve Todorovića jasno 

prepoznaje osobenosti dela umetničke prakse koju su negovali srpski 

slikari na području Habzburške monarhije. Nju svakako karakteriše 

obrazovanje umetnika na bečkoj akademiji. Naziv „fruškogorska“ nije 

                                                      
9
 I. Kukuljević Sakcinski, Slovnik umjetnikah jugoslavenskih, Zagreb 1858.  

10
 I. Kukuljević Sakcinski, Slovnik umjetnikah jugoslavenskih, Zagreb 1858. 

11
 С. Тодоровић, Колико и каквих живописних слика има у београдским 

јавним збиркама, Гласник Српског ученог друштва, књ. VI, (Београд 1868), 

73. 
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izveden iz činjeničnog stanja, jer niti su slikari obrazovani na Fruškoj 

gori, niti su najznačajnija dela tu nastajala. Verovatnije je da je pojam 

„fruškogorska“ izvučen iz sentimentalno-simboličkog značenja Fruške 

gore u tadašnjoj srpskoj kulturi.  

 

Srpska umetnost u Vojvodini 

 

Ideja o vojvođanskoj umetnosti i kulturi je svoj uspon doživela 

između dva svetska rata, a njen najznačajniji zagovornik je bio Veljko 

Petrović. Povodom stogodišnjice Matice srpske objavljena je knjiga 

Veljka Petrovića i Milana Kašanina Srpska umetnost u Vojvodini, koja je 

koncipirana kao dve studije koje su opremljene bogatim ilustracijama.
12

 

U prvom tekstu Milan Kašanin piše o arhitekturi, slikarstvu do prve 

polovine XVIII veka, minijaturi, grafici i primenjenoj umetnosti. 

Kašanin daje svoje viđenje srpske umetnosti u Vojvodini i naglašava da 

je ona „nastavak i logičan razvitak srpske umetnosti srednjeg veka, u 

promenjenoj sredini i s novim osobinama. Njenu pozadinu čine propast 

srpskih srednjovekovnih država, turska najezda, migracije i život u tuđoj 

državi. Njenu pojavu su omogućile crkvena organizacija, nacionalna 

svest građana i darovitost umetnika. Njen karakter su odredili srpska 

srednjovekovna tradicija i uticaj srednje i zapadne Evrope.“
13

 

Drugi tekst pisao je Veljko Petrović, naslovljen O slikarskoj 

umetnosti Srba u Vojvodini XVIII i XIX veka,
14

 iako sam autor kaže da bi 

njegov pravi naslov, koji bi lepše zvučao, bio Vojvođansko slikarstvo – 

prilog istoriji Srpske umetnosti. Veljko Petrović pokušava da opravda 

                                                      
12

 В. Петровић, М. Кашанин, Српска уметност у Војводини, Нови Сад 

1927. 
13

 М. Кашанин, Архитектура, сликарство до прве половине XVIII века, 

миниатуре, граверски радови, примењена уметност, у: В. Петровић, М. 

Кашанин, Српска уметност у Војводини, 9. 
14

 В. Петровић, О сликарској уметности Срба у Војводини XVIII и XIX 

века, у: В. Петровић, М. Кашанин, Српска уметност у Војводини, 63–135.  
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naslov i temu teksta, kao i da objasni šta pod pojmom „vojvođansko 

slikarstvo“ podrazumeva. On naglašava da ne tvrdi da u „opštim 

granicama Slikarske umetnosti postoji jedno odeljeno, naročito 

Vojvođansko Slikarstvo, kao što znamo za siensko ili Diseldorfsko ili 

Barbizonsko it.d. Međutim, mi [...] označavaćemo njime samo jedan 

izvestan period jugoslovenske, odnosno srpske umetnosti, koji period u 

kontinuitetu našeg duhovnog života predstavlja istina jedan veoma 

znatan i neizlučiv beočug, ali koji, sa opšteg i čistog umetničkog 

gledišta, nama se čini, ipak nije ni toliko izvoran i sadržajan koliko je to 

naša srednjevekovna slikarska umetnost.“
15

 Veljko Petrović ukazuje da 

pojam Vojvođansko Slikarstvo u najužem smislu obuhvata ono što se 

stvaralo u Vojvodini, da „pod vojvođanskim slikarstvom podrazumeva 

se sve slikarsko umetničko delovanje XVIII i XIX veka u svim 

krajevima preko Save, dakle ne samo u Sremu, Bačkoj, Banatu i Baranji 

već i u čitavoj Ugarskoj, Erdelju, Slavoniji i Hrvatskoj do Dalmacije“ 

kao i „ono srpsko slikarstvo, koje rađeno u prvoj polovini XIX veka do 

60-ih godina, nosi na sebi manje više sve osobine tadašnje bečke 

takozvane ‘bidermajerske’ slikarske umetnosti“.
16

 Prema mišljenju 

Veljka Petrovića, to uključuje i slike nastale u Srbiji, jer su većina slikara 

iz prve polovine XIX veka „rođeni ili prirođeni Vojvođani“, kao i stoga 

što je bidermajer građanska umetnost, a prvi građanski sloj „u 

evropskom smislu“ nastao je u Vojvodini.
17

 

Delimično, u skladu sa uvodnim objašnjenjima, Veljko Petrović 

pruža pregled „srpske umetnosti u Vojvodini“. Kombinujući različite 

principe, prostor stvaranja ili poreklo slikara, on prikazuje srpsko 

slikarstvo XVIII i XIX veka. U tekstu se ne pojavljuje realni državni 

okvir – Habzburška monarhija ili uloga mesta školovanja – najčešće 

akademija u Beču, već se na skoro esencijalistički način ističe 

                                                      
15

 Isto, 63. 
16

 Isto. 
17

 Isto. 
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nacionalna, srpsko-vojvođanska komponenta. Veljko Petrović, u stvari, 

celokupnu srpsku umetničku praksu, koja je povezana sa 

srednjoevropskim kulturnim modelom, prikazuje kao vojvođansku. Kao 

primeri vojvođanskog slikarstva prikazuju se i slikarska ostvarenja 

nastala u Srbiji. Tako je u knjizi reprodukovan ikonostas Saborne crkve 

u Beogradu,
18

 rad Dimitrija Avramovića, rođenog u Svetom Ivanu 

Šajkaškom (danas Šajkaš), ali školovanog u Beču, koji je razvio karijeru 

u Kneževini Srbiji. Zanimljiv je i primer Đorđa Krstića, koji je rođen u 

Staroj Kanjiži, ali je prešao u Srbiju, gde se školovao u beogradskoj 

Bogosloviji, a potom je kao stipendista kralja Milana studirao slikarstvo 

u Minhenu, nakon čega značajno učestvuje u kulturnom i umetničkom 

životu Srbije.
19

 Veljko Petrović posvećuje Krstiću veliku pažnju u svom 

tekstu, iako jasno uviđa da je on najveći deo života proveo u Srbiji „i s 

njome u prisnoj vezi“, kao i da njegova umetnost „nije u srodstvu ni s 

kime od vojvođanskih slikara“.
20

 

Veljko Petrović i Milan Kašanin u svojim radovima poštuju 

kanone tadašnje srpske istorije umetnosti. Oni primat daju srpskoj 

srednjovekovnoj umetnosti, tumačenoj kao autentično nacionalnoj i 

visokih umetničkih vrednosti, a umetnost Vojvodine vide kao 

modernizacijsku etapu u srpskoj kulturi. Stavovi Veljka Petrovića ističu i 

prenaglašavaju pojam srpskog slikarstva u Vojvodini i u osnovi iskazuju 

ideju o Vojvodini kao nosiocu srpske kulture, te deluje da su oslonjeni na 

austro-ugarsku ideju o srednjevropskim kulturtregerima na Balkanu. 

Petrović negira kontekste, kao i realne teritorijalne i državne okvire 

srpskog slikarstva. Može se čak reći da Veljko Petrović razvija koncept 

velike vojvođanske kulture i umetnosti – od Dalmacije do Temišvara. 

                                                      
18

 В. Петровић, М. Кашанин, Српска уметност у Војводини, сл. 199. 
19

 O Đ. Krstiću videti: Н. Кусовац, Сликар Ђорђе Крстић: 1851–1907, 

Београд 2001; Н. Макуљевић, Црквена уметност у Краљевини Србији 

(1882–1914), Београд 2007, 141–150. 
20

 В. Петровић, О сликарској уметности Срба у Војводини XVIII и XIX 

века, 126. 
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Pristup Veljka Petrovića sigurno je bio povezan sa posleratnim 

stanjem u srpskoj i jugoslovenskoj kulturi. Posle Prvog svetskog rata 

izgrađuje se novi pogled na Vojvodinu. Bivše austro-ugarske teritorije 

priključuju se Srbiji i formiraju novonastalu Kraljevinu Srba, Hrvata i 

Slovenaca. Pobednička euforija dovela je do prenaglašavanja uloge 

Srbije, ne samo u ratovima, već i u kulturnom životu, što je izazvalo 

reakciju Veljka Petrovića. Petrović je imao distanciran odnos prema 

politici srpske vlade već neposredno posle ujedinjenja. On 29. XI 1918. 

piše Vasi Stajiću: „Mi Vojvođani, nastavljajući tradicije Dositeja, i 

Miletića, a rad i politiku Tvoju, našu i najmlađih, jedinstvenošću, 

moramo shvatiti Vojvodinu kao integralni deo jugoslovenske celine, a ne 

kao srpski okrug, objekt aneksije, rekompenzacije, potkusurivanja.“
21

 U 

vreme pisanja knjige Srpska umetnost u Vojvodini, Veljko Petrović 

razvija izuzetno kritičan stav prema Jovanu Cvijiću, Šumadiji i 

Šumadincima, kao i tadašnjoj percepciji Vojvodine. On piše Vasi Stajiću 

4. IX 1926. da Cvijić ne zaslužuje priznanja od Vojvođana „koje je on 

proglasio robljem moralnim, dok smo mi, počev od Miletića pa do nas, 

pravi freie Bürger i džentlmeni prema šumadijskim, na ratištu, junacima 

a u građanskom životu, levantijskim i sebarskim podlacima i 

kukavicama, rečeno grosso modo, naravno.“
22

 

Deceniju kasnije, Milan Kašanin delimično ponavlja iskazane stavove 

o vojvođanskoj umetnosti u monografskom izdanju Vojvodina. On 

ističe njenu istorijsku i nacionalnu misiju:„Prvobitna misija naše 

umetničke aktivnosti u Vojvodini bila je da se što duže održe tradicije 

donesene sa Balkana, da bi se sprečilo denacionalizovanje 

umetničkog izraza i naroda. I Vojvodina je tu misiju vršila uspešno 

više od dva veka. [...] Posle misije konserviranja, dakle, Vojvodina je, 

kad je za to postala zrela, primila na sebe misiju preporoda. I ona ga 

je, u 18.veku, izvršila do kraja i za ceo srpski narod. [...] Bez 

                                                      
21

 В. Петровић, Писма 1904–1967, приредили С. Боб, С. Трећаков, В. 

Шовљански, Нови Сад 1997, 52. 
22

 Isto, 117. 
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posredstva Vojvodine mi bismo za ceo jedan vek kasnije primili u 

umetnosti zapadno-evropska shvatanja i težnje.“
23

 

Milan Kašanin je od 1935. do 1944. bio direktor Muzeja kneza 

Pavla i svakako jedna od najuticajnijih ličnosti u kulturnom i 

umetničkom životu Srbije. Kašanin je zadržao svoju direktorsku poziciju 

i u vreme nacističke okupacije Srbije i Jugoslavije, a upravo u tom 

periodu (1942) objavljuje knjigu Dva veka srpskog slikarstva.
24

 Tema 

Kašaninove knjige posvećena je srpskom slikarstvu XVIII i XIX veka. 

To je ista umetnička praksa o kojoj je već ranije pisao sa Veljkom 

Petrovićem ili u monografiji o Vojvodini. Za razliku od ranijih tekstova, 

Kašanin u ovom izdanju uopšte ne pominje izraze „Vojvodina“ i 

„vojvođanska umetnost“. Očigledna je promena narativa o novoj srpskoj 

umetnosti, koja je zasigurno bila povezana sa aktuelnom ratnom 

situacijom 1942. i Kašaninovim nacionalno-političkim opredeljenjem. U 

tom kontekstu, treba napomenuti i da su Veljko Petrović i Milan Kašanin 

među potpisnicima Apela srpskom narodu, objavljenog u Novom 

vremenu 13. VIII 1941.
25

 Šta više, Kašanin je takođe bio među 

profesorima koji su tokom 1942. držali predavanja u Nemačkom 

naučnom institutu.
26

 

 

Posle 1945. godine 

 

Uticaj Veljka Petrovića je bio velik u srpskoj istoriji umetnosti. 

Posle Drugog svetskog rata on je postao član Komunističke partije i 

dobio funkciju direktora Narodnog muzeja u Beogradu. Petrovićevo 

                                                      
23

 М. Кашанин, Српска уметност у Војводини до Велике сеобе, у: 

Војводина, књ. I, Нови Сад 1939, 441. 
24

 Isti, Два века српског сликарства, Београд 1942. 
25

 Olivera Milosavljević, Potisnuta istina: kolaboracija u Srbiji 1941–1944, 

Beograd 2006, 162. 
26

 Isto, 319. 
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isticanje uloge slikara sa područja Habzburške imperije u srpskom 

slikarstvu bilo je prihvaćeno, ali njegov stav o vojvođanskom slikarstvu, 

kao kategoriji koja ne odgovara teritorijalnom i političkom istorijskom 

kontekstu, nije bio prihvaćen. To potvrđuje i tekst Dejana Medakovića o 

Veljku Petroviću kao istoričaru umetnosti. On ističe Petrovićeve izuzetne 

zasluge u poznavanju umetničkih dela i njegovu knjigu Srpska umetnost 

u Vojvodini, kao i pisanje enciklopedijskih jedinica za Narodnu 

enciklopediju srpsko- hrvatsko-slovenačku.
27

 Medaković se ne osvrće na 

ideje o vojvođanskom slikarstvu, već Petrovića ističe kao dobrog 

poznavaoca slikarske prakse, zaslužnog za otkrivanje nepoznatih dela 

srpskih umetnika i puno razumevanje srpske građanske kulture. Dejan 

Medaković, kao istaknuti autor i pisac o srpskoj umetnosti XVIII i XIX 

veka, piše o istim umetnicima kao i Veljko Petrović, ali ne koristi 

kategoriju „vojvođanska umetnost“. Medaković srpsku umetnost u 

Habzburškoj monarhiji formuliše kao srpsku kulturu u Podunavlju, pa 

tako interpretira i zalaganja Veljka Petrovića: „Veljko Petrović uz 

saradnju M. Kašanina, izdao 1927. god. izvanredno delo Srpska 

umetnost u Vojvodini, [...] u kojem je na tada najvišem naučnom nivou 

raspravljena geneza novije srpske umetnosti u Podunavlju.“
28

 Sličan 

pristup ima i Branko Vujović u knjizi posvećenoj umetnosti Srbije 1791–

1848,
29

 gde između ostalog piše o uticaju slikara sa područja Karlovačke 

mitropolije. Iako ovo poglavlje Vujovićeve knjige odgovara  u velikoj 

meri stavovima Veljka Petrovića o značaju vojvođanskih slikara, ono ne 

razmatra realni političko-geografski kontekst. Vujović govori 

prvenstveno o slikarima koji su iz pograničnih predela prelazili na 

                                                      
27

 Д. Медаковић, Вељко Петровић као историчар уметности, у: Д. 

Медаковић, Истраживачи српских старина, Београд 1985, 226–229. 
28

 Д. Медаковић, О српском бароку, у: Д. Медаковић, Путеви српског 

барока, Београд 1971, 53. 
29

 Б. Вујовић, Уметност обновљене Србије 1791-1848, Београд 1986,  
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područje Kneževine Srbije, pri čemu izbegava korišćenje odrednice 

„vojvođanski“. 

Izbegavanje pojma „Vojvodina“ i „vojvođansko“ u istoriji 

umetnosti novog veka nije bilo zasnovano isključivo na naučnim 

stavovima. Poput Petrovićeve „Vojvodine“ i Medakovićevo korišćenje 

izraza „srpska kultura u Podunavlju“ bilo je netačno, jer je pod tim 

podrazumevao isključivo srpsku kulturu sa područja Habzburške 

monarhije. Srpska kultura nizvodno od Beograda time nije bila 

obuhvaćena. Isključivanje pojma „Vojvodine“ iz istoriografije o 

umetnosti potvrđeno je u najznačajnijem leksikografskom projektu 

socijalističke Jugoslavije, koji je vođen pod nadzorom Miroslava Krleže 

– u Enciklopediji likovnih umetnosti Jugoslavije. Tu dominira 

hronološko i stilsko predstavljanje srpske umetnosti. Ne postoji 

enciklopedijska jedinica o Vojvodini, već je u okviru poglavlja o Srbiji 

prikazana i umetnost sa područja AP Vojvodine, bez ikakvih 

specifikacija i isticanja njenih osobenosti.
30

 Umetnosti u Vojvodini 

posvećen je prilog u najnovijem enciklopedijskom poduhvatu –Srpskoj 

enciklopediji. Ovde se donosi hronološki i stilski pregled umetničkih 

kretanja od antičkog doba do savremenog doba na području AP 

Vojvodine, bez ikakvog prepoznavanja njihovih osobenosti.
31

 

Dok je istorijsko umetnička istoriografija pojam vojvođanske 

umetnosti, uobličen od strane Veljka Petrovića, postepeno negirala, posle 

1945. dolazi do nove kulturne situacije. U okviru AP Vojvodine 

razvijana je odgovarajuća kulturna politika, u okviru koje je organizovan 

umetnički život i koja je bila tesno povezana sa razumevanjem i 

kreiranjem njenog identiteta. Izgradnju likovne kulture u Vojvodini 

pokazuje nastanak i transformacija muzejske institucije posvećene 
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 Uporedi: M. Kolarić, Slikarstvo XVIII–XIX veka, u: Enciklopedija likovnih 

umjetnosti, 4, Zagreb 1966, 278–280.  
31
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savremenoj umetnosti. Tokom 1966. osnovana je Galerija savremene 

likovne umetnosti, koja je 1996. preimenovana u Muzej savremene 

umetnosti. Iste, 1996, muzej je preimenovan u Muzej savremene likovne 

umetnosti. Deset godina kasnije, 2006, muzej je dobio novi naziv Muzej 

savremene likovne umetnosti Vojvodine, sa misijom da „ponudi 

razvijenu i temeljnu kustosku, naučnu i teorijsku praksu sabiranja, 

izlaganja i tumačenja moderne [...], iznad svega, savremene umetnosti 

Vojvodine u složenim evropskim, srpskim, južnoslovenskim prostorima i 

vremenima.“
32

 

U okviru kreiranja koncepta Muzeja savremene umetnosti 

Vojvodine objavljena je knjiga Evropski konteksti umetnosti XX veka u 

Vojvodini, koju su uredili Miško Šuvaković i tadašnji direktor muzeja – 

umetnik Dragomir Ugren.
33

 Konept knjige Evropski konteksti umetnosti 

XX veka u Vojvodini tesno je vezan za tadašnju politiku muzeja. U njoj 

se donose kako pregledni i teorijski tekstovi o umetnosti i vizuelnoj 

kulturi u Vojvodini i vojvođanskoj umetnosti, tako i prikazi pojedinih 

fenomena i umetnika. Prikazano je celokupno umetničko nasleđe 

20.veka, bez obzira na etničko i nacionalno poreklo umetnika, ali 

poimanje vojvođanskog prostora i Vojvodine nije istovetno kod svih 

autora. U tekstovima Ješe Denegrija i Miška Šuvakovića donose se 

teorijska shvatanja o umetnosti u Vojvodini. Tekst Vojvođanski 

umetnički prostor napisao je istoričar umetnosti Ješa Denegri, u kome 

ističe da pisanje o vojvođanskoj umetnosti ili umetnosti Vojvodine nije 

povezano sa aktuelnim političkim problemima i separatističkim 

nastojanjima, već sa isticanjem i razumevanjem osobene umetničke 

scene. On nigde ne precizira teritorijalne okvire vojvođanskog 

                                                      
32

 D. Ugren, Ka novom muzeju: od Galerije savremene umetnosti do Muzeja 

savremene umetnosti Vojvodine, u: Evropski konteksti umetnosti XX veka u 

Vojvodini, Novi Sad 2008, 12. 
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umetničkog prostora, ali je uglavnom koncentrisan na dešavanja sa 

prostora AP Vojvodine, to jest u gradovima poput Novog Sada, Sombora 

i Subotice.
34

 

Miško Šuvaković, filozof i teoretičar umetnosti, autor je teksta 

Umetnosti XX veka: kontradikcije i hibridnosti umetnosti XX veka u 

Vojvodini. Šuvaković, između ostalog, donosi pregled političkih i 

državnih promena na prostoru Vojvodine i na osnovu njih dolazi do 

zaključka: 

„Može se, zato, govoriti o imperijalnom odnosu austrijske i mađarske 

kulture i umetnosti, u odnosu na regionalnu vojvođansku kulturu i, 

posebno, srpsku kulturu od kraja XIX veka do kraja Pvog svetskog rata 

i stvaranja Kraljevine SHS, odnosno Kraljevine Jugoslavije. Ali, može 

se govoriti i o dominaciji srpske nacionalne moderne kulture nad 

etničkim i nacionalnim manjinama u periodu posle 1918. godine. 

Svakako, paradoksalan je i moment političko-demografskog ‘obrta’ u 

Vojvodini nakon 1990, kada se paradigma srpske nacionalne kulture 

postavlja kao neupitan kriterijum identifikacije, ali i kada istovremeno 

‘vojvođanska savremena umetnost’ postaje u svojim najvitalnijim 

pojavama globalna u konceptualnim i kulturno orijentisanim 

produkcijama.“
35

 

Navedene Šuvakovićeve reči jasno pokazuju dubinu krize 

poimanja vojvođanske umetnosti, ali i vojvođanskog identiteta. On jasno 

primećuje da posle 1990-ih dolazi do značajne promene u Vojvodini, gde 

se sve više ističe srpski nacionalni karakter vojvođanskog, dok 

istovremeno ideje i tendencije vojvođanske savremene umetnosti, kao i 

knjige Evropski konteksti umetnosti XX veka u Vojvodini, nose 

multikulturološka, evropska i globalna obeležja. 
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Nastajanje, transformacija i kritika pojma vojvođanska umetnost 

pokazuju dinamične procese, koji su tesno povezani s identitetskim 

poimanjem Vojvodine. Od razumevanja slikarstva u Vojvodstvu kao 

integralne srpske kulturne celine do Prvog svetskog rata, preko isticanja 

primata vojvođanske umetnosti i kulture između dva svetska rata, do 

kriznih procesa posle 1945. i posebno 1990-ih, pojam vojvođanske 

umetnosti nije jasno utvrđen. Očigledne su njegove promene u zavisnosti 

od istorijskog trenutka i uverenja istoričara umetnosti, pri čemu njegova 

formulacija pluta između različitih političkih konstrukata i realnosti 

umetničke prakse. 
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TUMAČENJE PRAISTORIJE I: RASIOLOŠKI PRISTUP 

PROŠLOSTI 

 

 

Iako bi se očekivalo da naučne discipline koje se bave prošlošću 

mogu da daju konačne zaključke o događajima, procesima i pojavama 

minulih vremena, to zapravo često nije slučaj. Osim činjenice da o 

prošlosti zaključujemo samo na osnovu ostataka koji posredno mogu da 

ukažu na dešavanja u (pra)istoriji, a koji su često veoma oskudni i 

nedovoljni za upoznavanje sa čitavim nizom detalja, postoji i ozbiljan 

problem načina njihovog tumačenja. Ovo se prvenstveno odnosi na 

okolnost da različiti pisani i materijalni podaci iz prošlosti mogu da se 

tumače na mnogo raznovrsnih načina, te se neretko dešava da 

sagledavanje i tumačenje iste građe od strane više istraživača ishoduje 

potpuno oprečnim stanovištima u vezi sa nekim pitanjem. Uzrok ovakvih 

nesklada i suprotstavljenih mišljenja, čak i kada se proučava identičan 

materijal, leži u činjenici da se teorijsko-metodološki okviri i polazišta 

istraživača često razlikuju usled pripadnosti različitim paradigmama ili 

školama mišljenja. Ukratko, u zavisnosti od tumačenjskog okvira koji 

istraživač upotrebljava (a koji se sastoji kako od obrazovanjem 

usvojenog akademskog pristupa tako i od ličnih afiniteta, pogleda na svet 

i sistema vrednosti), način sprovođenja istraživanja i 

rezultati/interpretacije koje iz njega proizlaze poprimaju raznolike 

sadržaje i značenja. Ova situacija najčešće je posledica istorijata i 

razvoja pojedinačnih naučnih disciplina (istorije, arheologije, 

antropologije, istorije umetnosti) i smene opštih idejnih sistema u 
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intelektualnom životu poslednja dva-tri veka, pa se tumačenja istih 

pojava razlikuju u zavisnosti od vremena kada su nastala i opšte 

paradigme koja je trenutno vladala. Pored toga, različita tumačenja mogu 

biti vezana za istovremeno postojanje nekoliko struja mišljenja i 

generalnih pristupa prošlosti, u situacijama kada ne preovladava jedna 

paradigma i nije postignuto tzv. normalno stanje nauke (upor. Olsen 

2002; Тош 2008; Џонсон 2008; Delijež 2012; Eriksen 2013). 

Napomenute okolnosti jesu opštepoznate, ali se često 

prenebregavaju, dok se istorija i arheologija razumeju kao nauke koje su 

dužne da daju konačne i objektivne odgovore na neka pitanja o prošlosti 

i razreše dileme koje savremena društva imaju o prohujalim vekovima. 

Međutim, suprotno takvim očekivanjima, mora se imati na umu da su i 

istorija i arheologija specifične forme tzv. kulture sećanja, odnosno 

osobeni načini saznavanja, konstruisanja, pamćenja i prenošenja 

podataka/znanja o prošlosti. Kao što neka druga društva (u prošlosti ili 

danas) imaju svoje načine kreiranja i održavanja predstava o istoriji, 

putem usmenih predanja, epova, prepričavanja, mitologije, slikovnih 

predstava itd., tako je „zapadno“ društvo, počevši od XIX veka, 

prethodne forme/načine saznavanja prošlosti preoblikovalo u akademske 

discipline koje su preuzele modus operandi i postulate razvijene u 

prirodnim naukama. Ovo „podražavanje“ disciplina koje operišu na 

osnovama prirodnih zakonitosti i empirijskog pozitivizma stvorilo je 

temelje istorijsko-humanističkih nauka, istovremeno uvrežujući utisak da 

je moguće postići nepristrasnu i realnu sliku o prošlosti upotrebom 

strogih pravila naučnih istraživanja, izlaganja podataka i predstavljanja 

zaključaka (Southgate 1996; 2005; Breisach 2003: 3–25; Thomas 2004). 

Ipak, svi ovi postupci naučnog procesa bili su i ostali podložni 

subjektivnim konstruisanjima i „kontaminacijama“ od strane istraživača. 

Pre svega, svako tumačenje prošlosti odvija se u sadašnjosti, a podaci 

pomoću kojih se ono sprovodi neminovno se posmatraju preko 

opštespoznajnih konceptualnih okvira nastalih iskustvenim 

bivstvovanjem u sadašnjem svetu. Jednostavno, nemoguće je razumeti 
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prošlost van iskustava i idejnih struktura koje smo odrastanjem i 

učenjem stekli u granicama sopstvenog istorijskog momenta i socio-

kulturnog konteksta. Pošto originalni kontekst ka kojem su naša 

istraživanja usmerena više ne postoji, te nema mogućnosti njegovog 

doživljaja i empirijskog uvida, ili intervjuisanja aktera dešavanja koja su 

se u njemu odvijala, ostaje nam jedino da pretpostavimo njegov karakter 

pomoću sopstvenih konceptualnih dometa. Uz to, predstavljanje prošlosti 

uvek se obavlja za pripadnike sopstvenog socio-kulturnog okruženja, pa 

je i naracija prošlosti neminovno prilagođena važećim i opšte-

razumljivim diskursima društva u kojem živimo. Dalje, teorijsko-

metodološke osnove, sistemi vrednosti i predstave o svetu (mimo 

pomenutih opštih spoznajnih dispozicija) pomoću kojih pristupamo 

istraživanjima prošlosti, neretko su posledica trenutnih ideoloških 

trendova, koje najčešće nesvesno projektujemo na prošlost. Na ovaj 

način je interpretacija povesti uvek obojena sadašnjošću, ponekad 

nehotice i bez zadatog cilja, ponekad sračunato i sa namerom direktne 

ideologizacije istorije. Takođe, ni pisani ni materijalni tragovi prošlosti 

nisu sami po sebi, „prirodno“, podaci, već ih mi selekcijom i posebnim 

tretmanima proglašavamo i konstruišemo kao izuzetno važnu 

istraživačku građu koja je pogodna i kadra da nam pruži određene 

odgovore. Drugim rečima, već prilikom definisanja određenih vrsta i 

grupa informacija kao podataka mi smo tragove prošlosti podvrgli 

klasifikaciji i odabiru, pa smo time neke favorizovali kao relevantne, a 

druge skrajnuli ili odbacili kao manje vredne/nebitne. Kako podaci 

kojima raspolažemo ne govore sami za sebe i sami o sebi (naročito u 

slučaju materijalnih ostataka), njihovo smeštanje u neki interpretativni 

okvir je uvek davanje novog značenja, prilikom kojeg se neminovno 

učitavaju vrednosni sudovi i subjektivni stavovi istraživača. Sumirano, 

tumači prošlosti svoju delatnost (od prikupljanja i sistematizacije, preko 

analize građe do sinteze zaključaka i završne interpretacije) neizbežno 

izvode iz različitih identifikacionih pozicija, tj. pripadanja specifičnim 

društvenim kategorijama (rod, starost, stalež, klasa, seksualnost, etnicitet 
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itd.), od kojih se nije moguće u potpunosti distancirati, baš kao što se ne 

može pobeći ni od duboko usađenih (podsvesnih ili nesvesnih) 

predubeđenja o svetu, njegovom ustrojstvu i funkcionisanju (Jenkins 

1995: 15–36; Southgate 1996: 7–9, 108–137; Thomas 2004: 64–69, 76–

77). Razumljivo, ovo ne znači da drugačiji načini bavljenja prošlošću 

(npr. pseudonaučni, amaterski, mitološki, religijski) daju kvalitetnije 

rezultate, niti pak da su akademske interpretacije prošlosti izmišljotine 

koje se temelje na potpunoj fikciji. Naprotiv, poenta je da samokritika i 

uzimanje u obzir složenosti procesa naučnog tumačenja (pra)istorije, i 

brojnih problema skopčanih sa njim, povećavaju svest o samom 

istraživačkom i interpretativnom procesu, čiste teorijsko-metodološke 

alate kojim raspolažemo i na taj način doprinose boljim, osvešćenijim i 

kompleksnijim predstavama o prošlosti (uz razumevanje mogućih 

dometa i postojećih granica). Upravo zato je od presudne važnosti biti 

svestan svih opasnosti od učitavanja, predubeđenja, predrasuda ili 

nametanja savremenih sistema vrednosti fenomenima iz prošlosti. 

Jedna od implicitnih predrasuda koja je pratila istoriju i 

arheologiju od njihovih konstituisanja kao posebnih akademskih 

disciplina, i koja do danas ima uticaja na organizaciju, funkcionisanje i 

rezultate naučnog bavljenja prošlošću, je vezanost za državu i njene 

institucije. Istorija, arheologija i socijalna (a donekle i fizička) 

antropologija nastale su i razvijale su se buđenjem nacionalnih svesti i 

organizacijom nacionalnih država u XIX veku, kada su 

institucionalizovane kao nauke kojima je cilj bio bavljenje prošlošću 

država i naroda u čijim okvirima su izvođenje. Kao poduhvati koji su za 

objekat istraživanja imali prošlost shvaćenu kao kulturno-istorijsko 

nasleđe (vid. Lowenthal 1998; Smith 2006; Ashworth, Graham, and 

Tunbridge 2007; Graham and Howard eds. 2008), koje je često 

razumevano upravo kao nacionalno, ove struke su zapravo obezbeđivale 

doživljaj vremenske dubine (tj. starosti/drevnosti) naroda i država, 

pružajući istorijski legitimitet, stvarajući zvanične, akademske, 

osnivačke narative i konstruišući tradicije za aktuelna ideološka 
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stremljenja i političke pretenzije. Pošto su imale status nauka koje se 

vode objektivnošću i empirijskim pozitivizmom, one su u nebrojeno 

slučajeva zapravo reifikovale savremene političko-ideološke (nacionalne, 

imperijalističke, kolonijalističke i rasističke) diskurse stvarajući privid 

njihove naučno dokazane objektivnosti i utemeljenosti u istorijskoj 

realnosti. Odatle, od svog nastanka, istorija, arheologija i antropologija 

su veoma često davale tumačenja koja su direktno ili indirektno 

proizlazila iz vladujućih ideologija unutar zemalja za čije su granice (i 

finansijska sredstva) bile vezane i, posledično, sa izgradnjom identiteta 

koji su iz takvih ideologija proisticali (vid. Breisach 1995; Kohl and 

Fawcett 1995; Graves-Brown, Jones and Gamble 1996; Southgate 1996; 

2005; Meskell 1998; Zimmerman 2001; Harding 2005; Barth et al. 2005; 

Díaz-Andreu 2007; Бабић 2008; 2010а). Ova povezanost je naročito 

uočljiva u kontekstima nastanka potpuno novih država (ili raspada starih 

na nove tvorevine), kada ideologizacija na svim poljima doživljava svoje 

ubrzanje i vrhunac, i kada se intelektualni poduhvati usmeravaju ka 

specifičnim istraživačkim pitanjima, temama i agendama (upor. 

Novaković 2014). 

Sve ove, sumarno date, karakteristike bavljenja prošlošću i 

akademskog oblikovanja (pra)istorije su daleko složenije nego što se 

ovde mogu predstaviti, pune geografskih, vremenskih i društvenih 

specifičnosti i beskrajno iznijansirane. Prethodni pasusi su imali za cilj 

da ukažu na opšti teorijsko-metodološki pravac i daju smernice za 

generalno stanovište koje će biti korišćeno u ovom radu koji se, usko 

posmatrano, bavi pitanjem tumačenja i predstavljanja praistorije Evrope i 

Vojvodine iz pera Borislava Jankulova (1878–1969). Ovaj istraživač je u 

nizu radova u Glasniku Istoriskog društva u Novom Sadu, u periodu 

1934–1940, dao obuhvatan pregled saznanja i tumačenja praistorijskih 

perioda Evrope, smeštajući lokalitete i nalaze sa prostora Vojvodine u 

njihov kontekst (Јанкулов 1934; 1935a; 1935b; 1936a; 1936b; 1937a; 

1937b; 1939; 1940). Tema, geografsko-administrativni prostor koji je 

izabran kao predmet razmatranja, doba u kojem su nastali i tumačenja 
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koja su u njima data, sveukupno predstavljaju veoma dragocen uvid u 

ondašnje naučne, teorijsko-metodološke, ali i ideološke okolnosti, te 

pokreću čitav niz pitanja za dalja proučavanja. Napomenuću samo da je 

ovo period još uvek „sveže” Kraljevine Jugoslavije (nastale iz prethodne 

kratkotrajne Kraljevine Srba, Hrvata i Slovenaca) „dezorijentisane“ 

nedavnim ubistvom monarha, doba globalnih geo-političkih previranja 

koja su direktni uvod u strahote Drugog svetskog rata, i vreme živih 

političko-ideoloških, naučno-filozofskih i teorijskih talasanja. Stoga, 

ovakva vremenska situiranost i društveni kontekst predstavljaju ne samo 

izrazito specifičnu, već i krajnje zanimljivu potku za nastanak 

Jankulovljevih tekstova, te ih, između ostalog, čine neprocenjivim i sa 

stanovišta istorije arheologije na srpskom govornom području i sa 

pozicije (naučne/akademske) kulture sećanja i izgradnje identiteta na 

području Vojvodine. 

 

Borislav Jankulov i „amaterska“ arheologija praistorije Vojvodine 

 

O Borislavu Jankulovu do danas nije napisan rad koji daje 

detaljniji pregled njegovog života i dela nego što to čine dva nekrologa i 

tekst na internet portalu opštine Sečanj (Веселиновић 1969; 1970; 

Zubac 2011). Taj poduhvat tek predstoji i bilo bi od izuzetne važnosti 

sprovesti temeljno istraživanje građe o ličnosti i radu ovog naučnika. 

Ovde ću ukratko ponoviti najvažnije podatke koji su dostupni u 

pomenutoj literaturi, bez upuštanja u diskusiju o biografskim i 

bibliografskim pojedinostima koje tek treba podrobno ispitati. Borislav 

Jankulov je rođen u Sefkerinu 1878. Pohađao je osnovnu školu i 

gimnaziju u Pančevu, posle čega je, kao pitomac Matice srpske, 

diplomirao a potom i doktorirao na istorijsko-geografskoj grupi 

Filozofskog fakulteta u Budimpešti. Jankulov je disertaciju pod nazivom 

Duh novog veka i hrišćanstvo odbranio 1904. na mađarskom jeziku 

(Веселиновић 1969). Čitava njegova karijera bila je vezana za prosvetni 

rad: pre stvaranja Kraljevine Srba, Hrvata i Slovenaca radio je u 
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gimnaziji u Novom Sadu i kao profesor preparandije u Baji, da bi po 

pozivu, 1919. došao za direktora gimnazije u Pančevu, pri kojoj je 

organizovao i Radničku školu. U ovom gradu je osnovao i Trgovačku 

akademiju, a potom bio na čelu Trgovačke škole (Веселиновић 1969). 

Osnivačka delatnost i entuzijazam Jankulova zavređuje punu pažnju i 

nesporno poštovanje. Naime, on je već 1919. u Pančevu inicirao 

osnivanje Gradske biblioteke i Narodnog univerziteta na kojem je i sam 

često držao predavanja. Iste godine otpočeo je formiranje zbirke 

arheoloških predmeta koja je 1923. zvanično prerasla u Gradski muzej 

(kojim je upravljao 1919–1920. i 1932–1942 – Веселиновић 1969; 

1970: 343; Zubac 2011). Mesni muzej osnovao je 1937. i u Jaši Tomiću, 

gde se povukao posle proterivanja iz Pančeva od strane nemačkih 

okupacionih vlasti 1942. (Веселиновић 1970: 343).  

Jankulovljeva interesovanja, i radovi koji su iz njih proisticali, 

bila su veoma široka i obuhvatala su sociologiju, istoriju i arheologiju. 

Osim bavljenja praistorijskom arheologijom (koje će ovde biti 

razmotreno), on je obrađivao i kasnoantički/ranosrednjovekovni i 

srednjovekovni period, različite istorijske teme vezane za Vojvodinu 

modernog doba, kao i istorije Pančeva i Jaše Tomića (Веселиновић 

1969a; 1970: 344). Značajno je napomenuti da je posle povlačenja, od 

1943, bio na čelu Mesnog muzeja u Jaši Tomiću i sa te pozicije je 

sproveo iskopavanja šest lokaliteta u okolini ovog mesta (Веселиновић 

1970: 343–344). Uz to, Jankulov je bio član Odeljenja za društvene 

nauke Matice srpske i važio je za jednog od njegovih plodnijih saradnika 

(Веселиновић 1970: 344). Interesantno je da je pre dolaska u Pančevo, 

za vreme svog života i rada u Baji, bio primećen kao veoma perspektivan 

naučnik, te je bio poslat u Jenu na pohađanje kursa iz sociologije (Zubac 

2011). Pored toga, Jankulov je pripremao habilitaciju za poziciju docenta 

na katedri za istoriju Univerziteta u Budimpešti (Веселиновић 1969; 

1970: 343) sa temom Borba rasa u svetskoj istoriji (Zubac 2011), što je 

prekinuo početak Prvog svetskog rata, potonja geo-politička situacija i 

preseljenje u Pančevo. Veoma je zanimljiv podatak (koji međutim valja 
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pažljivo proveriti, jer nije potkrepljen pozivanjem na arhivsku građu ili 

usmeno svedočenje), da je Jankulovu za vreme rada u Gimnaziji u 

Pančevu nekoliko puta bilo nuđeno mesto profesora na katedri za istoriju 

i arheologiju na Univerzitetima u Beogradu i Sarajevu. Navodno, on je 

svaki put odbijao ove ponude budući da su zahtevale političko 

angažovanje koje je njemu bilo strano, prezrivo i odbojno (Zubac 2011). 

U svakom slučaju, Jankulov je bio veoma obrazovan i izuzetno vredan 

naučnik koji, iako nije zauzimao formalnu poziciju arheologa, jeste 

neposredno vezan za arheološke aktivnosti, od iskopavanja i 

publikovanja stručnih radova do bavljenja muzeološkom delatnošću. 

Kao čovek koji je studirao i doktorirao na katedri za istoriju, uz 

poznavanje starogrčkog i latinskog jezika, te korišćenja savremene 

arheološke literature pisane na mađarskom i nemačkom, Jankulov se 

može smatrati i kvalifikovanim profesionalnim arheologom, uprkos 

činjenici da je glavninu svoje formalne karijere proveo kao prosvetni 

radnik. Upravo iz ove okolnosti proizlazi i značaj diskurzivne analize 

teorijsko-metodoloških pozicija i interpretacija koje je Jankulov davao 

glede praistorijskog perioda Evrope i Vojvodine. Zbog obima 

originalnog Jankulovljevog dela i složenosti tumačenjskih mehanizama 

koji je koristio u svom radu, izlaganje zaključka sam podelio na dva 

rada, od kojih u ovom obrađujem pitanje Jankulovljevog rasiološkog 

pristupa tumačenju evropske i vojvođanske praistorije. 

 

Praistorija u perspektivi Borislava Jankulova 

 

Već na početku izlaganja unutar teksta posvećenog kamenom 

dobu, ističući da je glavna svrha rada dobijanje osnove za dalja 

ispitivanja na osnovu dosadašnjih rezultata (Јанкулов 1934: 1, 

napomena *), Jankulov upozorava da je granica između praistorijskog i 

istorijskog perioda „više proizvoljna nego kritički naučna“, uvodeći dva 

koncepta kao objašnjenje ovog stava. Prvi je da i „same praistorijske 

rase i njihove kulture prelaze iz praistoriju u istoriju“, a drugi da se 
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ostaci praistorijskih kultura nalaze i u našoj savremenoj civilizaciji kao 

„neka vrsta survival-Überlebsel“, baš kao i tragovi praistorijskih rasa, 

„pa čak i najprimitivnijeg neandertalskog čoveka, u nekim atavističkim 

pojavama našeg savremenog društva“ (Јанкулов 1934: 1, naglasio 

V.M.). Ostavljajući trenutno po strani diskusiju o rasnom pogledu na 

praistoriju, ovde je dovoljno naglasiti da Jankulov odmah daje naznake 

svog pristupa, koji se po klasifikaciji razvoja arheološke misli može 

smestiti u kulturno-istorijsku paradigmu. Takva perspektiva 

karakteristična je po esencijalističkom i normativnom shvatanju 

arheološke kulture kao skupa materijalnih ostataka specifičnih za 

ograničeno područje u određeno vreme, koji se posmatra kao osobeni 

izraz jedinstvene grupe ljudi među kojima su vladale iste kulturne 

norme. Viđenje prema kojem su teritorija, materijalna kultura, društvene 

norme i populacija vezani u uniformnu, neraskidivu celinu, uz 

etnocentričnost tipičnu za XIX i prvu polovinu XX veka, dalo je 

opravdanje za poistovećivanje arheološke kulture sa pojedinačnim 

narodom ili etničkom grupom, te su skupovi određenih vrsta materijalne 

kulture na ograničenom području, unutar opisanog referentnog sistema, 

zapravo označavali praistorijske narode/etnose (Olsen 2002: 30–43, 118-

121; Џонсон 2008: 33-38; Babić 2010b; Палавестра 2011a: 107–138). 

Iako je Jankulov svoje shvatanje i definiciju kulture dao u jednom 

kasnijem tekstu, zbog lakšeg praćenja daljeg izlaganja i razumevanja 

njegovog stanovišta, odlomke dajem u celosti, kršeći na trenutak 

hronološku logiku razmatranja njegovih radova: 

Kultura nije sam izum, niti sama tehnika, već čitav kompleks 

duhovnih i materijalnih tekovina kao organska celina života jedne 

ljudske grupe ili naroda. Kao takva, kultura je evolucionalna pojava, 

ne u smislu neke opšte čovečanske evolucije, već evolucije jedne uže 

ljudske grupe kao rezultanta raznih prinudnih okolnosti (Јанкулов 

1937a: 124-125). 

Ta trodobna podela [na kameno, bronzano i železno doba], međutim, 

čisto je spoljašnje, tehnički i ergološki zamišljena, pri čem se ne vodi 
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računa da je svaka kultura od duha ljudskih rasa i da su promene 

njihove preduslovljene etničkim i socijalnim promenama ljudskih 

grupacija. Prematom, u samom tom rekonstruisanju etničke, 

socijalne i duhovne strukture ljudskih grupacija na osnovu ergoloških 

podataka pojedinih nalazišta postizava palearheologija svoj naučni 

nivo (Јанкулов 1937a: 122, citirajući Mengina u fusnoti 1) 

Verovatno imajući ovo stanovište na umu, Jankulov je i u uvodu 

svog prvog rada ocenio da su praistorijske rase imale sopstvene kulture, 

te istakao da su borbe rasa postojale još u starije kameno doba, iako su 

bolje poznate iz mlađeg (Јанкулов 1934: 1). Na ovaj način, on je 

nagovestio glavni tumačenjski motiv koji će dalje u tekstu, a zatim i u 

kasnijim radovima, dodatno razraditi.  

Posle osvrta na geološke karakteristike Vojvodine i formiranje 

površine Panonske nizije, Jankulov prelazi na izlaganje saznanja o 

kamenom dobu na teritoriji koja je bila predmet njegovog istraživanja. 

Sudeći prema nalazima, on zaključuje da pre neolita nema tragova ljudi 

u Vojvodini, i da je najstariji čovek doseljen u ove krajeve (tj. nije tu 

živeo od paleolita), pa se njegove naseobine „imaju tražiti na periferiji a 

ne u unutrašnjosti Panonske nizije“. Međutim, pošto se najstarije 

naseobine nalaze u svim pravcima, on primećuje da su i „doseljenici sa 

svih strana pridolazili“ i zaključuje da je jedna takva grupa prema drugoj 

bila neprijateljski raspoložena, čak i u slučaju da su pripadali jednoj istoj 

rasi (Јанкулов 1934: 9). Dakle, kao pokretačku snagu interakcije među 

zamišljenim grupama još u neolitu, Jankulov prepoznaje neprijateljstvo 

uzrokovano teritorijalnim ugrožavanjima starosedalaca (ili prvoprispelih) 

od strane došljaka, uz konstataciju da u takvim slučajevima čak ni 

pripadanje istoj rasi nije moglo da spreči suprotstavljenost. Opisujući 

tipove naselja, industrije kamena, kostiju i rogova, grnčariju i ostalu 

industriju, te izlažući pretpostavke o lovu, ribolovu i poljoprivredi, 

Jankulov dolazi do još jednog interpretativnog elementa koji će koristiti 

u svim daljim izlaganjima: 
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Prema svemu izloženom jasno je da su naši prasedeoci bili stalno 

nastanjeni i živeli u jednoj skromnoj, ali od divljaštva daleko 

naprednijoj civilizaciji. Imali su podelu rada, a i razvijen pojam o 

svojini, svakako više kolektivnoj svojini; a i većma su bili naklonjeni 

miroljubivom, nego ratobornom životu. Sve se to ogleda i na lepo 

ukrašenoj keramici njihovoj, kao i na brižljivoj izradi oruđa. Istina, ti 

artefakti nisu tako fino izglačani, kao oni u orijentalnim 

civilizacijama, ali su daleko lepši od artefakata nomadskih naroda. 

Agrikulturni narodi imaju uvek lepšu keramiku nego nomadi, kojima 

nedostaje za to slobodna vremena, pa ni potrebe da izrađuju veće i 

skupocenije sudove. (Јанкулов 1934: 15, naglasio V.M.) 

Ovaj pasus odlično ilustruje Jankulovljevo prihvatanje ideje o 

hijerarhiji ljudskih društava, koja je definisana pomoću koncepta socio-

kulturne evolucije, i koja je podrazumevala stupnjevitu podelu ljudskih 

zajednica prema aršinima definisanim iz perspektive zapadnoevropske 

civilizacije (upor. Trigger 1998; Stoczkowski 2002; Pluciennik 2005; 

Палавестра 2011a: 69–106). Ovaj tumačenjski okvir nastao je pod 

uticajem antičkih klasifikacija i vrednovanja društava drugih, uz 

kombinaciju sa evropocentričnim kolonijalističkim i imperijalističkim 

predstavama koje su bile aktuelne kod elitnih slojeva modernog doba 

Evrope (Mihajlović V.D. 2011). Njegov idejni stožer podrazumeva da se 

ljudske zajednice prošlosti i sadašnjosti mogu deliti na nivoe divljaštva, 

varvarstva i civilizacije, od kojih je svaka bila bolja od prethodne i 

specifična po setovima socio-političkih, ekonomskih, religijskih i drugih 

osobina. Pojednostavljujuća tipologija ljudskih društava, zasnovana na 

predrasudnoj favorizaciji moderne zapadnoevropske i antičkih 

mediteranskih civilizacija, razvrstavala je zajednice na superiorne i 

inferiorne, pružajući na taj način „naučno“ objašnjenje za civilizatorske 

misije diljem evropskih kolonija. Navedeno stanovište bilo je 

opšteprihvaćeno u intelektualnim krugovima XIX i XX veka, čak i kod 

onih naučnika koji su odbacivali opštu unilinearnu evoluciju ljudske 

vrste i kulture. Ono je naročito bilo zgodno za klasifikaciju materijalne 

kulture, budući da je prosta podela na stupnjeve dozvoljavala definisanje 

artefakata na osnovu sofisticiranosti i tehnologije izrade, upotrebljenog 
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materijala, izgleda, razvijenosti forme itd. Očito, i Jankulov je bio 

pristalica ovakve kategorizacije društava, jer ne samo da je neolitske 

stanovnike Vojvodine stavio između divljih nomada i naprednih 

civilizacija Istoka, već je takvo stanovište upotrebljavao i za savremene 

„primitivne“ narode u kojima je video pogodan okvir za poređenje sa 

praistorijskim populacijama i kulturama (npr. Јанкулов 1934: 21; 1935: 

166; 1937a: 124; 1937b: 406–407). Kao i u slučaju koncepta kulture i 

rase, ovaj tumačenjski činilac tipičan je deo repertoara kulturno-

istorijske paradigme koja je tridesetih godina suvereno vladala 

mišljenjima evropskih arheologa. 

Jankulov je ukratko ali sistematično predstavio i druge aspekte 

neolitskog života poznate na osnovu nalaza i teorijskih spekulacija 

drugih autora, pa tako u njegovom radu postoje odeljci posvećeni religiji 

zemaljskog i nebeskog ognja; zgrčenom stavu i bojazni od tenaca; 

trepanaciji lubanja; grobnim darovima, statuetama, kozmetici; 

totemizmu; tumulima u Vojvodini; i šančevima neolitskog doba u 

Vojvodini (Јанкулов 1934: 15–25). Osvrćući se na pitanje totemizma, 

Jankulov je ostavio i zapažanje koje nam otkriva njegovo prihvatanje 

podele ljudi na prirodne i kulturne, koju je preuzeo od Morica Hernesa 

(1852–1917), prvog profesora praistorijske arheologije na Univerzitetu u 

Beču:  

Preistorijski čovek bio je, prema tom, kao i današnji prirodni čovek, 

dosta slobodan u svom spoljašnjem životu, ali pravi rob u svom 

unutrašnjem životu. Dušu njegovu teško je pritiskivalo njegovo 

sujeverje, strah od smrti, od pokojnika i demona prirode. Današnji 

kulturan čovek nema – kaže Hoernes – te spoljašnje slobode, ali u 

zamenu otkupio je njom svoju unutrašnju slobodu. (Јанкулов 1934: 

22) 

Prosta podela upotrebljena u ovom odlomku potekla je još od 

Herdera (mada je imala starije korene) i dobro odslikava evropski stav 

prema savremenim populacijama u kolonijama (ili populacijama Drugih 

generalno), koje su poistovećivane sa precima iz duboke, praistorijske, 
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prošlosti Evrope. Ovakvom idejnom okosnicom je zapravo 

samopotvrđivana superiornost ljudi sa kulturom i istorijom (tj. zapadno-

Evropljana) nasuprot izrazite zaostalosti ljudi prirode i bez istorije (tj. 

raznih „urođenika“; vid. npr. Zimmerman 2001; Rubiés 2011). Ponovo, 

ovaj pristup bio je uobičajen za čitav XIX i dobar deo XX veka, vezan je 

za osnovne ideje socio-kulturne evolucije, i predstavlja neraskidivi deo 

interpretativnog okvira kulturno-istorijske arheologije. Da je kod 

Jankulova igrao istaknutu ulogu u formiranju mišljenja o prošlosti 

svedoče i ove njegove reči, koje je izneo u osvrtu na halštatski period 

Evrope: 

[...] a tako isto i onaj junak na Glasincu sa šlemom, pektoralama, 

falerama, oviscima i sjajnim oružjem na isto tako kitnjastom konju, 

svačim što blešti i zveči, nije drugo nego polucivilizovani varvarin 

koji po ukusu odevanja ne stoji mnogo više iznad urođenika Amerike i 

Afrike. (Јанкулов 1937b: 406–407, naglasio V.M.) 

 

Rase u praistoriji po Jankulovljevom shvatanju 

 

Negde pri sredini svog prvog teksta u Glasniku Istoriskog 

društva u Novom Sadu, Jankulov dolazi do pitanja rasa u praistoriji 

Evrope i Vojvodine i izlaganje deli na sledeće podteme: rasni sastav 

Evrope u neolitsko doba; brahikefalci evropskog porekla; selekcionalne 

sredine prarasa evropskih; formiranje praarijske rase i neolitske kulture; 

navala mediteranske rase u Evropu, mikrolitska kultura, borba rasa u 

Zapadnoj Evropi; borba iberske i praarijske rase u Srednjoj Evropi; 

rjezanska i sudeto-karpatska rasa u Srednjoj Evropi; klimatska i rasna 

protivnost Zapadne i Istočne Evrope, postanak indoevropske zajednice; 

auneticki blok, migracije Indoevropljana; problem rasa Vojvodine u 

neolitsko doba (Јанкулов 1934: 25–37). Već i na osnovu samih 

podnaslova stiče se dobra slika da je interpretacija praistorijske Evrope, 

počevši od kamenog doba, zamišljana kao dinamična interakcija 

različitih ljudskih rasa, njihovo međusobno sukobljavanje, migriranje i 
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mešanje, te ovladavanje i dominacija pojedinim evro-azijskim i afričkim 

područjima. Iako je celokupno Jankulovljevo izlaganje krajnje zamršeno 

i izrazito teško za praćenje i razumevanje, vredno je izdvojiti zaključke 

koji najjasnije osvetljavaju teorijske pozicije ovog naučnika.  

Na početku izlaganja Jankulov konstatuje da je merenje lobanja 

ustanovilo dolihokefalce i brahikefalce u neolitu, od kojih su prvi 

verovatno bili aristokratija pojedinih plemena. Interesantno, u fusnoti uz 

ovu rečenicu on kaže da je Panonska nizija već tada morala biti 

mešovitog rasnog sastava, da nalazi pokazuju širok raspon od krajnje 

dolikefalije do krajnje brahikefalije, te da ni sam Rudolf Firhov
1
 nije 

mogao da ustanovi neku prosečnu meru i rasnu pripadnost skeleta 

pronađenih u pećini Baradla (Јанкулов 1934: 25 i napomena 13). 

Napominjući da je u neolitsko doba o rasama teško govoriti, i da to nije 

dovoljno naučno objektivno jer nedostaje poznavanje jezika te epohe, 

Jankulov ipak odlučuje da predstavi dotadašnja saznanja o etničkom 

sastavu Evrope na osnovu čega se, prema njegovom uverenju, moglo 

zaključiti kakva je bila etnička karta Vojvodine. On zatim pobraja koje 

su četiri rase živele u paleolitu Evrope, ističući na kraju da je 

najnaprednija peta, kromanjonska, rasa nastala mešanjem neandertalske i 

jedne inteligentnije dolihokefalne (orinjačke) rase, i da nju kao 

najrazvijeniju karakteriše i najviša kultura (Јанкулов 1934: 25-26). 

Takođe, on podvlači da je brahikefalna rasa živela u Evropi još od 

paleolita, da se ne može održati mišljenje o vezanosti brahikefalije 

isključivo za Aziju, te da su brojni naučnici (među kojima i Gustaf 

Kosina
2
) „potkrepili novo učenje o evropskom poreklu najstarijih 

                                                      
1
 Izuzetno važan i uticajan nemački antropolog i praistoričar koji je razvio 

metod kraniometrije i primenjivao ga za definisanje rasnih odlika i savremenog i 

stanovništva iz prošlosti. 
2
 Kosina se smatra najistaknutijim pobornikom ideje o arijevskoj suprematiji, 

odnosno ključnoj ulozi „Indo-Germana“ koji su u talasima nastanjivali Evropu i 

Aziju i svojom superiornošću „oplemenjivali“ populacije na „nižem“ kulturnom 

stepenu, kao i osnivačem metoda „praćenja“ etničkih populacija pomoću 
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brahikefalaca našeg kontinenta“. Uz to, Jankulov prenosi zaključke o 

razlikama evropske i azijske brahikefalije: 

Ali najglavniji dokaz za evropsko poreklo brahikefalaca podužeg lica 

i otvorene kompleksije dao je ciriški antropolog Dr Reicher 

svestranim merenjem lubanja evropskih i azijskih brahikefalaca, te je 

konstatovano da se evropska i mongolska brahikefalija podudaraju 

samo u stražnjem delu – Gehirnschädel –, dok se potpuno razlikuju u 

prednjem delu – Gesichtsschädel. Sasvim obratno, kod istočnih 

azijata, Kineza, Mongola, razlika je u stražnjem delu, a ne postoji u 

prednjem delu lubanje. Prema tom, evropska brahikefalija čini utisak 

veće inteligencije od ma koje azijske brahikefalije.(Јанкулов 1934: 

27) 

Dodatno, iznoseći problem uočene „brahikefalije sudetskog“ tipa 

u Evropi, on kaže sledeće: 

Sve da je i jasno da sudetski tip ima i primese mongolske rase, ipak je 

i to u osnovi jedna posebna istočno-evropska brahikefalna rasa višeg 

i markantnijeg lica, a i višeg i proporcionalnijeg uzrasta od 

mongolske rase Azije. To jasno dokazuju i fosili neolitskog doba u 

tom kraju.  

Prema tom, jasno je da je mongolska rasa, verovatno još u neolitsko 

doba, ušla u etnički sastav Evrope: ali daleko od tog da je i poplavila 

Srednju Evropu. Ona je samo na istoku Evrope, na području sudetske 

rase ostavila slabe tragove, i to samo putem migracije, nikako putem 

osvajanja, koja su tek najezdom Skita, odnosno Kentaurijaca 

otpočela (Јанкулов 1934: 27–28) 

Upinjanje da se minimalizuje upliv azijskih rasa u populaciju 

Evrope, koji je pretpostavljen na osnovu prisustva brahikefalije 

(shvatane kao specifične rasne odlike ljudi iz Azije), osim što sa 

sadašnjim znanjima o fizičkoj antropologiji izgleda krajnje naivno, 

                                                      

arheološkog materijala od istorijskih ka praistorijskim periodima (vid. Bandović 

2012).  
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upućuje na korišćenje logike hijerarhije ljudskih zajednica, kultura i 

naroda i, još značajnije, upotrebu teze o postojanju prirodne 

superiornosti i inferiornosti čitavih (zamišljenih) rasa. Prema ovom 

konceptu, Evropljani svetlije kompleksije i pretežno dolihokefalni, 

shvatani su kao napredniji oblik ljudske vrste, inteligentniji i duhovno 

jači od svih drugih „rasnih tipova“ na Zemlji. Predrasude o „drugim 

rasama“ vide se i na osnovu Jankulovljevih zapažanja koje je objavio 

nekoliko godina posle rada o kamenom dobu: 

Kompaktne mase Arijaca, probivši se kroz Kasite prednje – i Turance 

subaltajske Azije, sasvim prirodno su se rastezale na prostranim 

stepama Srednje Azije, postepeno se izmelezili i gubili se u brojno 

daleko nadmoćnijim masama domorodaca žute rase, koje su duhom 

svojim podizali iz urođene im inferiornosti, a po prirodi meleza, i 

organizovali ih na borbu protiv samih svojih suplemenjaka. 

(Јанкулов 1937a: 130, naglasio V.M.) 

Ta mešovita geto-dačka kultura, propraćena već i fosilima azijskih 

brahikefalaca, znači prvu fazu turanizacije dotada još žutom krvlju 

nepomućenog etnikuma Panonske Nizije. Tek navalom pontskih 

naroda ili zapadnih Skita počinje zapravo turanizacija Istočne 

Evrope, pa tako i Vojvodine (Јанкулов 1940: 225–226, naglasio 

V.M.). 

Tako su [Grci] i mogli suzbiti onu zloglasnu eksploatativnu 

semitsku, feničansko-kartaginsku konkvistu na zapadu. S druge 

strane, pak, i tamošnji Kelti, daleko priјеmčiviji za jednu višu 

kulturu od urođenika Amerike, po Cezaru „novarum rerum cupidi,” 

neobičnom brzinom primili su novine svojih kulturnih doseljenika. 

(Јанкулов 1939: 258, naglasio V.M.) 

Bez sumnje, belim ljudima sa evropskog tla, pa čak i onima koji 

su u poređenju sa klasičnim civilizacijama bili „varvari“ (kao što su 

Kelti), pripisivan je mnogo veći kulturni kapacitet i potencijal, 

prijemčivost za kulturu i spremnost za brzo prihvatanje „kulturnijih 

novina“ nego što je to bio slučaj sa „žutom“ i „semitskom rasom“ ili 

„urođenicima“ Amerike. 
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Koreni takvog pristupa mogu se locirati i u ideji o 

Arijcima/Arijevcima, što je termin koji je kod Jankulova u stvari 

označavao Indoevropljane. Najverovatnije preuzimajući zaključke 

starijih i njemu savremenih evropskih istraživača
3
, Jankulov naseljavanje 

južnih krajeva Evrope, ali i Afrike i Azije pripisuje migracijama 

Arijevaca (1934: 29–30). Prihvatajući tezu po kojoj je teritorija nastanka 

pra-arijske rase u južnoj Skandinaviji i Danskoj, pod specifičnim 

prirodnim pritiscima koji su uticali na formiranje superiornijih 

karakteristika njenih pripadnika i savršenijih oblika kulture i društva, on 

kaže i ovo: 

Šta beše prirodnije, nego da se ta agrikulturna plemena spuste na 

jug, na lesom pokrivene i za obrađivanje zemlje tako podesne 

porajnske i podunavske krajeve? Tu na severu treba tražiti 

najprimitivniju indoevropsku ili arijsku rasu, čiji individualitet je 

onde u jednoj neobično teškoj borbi sa prirodnom sredinom 

iskristalisan u jedan tip dolihokefalne i ortognantne lubanje, otvorene 

kompleksije, visokog uzrasta, jake inteligencije i poduzetnog duha. 

(Јанкулов 1934: 30)  

Isto tako pod uticajem jedne vrlo povoljne […] klime postale su rase 

Zapadne i Severne Evrope dobro razvijene, visokog uzrasta, telom i 

duhom krepke, a iznad svega nepokolebive energije, kako ih istorija i 

poznaje. Sasvim obratno na istoku. Kontinentalna klima sa manje 

vlage nije ovde toliko izmenila ugasitiju kompleksiju tamošnjih rasa, 

a veliki skokovi temperature znatno su sprečavali fizički i duhovni 

razvitak čoveka. Međutim, što nije učinila klima, učinila je migracija 

severne praarijske rase u istočne zemlje. Putem ukrštanja istočnih 

rasa sa severnom rasom kroz neolitsko doba postala je šira arijska 

zajednica, u kojoj su izdiferencirani pojedini indoevropski narodi sa 

svojim srodnim jezicima, srodnim, iako nešto različitim rasnim, 

                                                      
3
 Na žalost, Jankulov ne citira svoje izvore za svako od mišljenja ili perspektiva 

koje iznosi u svojim radovima. Uzimajući u obzir da je koristio literaturu iz pera 

Hernesa, Šuharta, Mengina, Kosine, Gobinoa, Čemberlena itd., logično je 

pretpostaviti da je narativ o Arijevcima preuzeo od istraživača koji su bili 

pobornici ovog stanovišta. 
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antropološkim i psihičkim kvalitetima. U glavnom dele se ove na 

istočnu i zapadnu grupu, po govoru na satemsku i kentumsku grupu… 

Severna plava rasa presadila je na istok i svoju kulturu, zemljoradnju 

i stočarstvo; a koliko je ona svojim govorom duboko prodrla i u 

Srednju Aziju, može se zaključiti po tamošnjim Toharcima koji i 

danas čine onde jednu oazu kentumskog govora. (Јанкулов 1934: 34) 

Usled sve jačeg prirasta severne rase izdvajaju se rojevi njeni i 

migriraju u pravcu juga i istoka, dok oni smeli pomorci Danske i 

Skandinavije puštaju svoje rojeve i na more, nastanjuju se na 

obalama Zapadne Evrope i Severne Afrike, a istočni rojevi prodiru 

preko Crnog Mora i Kaspijskog Jezera duboko u Srednju Aziju […] 

Tako su i Etruščani (Turše) jedan roj tih strahovitih gusara, koji su 

na egejskom arhipelagu lako mogli zameniti svoj arijski jezik 

egejskim jezikom i kao nosioci egejske kulture doseliti se u Italiju. 

Isto tako je jedan od najstarijih rojeva sa severa mogao dospeti i u 

Egipat i osnovati onde onu neolitsku tzv. nagadansku kulturu sa 

dolihokefanim fosilima severnog tipa, čiju starost računa njen 

otkrivač Flinders Pétrie na 2000 god. pre Menesa. Ta se kultura 

toliko podudara sa srednjoevropskom, naročito butmirskom, 

lenđenskom i švajcarskom neolitskom kulturom, da Forrer ne sumnja 

u njihovo zajedničko, indoevropsko poreklo. (Јанкулов 1934: 35) 

Dakle, Jankulov je koristio ideju hiperdifuzionizma stavljajući 

zamišljene Arijevce u žižu praistorijskih migratornih pokreta i 

dodeljujući im ključnu ulogu u nastanku kasnijih indoevropskih 

„naroda“. Superiornost imaginarnih Arijevaca opravdavana je biološkim 

stanjem te „rase“ koje je bilo odgovor na prirodne uslove, baš kao što je 

manja naprednost „istočnih rasa“ objašnjavana klimom i prirodom 

kontinentalne Evro-Azije. Glavne promene koje su omogućile napredak 

čovečanstva takođe su pripisane Arijevcima kao donosiocima svih 

„savršenijih“ oblika ekonomije, socio-političkog života i kulture. Čak su 

i civilizacije Etrurije i Egipta, kao i zajednice oko Crnog mora i 

Kaspijskog jezera, shvaćene kao direktni potomci i rasni derivati 

Indoevropljana. Iz ovog idejnog okvira potiče i zapažanje vezano za 

gvozdeno doba koje je, iako nekoliko hiljada godina udaljeno od 
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pretpostavljenih prvobitnih pokreta Arijaca, svejedno shvatano kao 

posledica novog talasa migriranja naprednih Indoevropljana: 

Ta fundamentalna promena u preistoriji Evrope ne daje se samom 

tehnikom gvožđa, kao ni njenim vojnim i privrednim značajem 

objasniti. Ona je uslovljena prvenstveno etničkim promenama, 

ulaskom severne rase u sastav južne mediteranske rase, a u vezi sa 

tim i stapanjem severne i južne kulture, seljačke i gradske kulturne 

zone u jednu veliku socijalnu i kulturnu jedinicu. Važnost železne 

tehnike može se sa istodobnom pojavom alfabetskog pisma 

uporediti; tim više što je ovo isto tako tekovina istočnih Arijaca, koji 

istim putem sa severa na jug dolazi do epohalnog značaja na Kritu, a 

potom u Fenikiji i u Grčkoj. (Јанкулов 1937a: 122, naglasio V.M.) 

Na ovaj način, ključni događaji iz istorije čitavog čovečanstva 

prisvojeni su za Arijevce kao (zamišljene) pretke gotovo svih 

Evropljana, budući da su neke od najpoznatijih civilizacija bile 

proglašene granama indoevropskog rasnog stabla. Iako je ovakav manir 

gledanja na prošlost i ljudsku vrstu najkarakterističniji za tzv. „nordijsku 

teoriju“ (čiji je najistaknutiji predstavnik i jedan od propagatora bio 

pominjani Gustaf Kosina), ona predstavlja samo najekstremniji oblik 

gotovo opšteprihvaćenog stanovišta unutar istorijskih nauka druge 

polovine XIX i prve polovine XX veka. Razmišljanja o čovečanstvu i 

razlikama koje se unutar njega pojavljuju nalazila su se pod veoma 

snažnim uticajem rasnog argumenta koji je, iako korišćen u različitim 

obimima, bio neprestano prisutan u evropskim intelektualnim krugovima 

od kraja XVIII veka (Zimmerman 2001; Mos 2005; Gingrich 2005; 

Dıíaz-Andreu 2007; Beasley 2010; Михајловић В.В. 2011). 

Proučavanja na poljima fizičke antropologije, etnologije, arheologije i 

istorije, koja su intenzivirana u XIX veku, doprinela su da 

evropocentrične predrasude o sopstvenoj superiornosti i istovremenoj 

inferiornosti svih ostalih ljudi, budu smeštene u okvire 

novoustanovljenih akademskih disciplina i na taj način dobiju oblik i 

značenje „naučno dokazanih činjenica“ (iako to, naravno, nisu bile). 

Drugim rečima, predubeđenja svojstvena za elitne krugove evropskih 
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velikih sila u XIX veku bila su reifikovana kao objektivno dokazane 

istine jer im je data naučna konotacija i poklonjena puna pažnja kao 

važnim istraživačkim temama koje objašnjavaju i prošlost i sadašnjost 

čovečanstva. Stoga, može se zaključiti da je Jankulov u stvari samo 

preuzeo zaključke autora koji su se na polju istraživanja prošlosti 

smatrali najvažnijim, i čiji su se radovi držali za najnaprednija naučna 

dostignuća. Kombinujući tumačenja iz postojećih publikacija o prošlosti 

i različitostima ljudskih društava sa ličnom zainteresovanošću za pitanje 

rasa, Jankulov je dao sopstveno viđenje ovih problema prelamajući ih na 

teritoriji Vojvodine kao žiži interesovanja svojih radova u Glasniku 

Istoriskog društva u Novom Sadu. Imajući u vidu da je ovaj način 

razmišljanja doveo do užasa Drugog svetskog rata jer je bio utkan u 

ideologiju nacističke Nemačke u obliku „nordijske teorije“ (upor. Arnold 

1990; Wiwjorra 1996), postavlja se pitanje da li je Jankulovljeva 

interpretacija takođe bila ideološki inspirisana, u smislu da je proizlazila 

iz njegovog slaganja sa nacističkim učenjima i pristajanja uz političku 

agendu svojstvenu Hitlerovom viđenju sveta. 

Odgovor na ovo važno pitanje po svoj prilici glasi: „Ne“. Sudeći 

prema radovima u Glasniku IDNS i dostupnih biografskih podataka, 

Jankulov se ne može smatrati pobornikom i propagatorom nacističke 

ideologije kroz tzv. „nordijsku teoriju“ iz nekoliko razloga. Prvi je što u 

njegovim tekstovima nema nikakvih afirmativnih stavova niti čak 

aludiranja na superiornost Germana (Arijevce on ne poistovećuje sa 

„Indogermanima” već sa Indoevropljanima), implicitnog agitovanja za 

pridruživanje ili uspostavljanje politike koju je imala nacional-

socijalistička (ili neka njoj slična) orijentacija ili bilo čega makar i 

približno sličnog. Drugi razlog je što se Jankulov jasno ograđuje od 

pristalica superiornosti Germana kroz čitavu istoriju čovečanstva, 

nazivajući ih „germanomanima“ o čijem uverenju o apsolutnom 

preimućstvu dolihokefalaca i inferiornosti brahikefalaca „danas ne može 

biti govora“ (Јанкулов 1934: 33). Takođe, Jankulov je, za razliku od 

pristalica „nordijske škole“, prihvatao jak kulturni upliv (u praistorijske 
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kulture kontinentalne Evrope) sa juga i istoka, shvatajući istočni 

Mediteran kao područje na kojem se od praistorijskog perioda razvila 

„južna gradska civilizacija“ (ovom temom baviću se podrobnije u 

posebnom radu). On je uticaje iz te „kulturne zone“ nazivao 

orijentalizmom, pri čemu je prihvatao tumačenja Miloja M. Vasića, 

prema kojima je područje Podunavlja bilo pod direktnim uticajem 

arhajske egejske/grčke kulture (npr. Јанкулов 1937b: 385–386). 

Konačno, zna se da je 1942. od strane nemačkih vlasti Jankulov bio 

udaljen iz Pančeva sa pozicije upravnika Gradskog muzeja kao 

nepoželjan (Веселиновић 1970: 343), što ne ostavlja prostora za tezu da 

je bio pristalica nacističkog režima i ideologije. Dakle, iako je 

upotrebljavao tezu o Arijevcima kao naprednoj rasi koja je naselila čitav 

Mediteran i prodrla u Aziju, nema pokazatelja da je Jankulov to radio iz 

razloga vezanih za tadašnju političku situaciju i ideološka stremljenja. 

Objašnjenje za njegovo viđenje prošlosti na opisani način može se naći u 

drugoj okolnosti koja je posredno povezana sa nacističkom ideologijom. 

Borislav Jankulov je svoje visoko obrazovanje, sticanje 

doktorske diplome i pripremu habilitacije završio na Univerzitetu u 

Budimpešti u tadašnjoj Austro-Ugarskoj. Tradicija u kojoj je formirao 

svoje poglede na (pra)istoriju, kao i stručna literatura koju je poznavao i 

koristio bili su vezani sa srednjoevropsku intelektualnu sredinu unutar 

koje je dominirala nauka nemačkog govornog područja, bar kada je reč o 

istorijskim i humanističkim disciplinama (upor. Gramsch and Sommer 

2011; Biehl, Gramsch and Marciniak 2002). Kako je od kraja XIX i 

prvih decenija XX veka unutar arheologije srednje Evrope bila u 

potpunosti oformljena kulturno-istorijska arheologija koja se bavila 

proučavanjem „naroda“ oličenih u arheološkim kulturama i kulturnim 

krugovima, dok su unutar antropologije rasni argument i rasiološke 

rasprave uzimale sve više maha (vid. Olsen 2002: 33-39; Bandović 2012; 

Milosavljević 2012; 2013; Palavestra i Milosavljević 2015), u stvari ne 

čudi otkud Jankulovu ideje čiji su najilustrativniji primeri prethodno 

navedeni. Pretpostavljam da je Jankulov nastojao da iz literature koju je 
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koristio, a koja je obilovala upravo delima autora iz Austro-Ugarske i 

Nemačke (Hernes, Kosina, Šuhart, Mengin), sintetiše zaključke i sravni 

glavne tokove tumačenja, verujući da su predstavljeni rezultati bili 

najviši domet ondašnje naučne misli i da su formirani na objektivnim 

osnovama. Kako je ideja o rasama bila opšteprihvaćeni tumačenjski 

okvir i za sadašnjost i za prošlost, Jankulov ga je bez upitanosti, sledeći 

dostupna „saznanja“, jednostavno primenio u predstavljanju evropske 

praistorije i vezivanju prostora Vojvodine za pretpostavljene opšte 

procese u prošlosti. Na ovaj način on je preuzeo i pojednostavljujući, 

esencijalistički pristup čovečanstvu, prema kojem je suštinu neke grupe 

ljudi činila njena pripadnost nekoj od rasa. Karakteristike koje se mogu 

prepoznati kod pojedinaca (npr. odlučnost, lenjost, tromost, 

preduzetništvo i sl.), u ovoj vrsti razmišljanja vezivane su za čitave 

populacije, pri čemu se uzimalo da su pripisane osobine urođene, 

stabilne i transgeneracijski prenosive (duh plemena/naroda/rase), ukoliko 

je populacija uspela da očuva svoju rasnu čistotu ili bar da se ne pomeša 

sa „nižim rasama“. Pa tako, kritikujući rigidne stavove „germanomana“ 

o dolihokefaliji i brahikefaliji, već u sledećoj rečenici Jankulov iznosi 

sledeće: 

U njima [dolihokefaliji i brahikefaliji], kao osnovnim tipovima 

ljudskog roda, treba tražiti dve posebne, podjednako važne, psihičke 

predispozicije; jedan pokretljiviji i liberalnij imentalitet, kojim se 

naročito evropski dolihokefalci sa svojom karakterističnom 

leptoprozopijom i danas odlikuju; a drugi trezveniji i konzervativniji 

mentalitet, kojim se naročito evropski brahikefalci otvorenije 

kompleksije odlikuju. Prvi imaju više elana, drugi više graviteta. 

(Јанкулов 1934: 33, naglasio V.M.) 

Bez obzira što nije pristao uz „nordijsku teoriju“ u smislu 

prihvatanja teze o Arijevcima kao Indo-Germanima, Jankulov je preuzeo 

i koristio matricu na kojoj je ona formirana, te je na taj način prenosio (u 

suštini) rasistički pogled na ljudsku (pra)istoriju služeći se 

generalizujućim, esencijalističkim i simplifikujućim tezama o biološkim 
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predispozicijama karakternih i moralnih osobina čitavih grupa ljudi. 

Tako, nekoliko godina kasnije, osvrćući se na Ilire, uz indikativno 

pozivanje na Nika Županića (upor. Milosavljević 2012; 2013), ponovo 

daje veoma uputna tumačenja: 

Iliri su narod arijskog porekla, ali još iz ranijeg neolitikuma traje 

njihovo ukrštanje sa jursko-alpskom rasom […] Kad se ima u vidu da 

su tokom istorije većinom izginuli i izmelezili se gornji slojevi 

ksantodolihokefalaca, kako kod starih Ilira, tako i kod kasnije 

pridošlih starih Slovena, onda se današnji dinarski tip negdašnjih 

ilirskih krajeva lako daje razumeti. Po rasnoj naravi svojoj skloni 

razjedinjenju i međusobnom trvenju, stari Iliri su već od iskona 

nemilice trošili svoju rasu u tim borbama. Pored te ratobornosti, 

neobuzdani u raskošu i pijančenju, a slavoljubivi u viteškim igrama, 

imali su sve osobine nekog urođenog halštatizma. Orijentalizam 

(mikenizam) koji su Grci sve više usađivali u dušu ove rase, mogao je 

samo još više pojačavati te ekstremitete ilirske psihe; a sve jača 

melanizacija u pratnji orijentalizacije severnjaka ovog kraja 

pridavala je, u smislu Gobinove
4
 rasne teorije, duši ovih severnjaka 

sve jači poetični elan, koji je kroz vekove ostao glavna crta dinarske 

rase. (Јанкулов 1937b: 383-384, naglasio V.M.) 

Ovakve kvalifikacije upućuju da kod Jankulova pojam rase nije 

bio precizno definisan, jer se očito odnosio na grupe koje su koncipirane 

i kao veoma velike (Indoevropljani) i kao manje (Iliri), te da su 

zamišljene osobine rasa i naroda kontinuirano bile prisutne i prelivale se 

iz jedne u drugu populaciju (koje su se putem seoba menjale i 

međusobno ukrštale), sve do današnjih dana. Ponovo, ideja o 

kontinuitetu duha i kulture (neke rase ili naroda) bila je opšte mesto u 

                                                      
4
 Artur de Gobino (1816–1882) je autor koji se smatra utemeljivačem ideje o 

rasama kao striktno definisanim grupama ljudi koje karakterišu stabilne psiho-

fizičke i moralne predispozicije, a njegov rad je bio ključna inspiracija za 

rasistička viđenja sveta koja su se javljala počevši od XIX veka (Beasly 2010: 

44–62). Citiranje njegovog dela u fusnoti 90 u navedenom radu dobro ilustruje 

odakle je Jankulov preuzimao okvir za sopstvena stanovišta.  
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interpretacijama prošlosti tog perioda (upor. Palavestra 2011b; 

Milosavljević 2013; Mihajlović V.D. 2013; Babić i Kuzmanović 2015). 

Ona je, iako uistinu spekulativnog i proizvoljnog karaktera, u naučnim 

radovima predstavljana kao rezultat objektivnih istraživanja i nesporna 

činjenica, čime je makar i nehotice davan akademski kredibilitet 

predrasudama o prirodnoj nejednakosti i teškoj promenljivosti karaktera 

pojedinačnih društava/grupa. Posledično, Jankulov je sintetišući 

ondašnja aktuelna i opšta predubeđenja o rasama, ustaljenosti rasnih 

odlika i kontinuitetu kulturnih obrazaca (koji su bili zamišljani kao 

neraskidivo povezani sa prethodna dva aksioma tumačenja prošlosti), 

pružio redukcionističko tumačenje praistorijskih epoha. Prema ovakvom 

viđenju, složenost svakog društva i prošlost čitavog čovečanstva svedene 

su na krajnje pojednostavljenu sliku u kojoj grupe različitih obima imaju 

„prirodne“ osobine i sklonosti ka određenim ponašanjima (poput 

pojedinaca), a njihove istorijske „sudbine“ nalikuju na individualne 

povesti u kojima akteri trpe posledice u zavisnosti od svojih karakternih 

crta. 

U zaključku ovog dela razmatranja Jankulovljevih teorijsko-

metodoloških stanovišta može se reći da je on u stvari kreirao specifično 

viđenje prošlosti obojeno tada važećim shvatanjem sveta. Svojevrsnim 

prevođenjem i prilagođavanjem koncepata aktuelnih u srednjoevropskim 

studijama praistorije na primeru teritorije Vojvodine, prošlost je kod 

Jankulova zamišljena i konstruisana prema obrascu projektovanja 

ideologije tadašnjice (u najširem mogućem smislu) nazad na kameno i 

metalna doba. To je, u stvari, značilo formiranje neke vrste 

„falsifikovanog sećanja“ u smislu da je percepcija neprikosnovene 

superiornosti Evropljana, primenom rasne teorije, bila učitana u prošlost 

kao poredak stvari koji je odvajkada bio na snazi, koji je „naučno“ 

potkrepljen savremenim „objektivnim“ istraživanjima, i koji se zbog 

toga imao smatrati gotovo kao vrsta prirodnog zakona. Iako Jankulov 

nije propagirao nacističke ideje, niti se u njegovim tekstovima može naći 

omalovažavanje pripadnika „drugih rasa“, on je oblikovao vrednosno 
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opterećeni okvir za kulturu (akademskog) sećanja na (pra)istorijsku 

Evropu i Vojvodinu. Takav okvir proizlazio je iz, rezonirao sa i dodatno 

pojačavao trenutna opšta predubeđenja o funkcionisanju sveta i 

razlikama između ljudi, te je upravo zbog toga bio prijemčiv za 

objašnjavanje prošlosti. Njegova snaga i zavodljivost nalazila se u 

činjenici da je formalno važio za nepristrasnu, naučno ustanovljenu, 

istorijsku istinu koja je kroz radove i aktivnosti vodećih naučnika bila 

širena diljem intelektualnih krugova Evrope. 

Stoga, primer rasiološkog konstruisanja praistorije Evrope i 

Vojvodine u delima Borislava Jankulova pokazuje kako je moguće da se 

sleđenjem akademskih autoriteta prenose pogubne ideje zavijene u 

formu naučnog znanja i po ko zna koji put podvlači neophodnost 

preispitivanja i osvešćivanja teorijsko-metodoloških pozicija prilikom 

svakog bavljenja prošlošću. Takođe, ovaj primer veoma dobro ilustruje 

šta zapravo znači dominacija određene paradigme, pogotovu one koja se 

zasniva na uvreženim, opštepopularnim (iako pogrešnim), predstavama o 

svetu i ljudima, te do koje mere društveno-humanističke discipline u 

stvari zavise od aktuelnih opštih ideološko-intelektualnih strujanja (sa 

kojima grade povratnu spregu uzajamnog „potvrđivanja“). Naposletku, 

ova studija slučaja upozorava na važnost istraživanja procesa putem 

kojih humanističke akademske discipline doprinose stvaranju i 

održavanju određenih kultura sećanja, naročito onih koje dobijaju veliku 

pozornost i popularnost među najširom javnošću i tako igraju značajnu 

ulogu u izgradnji različitih socijalnih identifikacija. 
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Процес изградње етничких и националних идентитета 

буњевачке и шокачке популације у Војводини између два светска 

рата одвијао се у специфичном политичком и социјалном 

контексту, који је био одређен општим односима и процесима 

везаним за прошлост Краљевине Југославије и војвођанског 

простора. Као политичко-друштвени оквир, полазна тачка у анализи 

је неповољан положај војвођанских области у Краљевини, што је у 

великој мери одређивало процесе везане за политику идентитета, 

њихову изградњу и преобликовање. 

Привредни, социјални и политички статус војвођанских 

области у Краљевини Југославији огледао се у бројним 

противречностима, али посебно кроз призму високих пореских 

оптерећења. Војвођанско становништво је плаћало знатно већи 

порез од популације у другим деловима државе.
1
 Осим економских 

                                                      
*
 Овај текст је настао на основу докторске дисертације аутора одбрањене 

на Филозофском факултету у Новом Саду 2016. године (Александар 

Хорват, Етнички идентитет војвођанских Шокаца и Буњеваца у међуратној 

Југославији (1918-1941), (докторска дисертација у рукопису), Нови Сад 

2015). 
1
 Иако је 1925. у Банату, Бачкој и Барањи расписано 70 милиона динара 

пореза наплаћено је готово двоструку више, док је нпр. у целој Хрватској 

ова сума износила 67 милиона динара (Dimitrije Boarov, Politička istorija 

Vojvodine: u trideset tri priloga, Novi Sad 2001, 128–138; Bogumil Hrabak, 

Autonomizam u Vojvodini 1918–1928. kao reakcija na finansijsko iscrpljivanje i 
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неправди, становништво је револтирала ригидна централистичка 

политика и постављање србијанских чиновника на високе позиције 

у војвођанским градовима, као и корупција и непотизам у јавној 

управи. Такође, недоследно спровођење аграрне реформе рађало је 

снажно незадовољство у одређеним друштвеним и политичким 

круговима, посебно међу популацијом нижег материјалног статуса 

чији аграрни интереси често нису били задовољени.
2
 

Дискриминација у погледу расподеле земље погађала је и 

буњевачку у шокачку популацију, док је Католичка црква била 

погођена просветном реформом непосредно након стварања 

југословенске државе, према којој су све школе постале државне, 

чиме је  укинут утицај свих црквених заједница у школству.
3
 То је 

био главни разлог да католички клер постане веома важан фактор у 

прохрватском политичком организовању војвођанских Буњеваца и 

Шокаца. Такође, настојање државне власти да дефинише и обликује 

специфичну југословенску националну идеологију са садржајима 

доминантно везаним за српски национализам и православље, као 

што су српска династија, државни празник Видовдан или 

прослављање светог Саве као школског празника, изазивало је 

снажан отпор међу католичким становништвом у држави. 

У овим околностима, један део буњевачких и шокачких 

политичара окреће се сарадњи са хрватским политичким странкама 

и све више наглашава националну припадност хрватској нацији.
4
 У 

                                                      

zapostavljanje pokrajine, Godišnjak Društva istoričara Vojvodine, Novi Sad 

1982, 69–112). 
2
 Nikola Gaćeša, Opšta obeležja agrarne reforme i kolonizacije u Vojvodini 

između dva svetska rata, Jugoslovenski istorijski časopis, 3–4, Beograd 1973, 

171–180. 
3
 Бранислав Глигоријевић, О настави на језицима народности у Војводини 

1919–1929, Зборник Матице српске за историју, 5, Нови Сад 1972, 60–65. 
4
 Већи део буњевачких политичара и интелектуалаца политички се 

организовао у Буњевачко-шокачкој странци (БШС), основаној 1920. Ова 
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том контексту, под вођством Хрватске сељачке странке одвијала се 

завршна фаза хрватске националне интеграције обухватањем 

Буњеваца и Шокаца на простору Бачке и Барање. Истовремено, 

један део буњевачке и шокачке популације, пројугословенски и 

просрпски оријентисане, обликовао је властити идентитет у форми 

припадности југословенској нацији или у виду посебног буњевачког 

етницитета, што је постајало све израженије у другој половини 

тридесетих година након убиства краља Александра и слома 

политике интегралног југословенства. Ова група је до 1929. била 

окупљена углавном у Земљодилској странци, фракцији Радикалне 

странке, а након проглашења краљеве диктатуре у режимским 

партијама (Југословенска национална странка, Југословенска 

радикална заједница). 

 

* * * 

 

У овом политичком и друштвеном контексту, обликовање 

посебне културе памћења чини један од кључних сегмената у 

формирању две међусобно супротстављене идентитетске 

                                                      

партија се 1926. утопила у Хрватску сељачку странку, док је најутицајнији 

буњевачки политичар и лидер клерикалне струје у БШС, свештеник 

Блашко Рајић, тада основао Војвођанску пучку странку. Након атентата на 

председника ХСС-а и непомирљивог антиклерикалца Стјепана Радића 

1928. године, постепено долази до политичког уједињавања грађанске и 

клерикалне струје у ХСС-у, односно прохрватски оријентисаних 

буњевачких политичара, па процес хрватске националне интеграције 

војвођанских Буњеваца и Шокаца добија нову динамику у другој половини 

тридесетих година. (О политичким приликама више у: Robert Skenderović, 

Bunjevačko-šokačka stranka 1920-1926, Časopis za suvremenu povijest, 38/3, 

Zagreb 2006, 795–816; Mario Bara, Stjepan Radić i bački Hrvati, Identitet 

bačkih Hrvata (zbornik radova, ur. Robert Skenderović), Zagreb–Subotica 2010, 

125–165; Исти, Hrvatska seljačka stranka u narodnom preporodu bačkih 

Hrvata, Pro tempore, 3, Zagreb 2006, 59–75) 
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конструкиције унутар, начелно посматрано, једне етничке 

заједнице. За разумевање ове појаве, важно је осврнути се на 

неколико значајних теоријских елемената који ће послужити као 

оруђа у интерпретацији односа култура памћења / етнонационални 

идентитет, односно њихово изграђивање и међусобно 

надопуњавање, уз напомену да су и многи други механизми и 

елементи (колективни ритуали, световна ходочашћа, изграђивање 

етничке границе и дистанце, упросторавање идентитета...) утицали 

на формирање стабилних идентитетских конструкција, што овом 

приликом неће бити у фокусу истраживања. 

Када је реч о теоријско-методолошким оквирима 

истраживања, указаћемо само на поједине елементе важне за 

формулисање истраживачких питања у конкретној студији случаја. 

У том погледу, основни оквир истраживања је теорија о концепту 

културе памћења, која дефинише колективно сећање као социјални 

конструкт, полазећи од претпоставки француског социолога 

Мориса Албвакса. Албвакс је констатовао да је свако памћење 

социјално условљено и последица процеса социјализације 

личности. Такође, он је сматрао да индивидуална и колективна 

сећања настају интеракцијом у групи, јер се тек кроз интеракцију 

разним механизмима учитавају пожељна сећања појединцу. У том 

контексту, конструктивистички теоретичари су разматрали културу 

сећања као друштвени конструкт који одређује идентитет заједнице. 

Јан Асман је културу памћења дефинисао као „памћење које ствара 

заједницу“. Такође, он је истакао да се култура памћења заснива на 

одређеном односу према прошлости групе, на начин да прошлост 

постаје део колективне свести заједнице или друштва.
5
 Другим 

                                                      
5
 О томе више: Maurice Halbwachs, Kolektivno i istorijsko pamćenje, Reč: 

časopis za književnost i kulturu, br. 56/2, Beograd 1999, 63–82; Jan Asman, 

Kultura pamćenja, Beograd 2011; Alaida Asman, Duga senka prošlosti, 
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речима, памћење јасно одређених историјских наратива, који 

постају део колективне и историјске свести конструише национални 

идентитет. Исто тако, трансформације које захватају и преобликују 

културу памћења истовремено трансформишу и етничке и 

националне идентитетске конструкције. 

За истраживање и разумевање обликовања културе памћења 

војвођанских Буњеваца и Шокаца, у контексту национално-

интеграцијских процеса који су се одвијали у Краљевини 

Југославији, такође су веома значајни појмови генерацијског 

памћења, колективног памћења и колективног заборављања. 

Генерацијско памћење подразумева памћење само једне генерације 

људи, припадника групе. У односу на колективно памћење, оно није 

толико трајна друштвена структура. Колективно памћење је 

доминантно одређено најстаријом прошлошћу групе, као и 

системима, знаковима и симболима који су важни заједници. На 

крају, колективно заборављање је друштвени феномен који 

подразумева да уколико одређена сећања нису део друштвених 

интеракција и комуникација, она постају предмет заборава. Или, 

другим речима, да би одређено сећање функционисало и било део 

културе памћења и колективне свести, оно мора бити предмет 

сталне или повремене друштвене комуникације.
6
 

Обликовање културе памћења и производња колективног 

историјског сећања у уској је вези за изградњом „етничке границе“, 

као кључног механизма у формирању модерних етничких и 

националних идентитета. Овај теоријски појам први је дефинисао 

норвешки антрополог Фредрик Барт у чувеном делу Етничке групе 

и њихове границе из 1969. Он је указао на недостатке и ограничења 

традиционалне парадигме, полазећи од претпоставке да су 

                                                      

Beograd 2010; Иста, Rad na nacionalnom pamćenju, Beograd 2002; Todor 

Kuljić, Kultura sećanja, Beograd 2006. 
6
 J. Asman, Kultura pamćenja, 51–52. 
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етницитети динамичне, а не статичне категорије, у сталном процесу 

обнављања и трансформација. Кључна Бартова теоријска поставка 

је „етничка граница“, према којој сваки етнички идентитет настаје у 

релационом односу „ми“ и „они“. Другим речима, то значи да се 

свака етнија формира кроз интеракцију и дистинкцију у односу 

према „другима“, не-члановима заједнице. Етницитет се обликује у 

процесу уочавања разлика између „нас“ и „њих“. Барт је те разлике 

дефинисао као „културне црте“, које чине унутрашње садржаје 

сваке „етничке границе“, као што су језик, вера и други маркери 

етничког идентитета. Међутим, „културне црте“ су тек од 

другоразредног значаја и добијају важност тек с обзиром на 

функционисање етничке границе у јавном дискурсу.
7
 

 

* * * 

 

Пре детаљнијег разматрања обликовања културе памћења 

буњевачке и шокачке популације у Војводини у периоду 1918–1941, 

нужно је осврнути се на основне карактеристике овог друштвеног 

конструкта у процесу обликовања модерног буњевачког и шокачког 

етницитета током друге половине 19. и почетком 20. века, као 

основе за процесе који су уследили за време постојања прве 

југословенске државе. 

Буњевци и Шокци који су релативно компактно насељавали 

простор Бачке и Барање (јужне Угарске) и пре 1918. били су 

међусобно повезани јужнословенским језиком и католичком вером. 

Међутим, њихов идентитет добија модеран облик тек током друге 

половине 19. века, када је ова популација изложена снажном 

процесу интеграције у мађарску нацију. Користећи прописе Закона 

о народностима донетог 1868, буњевачки каноник, а касније 

                                                      
7
 Fredrik Bart, Etničke grupe i njihove granice, u: Filip Putinja, Žoslin Stref-

Fenar, Teorije o etnicitetu, Beograd 1997, 211–259. 
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бискуп, Иван Антуновић
8
 покренуо je питање права буњевачке и 

шокачке популације у сфери просвете и културе. У наредним 

деценијама формирани су разни елементи модерног облика 

буњевачког и, у мањој мери, шокачког идентитета, који су чинили 

основу самоперцепције ове популације и након стварања 

југословенске државе. Између осталог, култура памћења је 

заузимала важно место у тој конструкцији, а у првом реду 

формирање мита о заједничком пореклу групе. Као специфичан 

облик историјског наратива и измишљене традиције, овај мит је од 

стране више аутора конструисан и трансформисан у дужем 

временском периоду током друге половине 19. века. 

Први мит о пореклу дело је бискупа Ивана Антуновића. 

Његова конструкција полазила је од претпоставке да су Словени 

били староседеоци у Подунављу још од античких времена и да су 

директни потомци тих Словена управо Буњевци и Шокци. У том 

контексту, Антуновић је писао о Словенима као „храбрим 

јунацима“, које „није могао срушит, згазит и утаманит ни 

Римљанин, ни Хун, ни Авар“. Сматрао је да су „Слави, Буњевци, 

Шокци и Срби [...] овдашњи становници изкључиво сами и једини 

били, све до друге половине осамнајестог стољећа“. Антуновић је 

писао и о процесу досељавања и сеобама његових сународника, које 

је датирао чак у 13. век. Такође, описао је и сеобу из Херцеговине, 

усмену традицију везану за досељавање Буњеваца из предела око 

реке Буне
9
, али овај наратив тек ће у каснијим деценијама добити 

нову и значајнију димензију. 

                                                      
8
 Иван Антуновић (1815–1888), потомак угледне буњевачке племићке 

породице, рођен је у Кунбаји. Богословију је завршио у Калочи, где је и 

умро. (О томе више у: Matija Evetović, Život i rad biskupa Ivana Antunovića 

narodnog preporoditelja, Subotica 1935). 
9
 Ivan Antunović, Razprava o podunavskih i potisanskih Bunjevcih i Šokcih u 

pogledu narodnom, vjerskom, umnom, građanskom i gospodarskom, Beč 1882, 

57, 76–84, 91, 118, 221–222. 
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Из доказивања тезе да идентитет и Буњеваца и Шокаца и 

њихово порекло сеже у далеку прошлост, пре досељавања других 

етничких заједница, произлазио је снажан политички потенцијал у 

конструкцији етничког идентитета. То је било посебно значајно у 

релацијама етничке границе ми/они, у првом реду у односу 

Буњевци и Шокци/Мађари и Немци. Такође, овај мит је доносио 

важан елемент у конструкцији етничког идентитета у 

југословенском контексту, истичући измишљену традицију према 

којој је буњевачко-шокачка популација потицала од словенских 

предака из античких времена. Управо тај елемент их је везивао за 

Србе и Хрвате и чинио да етничка граница постаје отворенија према 

овим националним заједницама. 

Иако је мит о староседелаштву био присутан у 

публикацијама и јавности кроз цео 19. век, паралелно се формирао 

други мит који је порекло Буњеваца везивао за Херцеговину и 

област око реке Буне, а досељавање је објашњавао једном масовном 

сеобом из Херцеговине у Подунавље. Основа за овај мит је 

пронађена у списима Ђенђешког манастира у којима је описано 

насељавање Буњеваца у Бачку.
10

 Као прапостојбина Буњеваца 

фиксира се управо Херцеговина, односно област око реке Буне, а 

време досељавања је одређено око 1686. Мит о прапостојбини у 

Херцеговини и сеоби у Подунавље био је део усмених традиција 

јужноугарских Буњеваца. Тиме су ове конструкције биле у већој 

мери везане за њихове емоције и стварана је емоционално јача веза 

са етничким иденитетом. Овај мит је давао нову динамику 

интеграцијским процесима, хомогенизацији етније и изградњи 

специфичне културе памћења. Истовремено, додатно је отварао 

етничку границу према „Југословенима“, јер је порекло Буњеваца 

везано за територију коју су насељавали Срби и Хрвати и која је 

била део њихових средњовековних држава. 

                                                      
10

 Subotička Danica za 1890, Subotica 1899, 21–22. 
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За обликовање етничког идентитета и културе сећања 

такође су од великог значаја још неки елементи који су повезивали 

прошлост заједнице и њену садашњост. Испреплетеност 

садашњости и прошлости долазила је до изражаја у описивању 

заслуга предака, као и жртава које су подносили. У готово свакој 

буњевачкој публикацији објављивани су многобројни текстови који 

су писали о њиховим жртвама и невољама у прошлости, гробовима 

као гаранцији политичких права, борбама против Турака, насиљу 

над њима од стране разних освајача, о њиховој верности династији 

и држави, учешћу у биткама код Сенте и Сланкамена крајем 17. 

века и о заслугама за проглашење Суботице и Сомбора за слободне 

краљевске градове.
11

 Такође, писали су о слави предака и властитом 

поносу због њихових заслуга као „бедема кршћанства“.
12

 

Наведени наративи о прошлости, углавном прерађени у 

митове, конструисали су модеран облик буњевачког и шокачког 

етницитета на јужноугарском простору. Током друге половине 19. и 

почетком 20. века формирана је релативно стабилна идентитетска 

конструкција, која је почивала и на специфичној култури памћења и 

која је раздвајала ове етничке заједнице од „других“. 

Митологизована прошлост и култура сећања настали у овом 

периоду служили су као основа и полазна тачка за нове 

трансформације културе памћења и самог етнонационалног 

идентитета током постојања Краљевине Југославије. 

 

  

                                                      
11

 Subotička Danica za 1890, Subotica 1889, 21–23; Subotička Danica za 1892, 

Subotica 1891, 21–29. 
12

 Subotička Danica za 1910, Subotica 1909, 29–31. 
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Хрватска национална интеграција војвођанских Буњеваца и 

Шокаца: трансформација историјских наратива и култура 

памћења 

 

На основу теоријских концепција о култури памћења и 

Албваксовој идеји о прошлости као социјалном конструкту и 

производу друштвене интеракције и комуникације, можемо 

поставити низ истраживачких питања, важних за тумачење процеса 

изградње хрватског националног идентитета војвођанских 

Буњеваца и Шокаца. У том погледу, кључно је питање на који 

начин су хрватски историјски наративи инкорпорирани у наративе 

буњевачко-шокачке популације и усвајани као њихови властити. 

Такође, за конструкцију идентитета у наведеном оквиру културе 

памћења и колективног сећања групе, важно је питање на који 

начин су функционисали стари буњевачки и шокачки историјски 

наративи у новом контексту хрватске националне идеологије. На 

крају, као крајњи резултат, кључно је одговорити на питање, како су 

феномени колективног заборављања и генерацијског памћења 

утицали на формирање и обликовање националног идентитета 

буњевачких и шокачких Хрвата. 

Како смо већ констатовали, један од основних 

истраживачких проблема у анализи културе памћења буњевачких и 

шокачких Хрвата представља начин и форма инкорпорисања 

хрватских историјских наратива, прво у старе наративе буњевачке и 

шокачке популације, а затим и у колективно сећање ових етничких 

заједница. Буњевачко-шокачки календари, часописи и новине
13

 су у 

периоду 1918–1941. садржавали велики број чланака, како аутора из 

Хрватске, тако и локалних буњевачких и шокачких писаца, који су 

писали о хрватској прошлости, што омогућава увид у динамику 

                                                      
13

 Најзначајније публикације су суботички Невен, Суботичке новине, 

календар Суботичка Даница итд. 
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овог процеса и интерпретацију основних елемената у 

трансформацији културе памћења. Општи историјски наративи о 

хрватској прошлости, објављивани у публикацијама буњевачких и 

шокачких Хрвата од 1918, садржали су познате тезе из тадашње 

хрватске историографије, између осталог о прадомовини 

националне заједнице, досељавању на Балкан и причу о Чеху, Леху 

и Меху. Иако су објављивани текстови приповедали о хрватској 

историји од најстаријег доба па све до 20. века, у изградњи 

колективног памћења далеко су значајнији наративи о далекој 

прошлости, у првом реду због конструисања мита о заједничком 

пореклу. 

Буњевачки публициста Матија Еветовић је у чланку под 

насловом Из прошлости Хрвата, објављеном у календару 

Суботичка Даница за 1923, у ширем контексту појаснио улогу свих 

текстова ове врсте, као и стање међу Буњевцима и Шокцима када је 

реч о познавању хрватске прошлости. Еветовић о овим проблемима 

пише: „Ми буњевачки Хрвати нијесмо имали досад прилике, да се 

поближе упознамо са повијести нашом, хрватском, јер нијесмо 

имали својих народних школа, гдје би се [...] упознали са 

прошлошћу нашег хрватскога народа“. Еветовићев текст садржи 

низ елемената важних за креирање нове менталне слике и, такође, 

посредно инкорпорира низ хрватских наратива у историјску свест 

војвођанских Буњеваца и Шокаца. Он описује сеобу Хрвата из 

Бијеле Хрватске, затим легенду о браћи и сестрама који су 

предводили досељавање на Балкан. Такође, пише о Туги, Буги и 

„прадједу Хрвату“, по којем је, према Еветовићу, „и народ хрватски 

извео своје народно име“. Еветовић је у опису сеобе Словена на 

Балкан током 6. и 7. века навео да су Хрвати заједно с Аварима 

населили Славонију, али и југозападну Угарску. На тај начин 

укључио је простор који Буњевци и Шокци насељавају, а тиме и 

њихову прошлост, у свеукупну хрватску историју, односно у процес 

насељавања на Балкан, стварајући перцепцију о заједничком 
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пореклу Буњеваца, Шокаца и Хрвата. Између осталог, Еветовић је 

описао и паганску религију и друштвени живот хрватских племена, 

односно, како их назива, „наших старих“.
14

 

Дакле, структура овог историјског наратива уједно је 

садржала и представљала општу хрватску прошлост, али уско 

повезану са простором јужне Угарске и тиме са прошлошћу 

буњевачко-шокачке популације. Помињање југозападне Угарске 

као територије насељене Хрватима још у најстаријој прошлости 

током 6. и 7. века, ствара перцепцију заједништва и креира 

менталну слику о заједничком пореклу, судбини и историји 

Буњеваца, Шокаца и Хрвата још од досељавања на Балкан. У 

читавој конструкцији инкорпорирања прошлости Буњеваца и 

Шокаца у општу хрватску историју, не само да су делимично 

трансформисани стари буњевачко-шокачки историјски наративи, 

него је и обликовано ново генерацијско памћење, а тиме посредно и 

нови облик историјског и колективног сећања. Суштина овог 

процеса је у новој концепцији култа предака, у којој се ствара 

перцепција о Хрватима као прецима војвођанских Буњеваца и 

Шокаца. 

Сличне тенденције у оријентацији према најстаријој 

прошлости могу се приметити и у другим текстовима, међу којима 

је карактеристичан чланак хрватског фрањевца Готхарда Горичанеца, 

из Данице за 1925. Горичанец између осталог пише: „Пођимо духом 

у прошлост нашу, да видећ силна дјела наших прадједова црпимо 

нову снагу за будућа времена“. Након интересантне инвокације, 

аутор описује сеобу Хрвата и каже: „Наша је прадомовина била 

сјевероистично од Карпата“. Затим у ову причу о сеоби укључује и 

Буњевце речима: „Пред Турчином смо Буњевци-Хрвати бјежали и 

                                                      
14

 Subotička Danica za 1923, Subotica 1922. 
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дошли у ове крајеве, гдје смо били за вријеме силног Атиле у 5. 

стољећу“.
15

 

Инвокација, којом аутор позива читаоца да духом крене у 

прошлост, није само важна у контексту стварања менталне слике о 

националном идентитету, већ и у повезивању прошлости, 

садашњости и будућности, односно креирању континуитета у 

времену. Управо наглашавање ове везе између историје и 

садашњости указује на улогу културе памћења у конструкцији 

идентитета. Пошто Горичанец у инвокацији брише границу између 

прошлости и садашњости, из те конструкције произлази идеја о 

заједничкој судбини припадника хрватске нације у коју су 

укључени и Буњевци. Истовремено, кроз повезивање временских 

димензија креирана је идеја о трајности и вечности националног 

идентитета. Такође, реченица о досељавању „Буњеваца-Хрвата“ 

веома је важна у концепцији повезивања буњевачко-шокачке и 

хрватске прошлости и стварању одговарајуће менталне слике. 

Конкретно, из садржаја овог наратива произлази идеја о 

истоветности Буњеваца и Хрвата. Као и у Еветовићевом тексту, и 

код Горичанеца је нагласак на најстаријој прошлости заједнице, 

прапостојбини и сеоби, јер помоћу конструисаних сећања на тај 

период стварана је идеја о заједничком пореклу. 

У конструкцији хрватског националног идентитета важну 

улогу су имали текстови о значајним историјским личностима, 

углавном из средњовековне прошлости. Личности, као што су краљ 

Томислав, Никола Зрински или хрватски банови, обично су 

представљани као људи идеалних карактеристика, хероји и „велики 

Хрвати“.
16

 Централну улогу у историјским наративима овог типа 

заузима управо краљ Томислав. Преузимањем већ постојећих 

                                                      
15

 Subotička Danica za 1925, Subotica 1924; Subotička Danica za 1932, 

Subotica 1931. 
16

 Subotička Danica za 1938, Subotica 1937, 34. 
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текстова и знања из тадашње хрватске историографије, он је у 

публикацијама буњевачко-шокачких Хрвата представљан као 

митска и херојска личност. У том контексту, писали су да се он „уз 

бурно одобравање цијелог хрватског народа“ окрунио за краља, као 

и то да су Хрвати „окупљени сви око једног владара, постали 

управо силан народ. Сада истом Хрвати опазе како им је држава 

пространа и како су бројан народ“.
17

 У целини, као што је случај са 

свим национализмима, читава перцепција средњовековне 

прошлости темељила се на ирационалном и романтичарском 

приступу. За конструкцију хрватског националног идентитета 

буњевачко-шокачке популације значајно је што су они ове наративе 

почели доживљавати као наративе своје заједнице. У овом 

контексту, за обликовање идентитета посебно су важне личности 

Петра Зринског и Франа Крсте Франкопана. 

 

* * * 

 

У хрватским историјским наративима од средине 19. века 

једно од најважнијих места припада националном миту о 

личностима из 17. века, феудалцима Петру Зринском и Франу 

Крсти Франкопану. Они су заједно са групом мађарских 

аристократа организовали заверу против Хабзбурговаца. Међутим, 

њихов покушај је пропао, па су обојица погубљени 1671. у Бечком 

Новом Месту. Од шездесетих година 19. века, у оквиру правашке 

националистичке иделогије, Зрински и Франкопан постају 

национални хероји. Хероизацијом прошлости створен је култ 

„хрватских мученика“, а 30. априла, на дан када су убијени, 

организоване су комеморације у већим градовима и научним 

институцијама широм Хрватске. Статус националних идола 

учвршћен је објављивањем популарног романа Еугена Кумичића 

                                                      
17

 Subotička Danica za 1925, Subotica 1924, 47. 
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Урота Зринско-Франкопанска крајем 19. века. У Краљевини 

Југославији функција овог мита је добила нову димензију у отпору 

према режиму династије Карађорђевић, али и у широј перспективи 

конструисања етничке и националне границе између Срба и 

Хрвата.
18

 У обликовању наратива, основно обележје овог 

националног мита је националистички романтизам. Перцепција 

прошлости је била веома слична историјским наративима о краљу 

Томиславу и средњовековној историји Хрвата. 

Начин на који је овај хрватски национални мит постао део 

традиција буњевачке и шокачке популације јасно показује како се 

одвијао процес инкорпорирања хрватске националне митологије у 

колективно памћење војвођанских Буњеваца и Шокаца. У 

наративима буњевачке и шокачке популације до 1918. мит о 

Зринском и Франкопану није имао значајно место, нити је био 

предмет колективног сећања и масовних колективних ритуала. 

После југословенског уједињења помоћу низа механизама, као што 

су текстови у публикацијама, свечаности и прославе на којима су 

јавно читане песме и текстови о овим личностима, и 

глорификацијом прошлости, „зринско-франкопански мит“ постаје 

део колективног памћења буњевачких и шокачких Хрвата. 

Садржај мита је често препричаван у појединим текстовима, 

објављиваним у буњевачко-шокачким часописима и новинама. О 

Зринском и Франкопану се говорило и писало као о „два одлична 

сина нашег рода“, који су „дали своје животе за слободу своје 

домовине“.
19

 Представљени су као производ метафизичке силе 

„хрватског силовитог генија“, који се „јавио у особама двају 

хрватских великана“. Они су „као два велика мужа усталина обрану 

                                                      
18

 О томе више у: Zrinka Blažević, Suzana Coha, Zrinski i Frankopani – 

strategije i modeli heroizacije u književnom diskursu, Radovi Zavoda za 

hrvatsku povijest, 40/1, Zagreb 2008, 91–117. 
19

 Subotičke novine, 5. svibanj 1939, br. 18. 
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хрватске независности и јасно рекли“ цару Леополду I „хоћемо 

независност и уједињење свих хрватских земаља, хоћемо слободно 

хрватско краљевство“. Надаље, према садржају мита у буњевачким 

и шокачким публикацијама, Зрински и Франкопан су „озлојеђени у 

народном поносу“ организовали заверу са циљем који је био 

„завјетна идеја хрватског народа. Слободна Хрватска!“. На крају, 

као жртве издајника из властитих редова, они су убијени 30. априла 

1671. Пошто је хероизацијом прошлости њихова смрт сагледана као 

мученичка жртва за народ и домовину, дан погибије је имао 

специфичан статус. Како стоји у једном од текстова: 

„30. април је за свакога честитога Хрвата жалостан и поносан 

дан,[...] хрватски Велики Петак и Ускрс. То је дан жалости јер су 

тада умрли највећи хрватски националисти, а дан радости и 

поноса, јер можемо свему свијету доказати, да никада нијесмо 

били туђе робље, да нам је Господ увијек спремао људе који ће 

водити народ Хрватски његову спасу; слободи“.
20

 

Свечане академије посвећене Петру Зринском и Франу 

Крсти Франкопану биле су главни механизам помоћу којег је мит 

учитан у колективно памћење буњевачко-шокачке популације.Ови 

скупови су постали традиционалне свечаности од велике важности 

у конструкцији идентитета. Само током 1922. одржане су чак две 

„Зринско-Франкопанске академије“ у Суботици.
21

 Приликом сваке 

од манифестација буњевачко-шокачке публикације обиловале су 

текстовима са наглашеним симболичким елементима и мотивима. У 

најави академијe 1939, Суботичке новине су писале:  

„Непријатељ нашег хрватског народа је мислио да ће мач 

крвников избрисати и ишчупати из нашег срца спомен на ова два 

велика сина хрватскога народа којима је тако на срцу лежала 
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 Neven, 30. travnja 1925, br. 13; Subotičke novine, 28. travnja 1923, br. 17. 
21

 Subotička Danica za 1923, Subotica 1922. 
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слобода народа, али се преварио. Онај народ, ради којег су дали 

своје животе, части их и сјећа их се увијек, нарочито на дан 

њихове смрти: 30. травња. Кад се широм нам земље Хрватске 

држи спомен на ове погинуле великане, није хтјела ни Суботица 

да заостане за другим градовима. Овогодишња приредба не 

треба да се стиди можда ни оне у Загребу“.
22

 

Као и свака манифестација овог типа, суботичка академија 

одржана 1939. отворена је мисом, а затим су на масовном скупу 

читани делови из Кумичићевог романтичарског романа Урота 

Зринско-Франкопанска, певани су делови опере Ивана Зајца Никола 

Шубић Зрињски и извођени су позоришни комади везани за Петра и 

Франа Крсту,
23

 такође препуни романтичарских тенденција и 

мотива. 

Као у случају осталих хрватских историјских наратива, тако 

је и мит о Зринском и Франкопану постао део колективног памћења 

војвођанских Буњеваца и Шокаца тек после 1918. Сви ови садржаји 

инкорпорирани су у колективно сећање буњевачких и шокачких 

Хрвата перманентним понављањима у публикацијама, 

комуникацији и друштвеним интеракцијама. На тај начин, култура 

памћења оних Буњеваца и Шокаца који су интегрисани у хрватску 

нацију значајно је трансформисана с обзиром на количину 

новоусвојених садржаја карактеристичних за хрватску националну 

идеологију. Ови садржаји су постали део менталних слика и сећања 

на прошлост у локалним буњевачким и шокачким наративима. Како 

смо видели, у усвајању мита о Петру Зринском и Франу Крсти 

Франкопану, важан је елемент стварања јединственог осећања 

спрам ових личности унутар буњевачке и шокачке популације. 

Међутим, за разумевање функционисања културе памћења у 

контексту хрватских национално-интеграцијских процеса на 

                                                      
22

 Subotičke novine, 5. svibanj 1939, br. 18. 
23

 Subotičke novine, 19. svibanj 1939, br. 20; 5. svibanj 1939, br. 18. 
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простору Војводине након 1918, потребно је размотрити и процесе 

везане за етничку прошлост Буњеваца и Шокаца, односно улогу 

локалних историјских наратива обликованих током 19. века и 

њихову функцију у процесу изградње хрватског националног 

идентитета. 

 

* * * 

 

Културу памћења у случају хрватске националне 

интеграције Буњеваца и Шокаца у Краљевини Југославији можемо 

анализирати кроз још неколико сегмената. Трансформације 

колективног и историјског памћења одвијале су се на неколико 

нивоа, посебно када је реч о етничкој прошлости буњевачке и 

шокачке популације, обликованој током 19. века. Тако су, на 

пример, везе између Хрвата, Буњеваца и Шокаца у давној или 

ближој прошлости интерпретиране као историјски наративи који су 

неупитно доказивали хрватски национални идентитет буњевачко-

шокачке популације у садашњости и доприносили изграђивању 

снажне идентитетске конструкције. Такође, стари историјски 

наративи буњевачке и шокачке популације, формирани током 19. 

века, делимично су трансформисани у контексту хрватске 

националне идеологије.Дакле, менталне слике о јединству Хрвата и 

војвођанских Буњеваца и Шокаца стваране су историјским 

наративима који су сугерисали везе између ових група у прошлости. 

Везе су биле политичке, економске и културне, из чега је 

произлазила идеја о јединственој нацији и јединственом 

идентитету. У том контексту, буњевачки аутори су формулисали 

низ теза о јединству Буњеваца, Шокаца и Хрвата. У аргументовању 

ових теза, најуспешнији је био суботички новинар Петар Пекић, 

иако је већина његових аргумената утемељена на произвољним и 

често нетачним подацима. 
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Пекић је у једном од текстова те врсте разматрао питање да 

ли су се Буњевци и Хрвати у прошлости „осјећали једним народом“, 

односно какав је био карактер веза Буњеваца са „политичким и 

културним факторима Краљевине Хрватске“ у 18. и 19. веку. 

Основна Пекићева теза је да су Буњевци увек били део „хрватске 

народне повијести“. Између осталог, он је ову тврдњу доказивао 

тезом о продору хрватске литературе у јужну Угарску још током 18. 

века, констатујући да „све што је долазило из Хрватске, Буњевци су 

сматрали својим, као што су и Хрвати реципрочно сматрали својим 

све што им је долазило од Буњеваца“. Такође, стварајући 

континуитет у везама, он је писао о наводном утицају Илирског 

покрета на буњевачку-шокачку популацију, затим о Буњевцима 

који су наводно били присталице бана Јосипа Јелачића, сугеришући 

да су се они заједно са Хрватима борили против Мађара у 

револуцији 1848–1849. О карактеру политичких и културних веза 

буњевачког бискупа Ивана Антуновића са бискупом Јосипом Ј. 

Штросмајером и баном Иваном Мажуранићем, Пекић је забележио 

да су „драгоцјени документ који непобитно доказује да су се 

Буњевци увијек осјећали једним народом са Хрватима и да су им 

све тежње увијек биле и јесу заједничке, исте“. Такође, према 

Пекићевом мишљењу, „међусобне идејне везе“ стваране су 

разменом литературе, школовањем појединих Буњеваца у Хрватској 

и другим механизмима културне сарадње.
24

 

Тезе о везама Хрвата и буњевачко-шокачке популације 

стварале су пожељну слику прошлости, из чега је произлазила исто 

тако пожељна слика садашњости, односно будућности. Другим 

речима, наглашавањем веза у прошлости стварана је перцепција о 

континуитету односа. Тиме је објашњавана припадност хрватској 

нацији у садашњости, што је доприносило изграђивању 

                                                      
24

 P. Pekić, Političke i kulturne veze između Bunjevaca i Hrvata u prošlosti, 

Obzor: spomen knjiga: 1860–1935, Zagreb 1935, 89–90. 
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идентитетске конструкције. Нова димензија у култури памћења је 

проистицала из формулације о повезаности с Хрватима, односно из 

наводне вековне сарадње између буњевачко-шокачке и хрватске 

популације. 

Наведени наративи су постајали део колективног памћења 

из чега је произлазила конструкција хрватског националног 

идентитета и закључак о припадности хрватској нацији. С једне 

стране, одвијао се процес инкорпорирања хрватских историјских 

наратива и традиција у колективно памћење Буњеваца и Шокаца, 

док је, с друге стране, стварана идеја о заједничком сећању и 

колективном памћењу. Као последица ових процеса, креирана је 

слика о истоветности Хрвата и буњевачке и шокачке популације, 

односно буњевачко-шокачких Хрвата. Када је реч о старим 

буњевачким и шокачким историјским наративима, обликованим у 

периоду до 1918, они су делимично измењени у контексту хрватске 

националне идеологије и конструкције националног идентитета. 

Поједини аутори, као што су Петар Пекић, Рудолф Хорват, Иве 

Прћић и други, у књигама и брошурама детаљно су описивали 

историју Буњеваца и Шокаца, али у новом идеолошком оквиру и 

контексту. 

Укратко, ови историјски наративи су садржавали тезе о 

„бурној и крвавој прошлости“ читаве заједнице, приказујући 

њихову храброст, борбе, невоље и жртве. Детаљно су описани 

ратови против Османлија и улога коју су у њима имали „хрватски 

граничари“ из Бачке. Надаље, ови историјски наративи приповедају 

о улози „бачких Хрвата“ у бици код Сенте 1697, када су били 

предвођени Луком Сучићем, као и о учешћу у Ракоцијевом устанку 

(1703–1711) и ратовима Хабзбуршке монархије против Наполеона. 

У свим овим сукобима, њихове су биле „највеће заслуге“. Такође су 

поднели и „највеће жртве“ и континуирано су били изложени 
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разним неправдама.
25

 Важна карактеристика ових наратива је 

описивање веза и улоге католичке цркве у животу буњевачке и 

шокачке популације. Буњевци и Шокци су описани као људи верни 

цркви, којој имају да захвале за свој опстанак. 

Преобликовање историјских наратива истовремено је 

подразумевало и трансформацију сећања на прошлост. Стварана је 

другачија перцепција и слика прошлости, у контексту хрватске 

националне идеологије и конструисања националног идентитета као 

новог идентитетског обрасца утемељеног на трансформисаном 

буњевачком и шокачком етничком идентитету. Ипак није се радило 

о трансформацији у смислу значајнијег мењања садржаја наратива, 

већ примарно, њиховом прилагођавању хрватској идеологији, 

надограђивању и допуњавању садржајима карактеристичним за 

конструкцију хрватског националног идентитета. Суштина је у томе 

да су стари буњевачки наративи допуњени идејом о хрватству као 

наводно старом и вечном идентитету војвођанских Буњеваца и 

Шокаца. На тај начин су стари историјски наративи прилагођени 

новој идеологији, добили важну улогу у конструисању хрватског 

националног иденитета буњевачке популације. 

У суштини, наведено разматрање указује да однос према 

прошлости етничке групе није радикално трансформисан. Стари 

историјски наративи су доживели незнатне измене, али 

инкорпорирањем хрватске националне идеологије, прилагођени су 

новој конструкцији идентитета. Идентитетска конструкција 

истоветности са хрватском нацијом грађена је и на појединим 

сличностима, које су се темељиле на заједничким и сличним 

искуствима људи карактеристичним за читав балкански простор. 

                                                      
25

 О томе више у: P. Pekić, Povijest Hrvata u Vojvodini, Zagreb 1930; Rudolf 

Horvat, Hrvati u Bačkoj (Bunjevci i Šokci), Osijek 1922; Marko Čović, 

Aleksandar Kokić, Bunjevci i Šokci, Zagreb 1939; Ivo Prćić, Subotica i 

Bunjevci: da se zna i ne zaboravi, Subotica 1936. 
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Међутим, селекцијом и уграђивањем у наративе, ова искуства су 

постала један од механизама изградње националног идентитета. 

Неке од сличности су ратови против Турака, вековна верност 

католичанству, статус жртве итд. Дакле, иста или врло слична 

искуства, заједничка свим балканским етницитетима у прошлости, 

лоцирана су и преточена у конструисане историјске наративе, како 

би генерисали идентитетску конструкцију јединствене нације. 

Такође, наведени примери у тексту указују на који начин је 

формиран сложени конструкт колективног памћења у процесу 

изградње хрватског националног идентитета војвођанских 

Буњеваца и Шокаца. Процес се заснивао на избору пожељних 

сећања, којима је основни циљ био доказивање истоветности 

идентитета Хрвата и буњевачко-шокачке популације. Наводна 

заједничка прошлост хрватске и буњевачко-шокачке заједнице, 

била је у уској вези са процесом стварања идентитета у 

садашњости. Социјална конструкција памћења и сећања етничких и 

националних група, Буњеваца, Шокаца и Хрвата, повезана је на 

начин да су стваране менталне слике које су их обједињавале у 

јединствени национални идентитет. Менталне слике су стваране у 

колективној и историјској свести посредством појединих 

историјских наратива, који су на различите начине били 

презентовани ширим масама. 

За разумевање наведених елемената и читавог процеса 

изградње националног идентитета и конструисања културе 

памћења, од посебног значаја је већ поменути феномен у теорији 

дефинисан као колективно заборављање, односно заборављање 

оних садржаја који нису део перманентних друштвених 

интеракција. Овај елемент у култури памћења омогућује да се да 

одговор на питање, како је могуће да су се наведене трансформације 

наратива и инкорпорисање нових садржаја уопште догодиле и биле 

усвојене од стране буњевачко-шокачке популације? Суштина је 

управо у постепеном заборављању оних историјских наратива који 
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више нису били присутни у јавности, друштвеним интеракцијама и 

комуникацији. Пошто су међу буњевачким и шокачким Хрватима, 

како смо видели, биле присутне приче везане за хрватску 

националну идеологију и митологију, као и делимично 

преобликовани стари буњевачко-шокачки наративи, управо су ти 

садржаји постали доминантан облик сећања на прошлост. Ова 

тенденција се односи на оне Буњевце и Шокце који су интегрисани 

у састав хрватске нације. Креирање сећања буњевачко-шокачке 

популације о хрватским знаменитим личностима и догађајима из 

хрватске прошлости, последица је перманентног понављања у 

јавности, као и у друштвеним интеракцијама. Садржаји који више 

нису били присутни, или су потиснути, престали су да буду део 

колективног памћења, што је омогућавало трансформацију 

идентитета од буњевачког, у буњевачко-хрватски. Управо због тога 

је било могуће да буњевачко-шокачка популација која је 

интегрисана у састав хрватске нације „заборави“ да поједини 

хрватски наративи никада нису били део њихове етничке 

прошлости у 19. веку. С тим у вези је и одвијање процеса 

„заборављања“ старог етничког идентитета и усвајања хрватског 

националног идентитета као нове форме лојалности и припадности, 

што је све заједно била последица трансформације историјских 

наратива групе. 

За интерпретацију процеса стварања културе памћења 

буњевачких и шокачких Хрвата важан је појам генерацијског и 

колективног памћења. Како смо видели, хрватски историјски 

наративи почињу да заузимају доминантно место у буњевачко-

шокачким публикацијама и јавности тек после 1918. Тек тада, 

Буњевци и Шокци сазнају приче о Зринскима, Франкопанима, 

краљу Томиславу и другим значајним хрватским историјским 

личностима. На тај начин, памћење које ови наративи обликују 

може се дефинисати уједно и као генерацијско и као колективно. 

Оно је генерацијско, јер у моменту када настаје везано је само за 
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једну генерацију и први пут се појављује у том облику у буњевачко-

шокачкој популацији. Такође, иако је по својој природи „ново“ 

памћење, има јасну тенденцију стварања националног, односно 

колективног памћења. Другим речима, међу Буњевцима и Шокцима 

емоционалан однос према хрватској прошлости као масовна појава 

настаје тек у генерацији која је доминирала јавним животом после 

1918. Из овог емоционалног односа постепено се генерише 

колективно и национално сећање, што истовремено подразумева да 

масе почињу доживљавати хрватске историјске наративе као своје 

властите. 

На крају, када су наведени наративи постали део културе 

памћења, створена је идеја о заједничкој прошлости Хрвата и 

буњевачко-шокачке популације. Континуитет истоветности је 

пронађен у далекој прошлости, још у раном средњем веку. Такође, 

култара памћења, тј. њено обликовње, имала је важну функцију у 

контексту изградње етничке границе и дистанце према Србима, јер 

је идеја о заједничкој прошлости уско повезана са хрватском 

нацијом и њеном историјом, без елемената српске средњовековне 

митологије. Према томе, нема сумње да је обликовање културе 

памћења и трансформација историјских наратива важан елемент у 

изградњи хрватског националног идентитета буњевачко-шокачке 

популације. 

 

Између југословенског националног идентитета и буњевачког 

етницитета: улога културе памћења у обликовању идентите-

тских конструкција 

 

Насупрот интеграцији једног дела војвођанских Буњеваца и 

Шокаца у састав хрватске нације, одвијао се процес конструисања 

југословенског националног идентитета унутар ових етничких 

заједница, што је била доминантна тенденција све до слабљења и 

постепеног напуштања званичне државне идеологије интегралног 
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југословенства средином тридесетих година. Након тога, међу оним 

Буњевцима који су били пројугословенски и просрпски 

оријентисани, југословенство све више уступа место идеји о 

посебном буњевачком етницитету. 

Југословенску идентитетску конструкцију, односно покушај 

њеног обликовања, чинили су бројни елементи и механизми, 

укључујући и употребу историјских наратива у обликовању културе 

памћења. Историјским наративима као основном механизму у 

обликовању колективног историјског сећања и памћења у овом 

контексту припада значајно место. Њихова наративна основа од 

1918. и стварања југословенске државе полазила је од неколико 

кључних елемената. За идеологе јединствене југословенске нације 

било је важно све историјске процесе у прошлости повезати са 

наводном вековном тежњом свих јужнословенских етничких и 

националних заједница за стварањем заједничке државе. Такође, 

тражени су апостоли југословенске мисли, све од средњег века па 

до 1918. У историјским наративима те врсте, било је важно 

назначити улогу сваке етничке заједнице у догађајима везаним за 

Први светски рат, што је у првом реду подразумевало развијену 

активност на остварењу идеала јединствене државе. 

У том контексту, као део југословенског интеграцијског 

процеса међу Буњевцима и Шокцима, историјски наративи су 

садржавали низ теза о бискупу Ивану Антуновићу, о којем се 

писало као о „оцу југословенског покрета код буњевачког племена“. 

Према тим наративима, управо је он буњевачку и шокачку 

популацију „определио за јасну југословенску оријентацију“. 

Антуновићеви текстови су често цитирани и тумачени у духу 

интегралног југословенства. Истицано је како није правио никакве 

разлике међу Јужним Словенима и да је веровао у „будућност и 

мисију Југословена“. Наративи су садржали и аисторичне тезе о 
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Антуновићевој визији стварања јединствене државе, па jе, у том 

контексту, о њему писано као о „пророку и претечи Југославије“.
26

 

Такође, у контекст југословенства стављена је целокупна 

културно-просветна активност Буњеваца и Шокаца пре 1918, па је 

суботичка буњевачка просветна институција Пучка касина 

приказана као „жариште југословенске свести“, уз закључак да су 

сви Буњевци били „за уједињење Јужних Словена“. Описивањем 

активности и анализом ставова Буњеваца током Првог светског 

рата, стварана је перцепција да су они били важан фактор у 

догађајима и процесима који су се одвијали у том периоду. Тако 

суботички новинар Јосип Шокчић у својој књизи о прошлости 

Суботице наводи „безброј догађаја и епизода које би посведочиле 

југословенску свест Буњеваца“. Шокчић је писао да су они били 

„одважни и стали су отворено на страну Срба и Србије“. Детаљно је 

приказао „јунаштва наших одличних родољуба“, који су били 

прогањани и затварани због изјава којима су провоцирали угарске 

власти, отворено говорећи о српској победи у рату. Између осталог, 

Шокчић је истицао да се буњевачка популација „декларисала за 

Србију и онда када је Србију прегазила непријатељска војска. То је 

био излив искреног југословенског национализма“.
27

 

Основна функција наведених текстова није била у 

истраживању и разумевању прошлости у контексту у којем се она 

десила, већ производња наратива који су могли бити уграђени у 

опште идеолошке концепције у конструкцији југословенске нације. 

На истим поставкама се темељила већина оновремених 

историографских разматрања. Обликовање историјске свести и 

колективног историјског памћења Буњеваца и Шокаца полазило је 

од идеје југословенске нације и њеног постојања у прошлости, као 

темељне претпоставке изложене у историјским наративима. У том 

                                                      
26

 J. Šokčić, Subotica pre i posle oslobođenja, Subotica 1934, 18–25. 
27

 Исто, 32, 47, 51–90. 
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контексту, наративи присутни у публикацијама буњевачко-шокачке 

популације садржали су све кључне елементе: Буњевци и Шокци су 

добили свог југословенског апостола, вођу и пророка у личности 

бискупа Ивана Антуновића, њихове активности током Првог 

светског рата представљене су у духу државне идеологије, па су чак 

и осећања читаве заједнице у прошлости представљена тако да су 

кореспондирала са метафизичком претпоставком југословенског 

национализма по којој су сви „Југословени“ одувек тежили истом 

циљу и јединственој држави. 

 

* * * 

 

За истраживање формирања две међусобно супротне 

културе памћења, прохрватске и пројугословенске (буњевачке), 

важно је анализирати однос према националним празницима и у 

том контексту формирање историјских наратива. Легитимност нове 

државе фиксирана је и прослављана националним церемонијама 

приликом државних празника: дана уједињења 1. децембра, 

краљевог рођендана 17. децембра и Видовдана 28. јуна. За 

суботичке Буњевце од посебног су значаја били датуми 10. и 13. 

новембар 1918, око којих су обликована два модела културе сећања. 

Буњевци интегрисани у састав хрватске нације истицали су 10. 

новембар као кључан датум у својој прошлости, јер су сматрали да 

је тада сасвим независно од других фактора донета одлука о 

отцепљењу Суботице од Угарске. На тај начин политички 

легитимитет је повезан искључиво за буњевачком популацијом, док 

је улога српске војске потпуно маргинализована. За разлику од ове 

перцепције, пројугословенски оријентисани Буњевци легитимност 

су везивали за дан када је српска војска ушла у град 13. новембра, 

док су догађаје од 10. новембра тумачили тек као „наговештење 
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ослобођења“.
28

 На тај начин је једна локална традиција добила 

статус који су имали државни национални празници. Локални 

елементи повезани су са општим местима југословенског 

националног идентитета, и то у највећој мери са култом српске 

војске. На тај начин су око интерпретације два догађаја и датума и 

кроз њихово празновање обликоване две међусобно супротстављене 

идентитетске конструкције. 

Осим наведених церемонија, позиционирање Видовдана као 

националног празника је у овом контексту било веома важно за 

носиоце државне идеологије, иако је Видовдан суштински био један 

од маркера српског националног идентитета. Овај празник 

представља једну измишљену традицију, јер је у форми 

обележавања спомена на све жртве ратова пале у борби за отаџбину 

настао тек 1889.
29

 После 1918. Видовдан је везан за политичке 

традиције нове државе, јер је управо 28. јуна 1921. донет 

Видовдански устав. Иако у југословенском контексту, Видовдан је 

и у Краљевини Југославији такође требало да буде празник 

обележавања спомена свих жртви отаџбинских ратова. Полазећи од 

идеје југословенске нације као општег идентитетског оквира, у 

буњевачким и шокачким публикацијама репродукује се косовски 

мит, пише се о „цару“ Лазару, Милошу и „величини и снази 

Видовдана“. Између мита и југословенске идеологије је 

успостављена органска веза, па су Буњевачке новине писале: „Пораз 

на Косову постао је за наш народ светиња.[...] Смрт великог дила 

нашег народа на Косову за Истину и Правду, дала је цилокупном 

народу нашем нов, здрав и несаломив живот, који је издржао 

петостолетно ропство и донео нам данашњу нашу државу 

                                                      
28

 Bunjevačke novine, 8. novembar 1940, br. 38. 
29

 Мирослав Тимотијевић, О произвођењу једног националног празника: 

спомен дан палима у борби за отаџбину, Годишњак за друштвену 

историју, год. 9, св. 1/3, Београд 2002, 69–77. 
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Југославију“.
30

 „Мементо Косова“ је посматран као „подлога наше 

снаге“.
31

 Жртве погинуле у средњем веку, повезане су са онима који 

су погинули током Првог светског рата: „Поштовање онима, који су 

жртвовали своје животе на Косову и онима који су се борили за 

наше уједињење“.
32

 Приликом обележавања празника, по школама 

су организована предавања о значају овог дана у југословенској 

прошлости, а извођена је и драма „Бој на Косову“,
33

 као један од 

пропагандних механизама за ширење косовског мита и идеје о 

Видовдану као заједничком празнику свих „Југословена“. Међутим, 

упркос напорима државних власти и развијеној пропаганди, чини се 

да празновање Видовдана није у потпуности заживело међу 

буњевачком и шокачком популацијом и да овај празник није учитан 

у њихову културу памћења. На то указује текст из Буњевачких 

новина 1925, у којем аутор разочарано примећује да је Видовдан у 

Суботици „прошао неприметно“ и да је на малом броју кућа 

истакнута државна застава.
34

 Овај податак сведочи да је покушај 

уграђивања српске националне митологије у јединствену 

југословенску идентитетску конструкцију био главни 

ограничавајући фактор у покушају обликовања јединствене нације. 

Наведени примери указују да је пропаганда идеје југословенске 

нације садржавала многе ограничавајуће факторе, када је реч о 

студији случаја југословенске интеграције Буњеваца и Шокаца. 

Ограничења у стварању нове националне југословенске свести, у 

првом реду су била везана за садржаје карактеристичне за српски 

национализам. 

Међутим, и након постепеног напуштања идеологије 

интегралног југословенства после смрти краља Александра 1934, 
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 Bunjevačke novine, 28. juni 1940, br. 19. 
31

 Bačvanin, 18. novembra 1921, br. 37. 
32

 Bunjevačke novine, 2. jul 1926, br. 27. 
33

 J. Šokčić, Subotica, 194, 215. 
34

 Bunjevačke novine, 3. jula 1925, br. 26. 
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наративи везани за српски национализам остали су присутни у 

обликовању конструкције посебног буњевачког етницитета. За 

разлику од буњевачких и шокачких Хрвата, који су имали изразито 

негативнo мишљење и перцепцију о појединим маркерима српског 

националног идентитета, као што су ћирилица или прослава Светог 

Саве као школског празника, у формирању посебног буњевачког 

идентитета ова слика је била потпуно другачија. Оба елемента, који 

су неодвојиви од идентитетске конструкције српске нације, 

уграђивани су у културу сећања буњевачке и шокачке популације. 

Позитиван став о ћирилици је стваран доказивањем тезе да је ово 

писмо везано за Буњевце и Шокце, па су у том контексту Буњевачке 

новине писале о ћирилици као о писму својих предака и на тај начин 

је везивали за властиту етничку традицију, прошлост и културу 

сећања. Такође, наводили су аргументе бискупа Ивана Антуновића 

који је у својим књигама препоручивао Буњевцима и Шокцима да 

користе ово писмо и да је управо он тврдио да су њихови преци 

„више познавали ћирилицу“.
35

 

Исто тако, да би приближили личност светог Саве 

буњевачкој и шокачкој популацији, на јавним предавањима и у 

публикацијама појављивали су се различити наративи о овом 

српском светитељу. Међу многобројним текстовима и говорима ове 

врсте, интересантна је једна потпуно ирационалана прича о вези 

наводне буњевачке прапостојбине у Херцеговини и Саве као 

управника ове области, односно Захумља. Овај наратив је полазио 

од претпоставке да је личност светог Саве имала култни статус међу 

римокатолицима у Херцеговини, одакле су се, према етничкој 

традицији, Буњевци доселили у Бачку. Наводни доказ за ову тврдњу 

везиван је за велики број имена и презимена „Сабо“ међу 

католицима пореклом из „Савине кнежевине“, из чега је произашло 

да су га Буњевци вероватно поштовали као свеца и одлазили у 
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Милешеву да се поклоне његовим моштима. Овај наратив садржи и 

тезу да је „бискуп захумски, дакле буњевачки, био синовац светог 

Саве“, уз констатацију да су „Хумњаци“ исто што и „Буњевци“ и да 

се управо због свега наведеног намеће закључак да треба да га 

прослављају заједно са Србима као заједничког светитеља.
36

 

Иако поменути наратив представља вишеслојну измишљену 

традицију, у овом процесу се ипак отварала етничка граница према 

једном од важних маркера српског идентитета, који је изазивао 

спорове, недоумице и незадовољство међу Буњевцима и Шокцима 

управо због тога што је православни светац прослављан као 

државни празник у државним установама. Ипак, постојале су 

тенденције и напори, попут наведеног текста, који су настојали да 

повежу Саву као историјску личност са Херцеговином као 

наводном прапостојбином Буњеваца. 

 

* * * 

 

Изградња буњевачког етницитета у Краљевини Југославији 

подразумевала је формирање историјских наратива и културе 

памћења који су у већој или мањој мери били супротни наративима 

буњевачких и шокачких Хрвата, али и идеји југословенске нације. 

Овај процес је посебно добио на динамици у периоду 1939–1941, 

када је у југословенској држави извршена делимична 

федерализација на националном принципу стварањем Бановине 

Хрватске. Тада међу пројугословенски и просрпски оријентисаним 

буњевачким и шокачким интелектуалцима и политичарима све 

више до изражаја долази идеја о Буњевцима као „четвртом 

племену“. У том контексту, историјски наративи садржавају све 

више механизама који производе посебан буњевачки етницитет. 

Мистификација назива Буњевац је у том процесу имала важну 
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улогу. Ова тема заузима централно место како у буњевачким и 

шокачким публикацијама, тако и приликом јавних наступа, па је у 

једном од тих текстова о писало: 

„Имамо своје име, које су нам наши очеви оставили и сачували у 

највећој борби и са силним мукама. Ово наше традиционално 

име пливало је у невиној и херојској крви наших дедова, оно је 

крштено у Цркви Жртава, где су наши херојски очеви пожелили 

своје животе на олтар буњевачке будућности [...] икоје смо 

поносно носили и у оно време када су због тога ишли на 

вешала“.
37

 

Назив заједнице је на овај начин повезан са култом предака, 

статусом жртве и ирационалним менталним сликама крви. На трагу 

процеса који се одвијао до 1918, буњевачко име се доживљава као 

„светиња која нас је сачувала од пропасти у виковној борби за 

опстанак“.
38

 Оправдање за његову употребу је тражено у прошлости 

и позивању на тезе бискупа Антуновића, који је име Буњевац и 

Шокац сматрао народним именима, односно именима етничке 

групе.
39

 Идеја о очувању имена добија централно место у 

буњевачко-шокачким публикацијама, јер се називу заједнице 

приписују метафизичка својства. 

У процесу обликовања посебне буњевачке етничке 

идеологије такође је од велике важности била употреба историјских 

наратива. У контексту оновременог схватања националног и 

етничког идентитета, створена је претпоставка да су и Буњевци 

једно од југословенских „племена“, уз Србе, Хрвате и Словенце. 

Потврда за ову идеју тражена је у историјским изворима, помоћу 

којих су обликовани одговарајући наративи, што је био један од 

механизама у грађењу идентитетске конструкције и етничке 
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 Bunjevačke novine, 10. aprila 1925, br. 14. 
38
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идеологије. Историјски наративи ове врсте садржавали су низ теза, 

између осталог да је у прошлости „један дио Југославена сматрао 

као своје племенско име Буњевац и као такво задржао столићима, 

дичио се са њим и тако дочекао ослобођење“. Такође, буњевачки 

интелектуалци су писали како се у различитим изворима из 17. и 18. 

века помиње „bunjevische nacion“ или да је извесни бискуп 

Брајковић још 1700. разликовао Хрвате, Србе и Буњевце. Утицајни 

и угледни суботички учитељ Мијо Мандић написао је низ текстова 

ове врсте, па је тако забележио да су Буњевци извршили „ново 

оснивање и уређивање Суботице 1686“, а затим пишући о времену 

када је Суботица добила статус слободног краљевског града, како 

су „слободу и силне повластице граду [...] великим трудом, 

виштином, истрајношћу и великим жртвама испословали 1779“.
40

 

Мандићеви наративи указују на који начин је обликована идеја о 

славној прошлости заједнице, њиховим историјским заслугама и 

значају, што је јачало осећај поноса популације на властити 

колектив. 

Употреба историјских наратива, посебно уочи Другог 

светског рата, почивала је на све доминантнијој присутности теза 

које су наглашавале буњевачку посебност. Текстове о 

југословенској историји, све више замењују текстови о „буњевачкој 

националној прошлости“,
41

 како пишу Буњевачке новине 1940. На 

тај начин етничка идеологија добија садржаје којима је доказивана 

идентитетска конструкција, као и политички аспекти буњевачог 

етничког идентитета. Политизацијом етничке припадности и 

етничког идентитета Буњеваца, обликована је релативно стабилна 

идентитетска конструкција. Традиције заједнице постале су 

медијум преко којег се одвијало самообожавање њених припадника 

и свест о истоветности групе, односно њених припадника. 

                                                      
40

 Pravi bunjevački kalendar za 1936, Subotica 1935, 61–62, 81. 
41

 Bunjevačke novine, 23. februara 1940, br. 1. 



Александар Хорват 

 

136 

 

* * * 

 

Очигледно је процес формирања етнонационалног 

идентитета буњевачких Хрвата, Буњеваца и Шокаца на простору 

Војводине у периоду постојања југословенске краљевине почивао 

на обликовању културе памћења као важном механизму у изградњи 

стабилних идентитетских конструката. Учитавање пожељних 

сећања популацији преко публикација, колективних ритуала и 

других друштвених интеракција производило је одређени 

етнонационални идентитет. Важно је напоменути да ова студија 

случаја експлицитно потврђује модернистичке теоријске 

концепције о етнонационалним идентитетима, као динамичним 

друштвеним феноменима, који се непрестано преобликују у 

времену. У том контексту, упоређујући буњевачку и буњевачко-

хрватску идентитетску конструкцију, очигледно је да су историјски 

наративи којих се заједнице „сећају“ и које „памте“, готово 

идентични, јер се позивају на исту „прошлост“. Култура сећања 

војвођанских Буњеваца и Шокаца и буњевачких Хрвата у периоду 

1918–1941. у највећој мери је имала основу у садржајима насталим 

током друге половине 19. века, када је формиран модеран облик 

буњевачког и шокачког етницитета. Допуњавање ових наратива 

наративима карактеристичним за хрватски национални идентитет 

од највећег је значаја за формирање два облика културе памћења, 

што је нужно производило две међусобно супротне идентитетске 

форме, које су до данас остале присутне у Бачкој у виду буњевачког 

етницитета и хрватског националног идентитета буњевачких 

Хрвата. 
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Уводна разматрања 

 

Према резултатима пописа становништва спроведеног 1921. 

године, Немци су са 4,3% удела у укупном броју становника 

Краљевине СХС, чинили најбројнију националну мањину у 

новооснованој југословенској држави
1
. Било их је укупно 513 472, 

од чега је у Банату, Бачкој и Барањи живело 328 000, у Хрватској и 

Славонији са Сремом 122 000, у Словенији 40 000, док је остатак од 

23 000 отпадао на „остале покрајине”. 

У међуратном периоду они су иза себе већ имали дуго 

историјско искуство на простору југоисточне Европе. Досељени 

овде у великим колонизационим таласима XVIII века, већ 150 до 

200 година насељавали су раније јединствен простор који је 

расцепкан пропашћу Аустроугарске монархије. На крају Првог 

светског рата, њихово национално биће било је, практично преко 

ноћи, подељено између Мађарске, Румуније и Краљевине СХС, а 

они сами су – према наслову једне књиге – од деце царева постали 

пасторчад краљева. У новоформирану југословенску државу 

укључени су нежељено, мимо свих својих надања и захтева које су 

упутили у последњим данима рата и за време трајања Версајске 
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 Прилог представља сажету и прерађену верзију ауторовог мастер-рада, 

одбрањеног 6. марта 2010. на Одсеку за историју Филозофског факултета у 

Новом Саду. 
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мировне конференције, тешко се и постепено мирећи са 

припадношћу новој држави
2
. Било је тешко навићи се на 

новонастале околности: службени језик је промењен – на место 

мађарског ступио је српски, што је наравно за већину становништва 

престављало нову тешкоћу; уместо круна и филера појавили су се 

динари и паре; забрањено је певање мађарске химне, а умсто ње је 

требало научити речи Боже правде и више није требало викати 

éljen већ живео у складу са духом новог времена
3
. Иако од 1918. 

Швабе више нису живеле у Угарској, добар део њих, а нарочито 

старија генерација, остао је привржен Мађарској и тако долазио у 

сукоб са органима своје нове државе
4
. Млађа генерација, која је 

касније одрасла у Краљевини СХС, односно Југославији, била је 

национално свеснија и није осећала никакву повезаност са 

Угарском. 

 За век и по до два, колико су провеле на подручју 

Јужне Угарске, Немци нису успели да изграде заједнички 

идентитет; измешани са другим народима, они су развили један 

изразито индивидуалистички начин живота, при чему осећање 

њиховог заједништва често није прелазило границе самог села у 

ком су живели
5
. У условима у којима је сва власт била деценијама у 

рукама угарског племства и цркве
6
, били су изложени тихој и врло 

успешној мађаризацији. Ретке епизоде у којима су манифестовали 

националну солидарност и јединство биле су Револуција 1848/49, у 

                                                      
2
 Zoran Janjetović, Deca careva, pastorčad kraljeva, Beograd 2005, 132. 

3
 Биљана Шимуновић-Бешлин, Просветна политика Дунавске бановине 

1929–1941, Нови Сад 2007, 36. 
4
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Beograd 2000, 62. 
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 Бранко Бешлин, „Два историјска романа о Подунавским Швабама у 18. 

веку”, Истраживања 15, Нови Сад 2004, 14. 
6
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којој су изашли са тзв. Богарошком петицијом
7
и крај Првог 

светског рата када су прогласили неуспешну и кратковечну 

Банатску републику
8
.  

 Тек у новонасталим околностима након распада 

Аустроугарске и у првим поратним годинама у њеним државама-

наследницама, они су почели постепену, али веома ефикасну 

изградњу свог националног идентитета, који је у историографији 

остао упамћен као тзв. народни, немачко национални-тип (нем. 

Völkische, deutsch-nationale Identitättypus)
9
. Дотада углавном познати 

као „Немци у Угарској”, они су се сада почели дефинисати као 

Подунавске Швабе, „ново”, или, чешће – најмлађе племе немачког 

народа, које свој постанак има да захвали миграционим покретима 

XVIII и XIX веку
10

. Појам „подунавске Швабе” настао је почетком 

двадесетих година прошлог века у академским круговима вајмарске 

Немачке; први су га употребили професори Херман Ридигер 

(Hermann Rüdiger) и Роберт Зигер (Robert Sieger), како би означили 

своје сународнике који су се после 1918. нашли у оквиру граница 

                                                      
7
 О Богарошкој петицији (која се понекад још назива и Богарошко-

биледска петиција), види: Anton Peter Petri, Josef Novak und die Bittschriften 

an den Kaiser, München 1963; Josef Volkmar Senz, Geschichte der 

Donauschwaben, München 1987, 126–131; Филип Крчмар, „Швапска 

петиција 1849. године“, у публикацији: Владан Гавриловић (ур.), 

Војвођански простор у контексту европске историје, Нови Сад 2012, 259–

270; Михаел Антоловић, „Богарошка петиција”, Споменица Историјског 

архива Срем 11, Сремска Митровица 2012, 159–173. 
8
 Тома Миленковић, „Банатска република и мађарски комесаријат у Банату 

(31. октобар 1918 – 20. фебруар 1919)”, Зборник Матице српске за 

историју 32, Нови Сад 1985.  
9
 Gerhard Seewann, „Siebenbürger Sachse, Ungarndeutscher, Donauschwabe? 

Überlegungen zur Identitätsproblematik des Deutschtums in Südosteuropa”, in: 

Minderheitenfragen in Südosteuropa. Beiträge der Internationalen Konferenz: 

The Minority Question in Historical Perspective 1900–1990, Inter University 

Center, Dubrovnik, 8–14. April 1991, München 1992, 142. 
10

 Исто, 143. 
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земаља наследница Аустроугарске
11

. Уз све недостатке које 

поседује
12

, назив „Подунавске Швабе” се усталио и опстао до дан-

данас. Основне карактеристике по којима се ова етничка скупина 

распознаје су следеће: 

1. Величање сопствених заслуга у ери колонизације, 

односно културно стварање ни из чега (creatio ex nihilo); 

2. Истицање своје културне мисије и цивилизаторске улоге 

на југоистоку Европе, при чему су Швабе биле учитељи 

осталим народима који су живели на том простору; 

3. Истрајавање на становишту да се од XVIII од XX века 

Подунавске Швабе налазе у сталној одбрамбеној борби 

(против сила природе, Турака, мађаризације итд), и 

упркос томе успевају да у мору страних народа 

(Völkermeer) очувају свој немачки идентитет, језик и 

културу
13

. 

 

Притом је међу Подунавским Швабама остао присутан 

регионални партикуларизам који је постојао и у аустроугарском 

периоду, па су они наставили да се и даље деле на банатске, бачке, 

сремске, барањске, затим, Швабе у Хрватској и Словенији итд. Ове 

поделе су опстале чак и када је дошло до озбиљнијег политичког и 

националног оганизовања у Краљевини СХС (Југославији), те у том 

смислу појам војвођанске Швабе практично и да није постојао у 

међуратном периоду; код самих Шваба овај термин се појављивао 

                                                      
11

 Михаел Антоловић, „Српска историографија о Немцима у Војводини”, 

Споменица Историјског архива Срем 7, Сремска Митровица 2008, 153. 
12

 У првом реду, Немци који се убрајају у Подунавске Швабе живели су (и 

живе) и у областима кроз које Дунав не протиче, а осим тога, тек мањи део 

ове популације вуче порекло из Швабије (нем. Schwaben), историјске 

области на југозападу данашње Немачке која углавном одговара савезној 

држави Баден-Виртемберг.  
13

 G. Seewann, нав. дело, 143–144. 
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веома ретко, из простог разлога што они саме себе нису тако 

доживљавали. У ретким случајевима када се овај термин и јављао у 

њиховом јавном дискурсу, означавао је искључиво географску 

одредницу, без икакве политичке конотације.  

 

Политичко организовање Немаца у Војводини: Културбунд 

 
Прве године иза Великог рата нису биле лаке за немачки 

живаљ. У свести Немаца, као припадника губитничке стране у рату, 

1918. година остала је урезана као „година преврата” (нем. 

Umsturz).  

Версајски мировни уговор је предвиђао доношење 

конвенције којом би се гарантовала заштита националних права 

мањина које су се затекле у границама нових држава. Краљевина 

СХС је са оклевањем прихватила ту обавезу, јер је у њеним 

одредбама видела повреду свог државног суверенитета, а ни 

југословенске власти нису имале искрену намеру да доследно 

спроводе политику заштите мањина
14

.  Од краја рата до ступања на 

снагу одредаба мировних уговора статус Немаца није био регулисан 

(овај период се поклапа са трајањем државно-правног провизорија 

Краљевине СХС, 1918-1921). Лишени политичких права, они су 

имали да оптирају (односно да се изјасне да ли желе да напусте 

земљу или у њој остану као њени грађани), чиме нису могли да 

бирају своје представнике
15

, па самим тим нису ни сматрани 

држављанима Краљевине СХС. Овакво стање је потрајало све до 

1922. године.   

                                                      
14

 Михаел Антоловић, Политика немачке мањине у Дунавској бановини 

1929–1941, Нови Сад 2008, 40 (магистарски рад у рукопису).  
15

 Oskar Plautz (Hrsg.), Das Werden der deutschen Volksgemeinschaft in 

Südslawien, Sonderabdruck aus dem „Deutschen Volksblatt” (= Das Werden 

der deutschen Volksgemeinschaft...), Neusatz 1940, 17.  
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Упркос таквим условима, Немци у Војводини су започели 

да се организују, најпре на културном, просветном и привредном, а 

затим и на политичком плану. Југословенској влади је било у 

интересу да подржи започети процес њихове националне 

афирмације, у циљу сузбијања иредентистичких аспирација 

Мађарске и спречавања њеног утицаја на држање Немаца у 

условима још нерегулисаног међународног положаја
16

. Страховало 

се од евентуалног швапско – мађарског савеза, чиме би се појачао 

„ревизионистички” табор и пореметила равнотежа у Војводини на 

штету српског, односно словенског елемента. 

Недуго након што је новембра 1918, односно марта 1919 

дошло до првих значајнијих окупљања Немаца у Банату (у Великом 

Бечкереку)
17

, Нови Сад је преузео примат као центар немачког 

окупљања у Краљевини СХС. У мају 1919. група виђенијих Немаца 

окупила се око Швапско-немачког клуба у Новом Саду
18

. На челу 

клуба налазио се Фридрих Хес (1876–1928)
19

. Као најзначајнији циљ 

ово тело је одредило покретање једног немачког листа, чије је прво 

издање угледало светлост дана 25. октобра 1919. године
20

. У питању 

је био Deutsches Volksblatt (Немачки народни лист), који је одмах 

постао гласник немачког националног покрета у Југославији
21

. 

Његов први уредник био је др Георг Грасл
22

.  

                                                      
16

 Josip Mirnić, Nemci u Bačkoj u Drugom svetskom ratu, Novi Sad 1974, 29.  
17

 О томе в.: Александар Станојловић (ур.), Петровград, Петровград 1938, 

103–104. 
18

 Branko Bešlin, „Nemci u Vojvodini 1918–1941“, Tokovi istorije 1–4, 

Beograd 1999, 210.  
19

 Deutsche Volkskalender für das Jahr 1930, Novisad 1930, 54.  
20

 Das Werden der deutschen Volksgemeinschaft ..., 21. 
21

 Исто.  
22

 Георг Грасл (Панчево 1863-Салцбург 1948), похађао вишу реалну школу 

у Панчеву и српску гимназију у Новом Саду; студирао политичке науке и 

право у Бечу, Грацу и Прагу, након чега је до 1918. радио у аустроугарској 

државној служби; пропутовао Француску, Италију, Швајцарску и јужну 
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У Новом Саду је 20. јуна 1920. године, одржана оснивачка 

скупштина Швапско-немачког просветног савеза (Schwäbisch-

deutsche Kulturbund), који ће кроз читав међуратни период 

представљати централну националну организацију Немаца у 

Краљевини СХС
23

. Савез се декларисао као неполитичка (подв. Ф. 

К.) организација која се залаже за духовне, етичке, моралне, 

друштвене и културне потребе немачке мањине и њено 

просвећивање путем неговања језика, ширења књига, оснивања 

библиотека и других васпитних установа, предавања итд
24

. За 

председника је изабран угледни новосадски трговац и фабрикант 

Јозеф Менрат, мада је водећу улогу у раду организације имао Грасл, 

као њен генерални секретар. Чињеница да је Културбунд 

неполитичка организација била је додатно подвучена геслом Верни 

држави и народу (Staatstreu und Volkstreu), које су његови челници 

истицали на сваком кораку. Иако се чврсто истрајавало на овим 

становиштима, организација је често била под притиском државних 

органа власти. Њени представници били су повремено изложени 

                                                      

Немачку;  у Босни и Херцеговини био члан Земаљске управе за школство; 

оснивач и уредник Deutsches Volksblatt-a, суоснивач Културбунда и његов 

први секретар (1920-1924); стручњак за културна питања Немаца у 

југословенској држави; од 1925. до 1929. посланик Партије Немаца у 

београдском Парламенту; почасни председник Културбунда и сенатор у 

Београду од 1932. до 1941; по избијању рата преселио се у Грац, потом у 

Беч, да би последње године живота провео у Салцбургу; један од оснивача 

Немачке школске задужбине и Немачког учитељског завода. Почасни 

грађанин више места у Војводини: Филипова (Бачког Грачца), Колута, 

Хојфелда и Масторта (данашњи Нови Козарци), Светог Хуберта (Банатско 

Велико Село). Anton Peter Petri, Biographisches Lexikon des Banater 

Deutschtums, Marquartstein 1992, 579–580.    
23

 Швапско-немачки клуб прерастао је у месни огранак Културбунда у 

Новом Саду 6. марта 1921. године Deutsche Volkskalender für das Jahr 1930, 

Novisad 1930, 54.  
24

 B. Bešlin, „Nemci u Vojvodini 1918–1941”, Tokovi istorije 1 – 4, Beograd 

1999, 211.    



Филип Крчмар 

 

144 

нападима и хапшењима, а редакција Deutsches Volksblatt-a нашла се 

у неколико наврата на мети напада националистичких појединаца 

или организација
25

. С друге стране, национални и културни циљеви 

Културбунда били су језгровито изражени девизом Muttersprache – 

Heimat – Väterglaube (Матерњи језик – Домовина – Очинска вера)
26

.  

Из Културбунда су се временом развиле све друге 

националне организације Немаца у Војводини
27

. Врло брзо започето 

је ширење организационе мреже, која је до прве генералне 

скупштине јуна 1921. у Банатском Карловцу обухватила 30 000 

Немаца и 99 насеља широм Војводине
28

. До 1924. године, када се 

завршава прва фаза постојања Културбунда, број месних група се 

попео на 128
29

. 

Крајем 1922. године основане су две нове значајне 

организације војвођанских Шваба. Најпре је 1. октобра у Новом 

Саду формирана Аграрија, централна пољопривредна задруга 

Немаца у Војводини (Agraria, Landwirtschaftliche 

Zentralengenossenschaft), на чијем челу се нашао др Штефан 

Крафт
30

. Два месеца касније, у Жомбољу је 17. децембра основана 

                                                      
25

 О томе в.: Das Werden des deutschen Volksgemeinschaft ..., 18.   
26

 в. Hans Rasimus, Als Fremde im Vaterland. Der schwäbisch – deutsche 

Kulturbund und die ehemalige deutsche Volksgruppe in Jugoslawien im Spiegel 

der Presse, München 1989, 21–27.  
27

 Josef Volkmar Senz, Geschichte der Donauschwaben, München 1987, 199.  
28

 J. Mirnić, нав. дело, 30.  
29

 B. Bešlin, „Nemci u Vojvodini 1918 – 1941”, Tokovi istorije  –4, Beograd 

1999, 211. 
30

 J. V. Senz, нав. дело, 199; из ње се 1927. издвојила Централна позајмна 

каса (Zentral-Darlehen-Kasse als Verband der deutschen Landwirtschaftlichen 

Genossenschaften), преко које се обављао сав новчани промет, чиме је она, 

у ствари, обједињавала целокупну, врло разгранату, мрежу немачких 

задруга; од осталих значајнијих привредних организација које су 

формиране до 1933. ваља издвојити следеће: Централна задруга за гајење 

и уновчавање свиња (1930), Савез немачких одгајивача стоке и Централна 

задруга за одгајивање пернате живине и уновчавање јаја „Авис“ (1931); B. 
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Партија Немаца Краљевине СХС
31

. Оснивање политичке партије 

Немаца било је омогућено истеком рока за оптирање. За 

председника је изабран др Лудвиг Кремлинг из Беле Цркве, који се 

пре рата налазио на челу Немачке народне партије у Мађарској 

(Deutsche Ungarländische Volkspartei), чиме је наглашен 

континуитет националне борбе Немаца. Председник Аграрије 

Штефан Крафт био је, уз Кремлинга, најистакнутија личност 

Партије и касније се налазио на челу њеног посланичког клуба у 

Парламенту
32

. На оснивачкој скупштини усвојен је и програм, који 

је истакао специфично националне захтеве: уставно гарантовање 

слободе националног развоја, право на оснивање приватних школа 

                                                      

Bešlin, „Nemci u Vojvodini 1918–1941”, Tokovi istorije 1–4, Beograd 1999, 

227).      
31

 Оснивање немачке политичке странке одржано је на периферном месту 

како би се смањила опасност од напада националистичких организација 

(Zoran Janjetović, Deca careva, pastorčad kraljeva, Beograd 2005, 179).  
32

 Штефан Крафт (Инђија 1884 – Хајделберг 1959), завршио гимназију у 

Земуну, студирао право у Марбургу и Бечу. Каријеру започео у 

загребачком Казненом суду; у Првом светском рату учествовао у борбама 

на Источном фронту; у децембру 1918. учествовао у раду Швапског 

народног већа у Темишвару. Убрзо је постао водећа личност немачке 

мањине у Краљевини СХС: изабран је 1922. године за председника 

Штампарског и издавачког акционарског друштва (DVAG), а од 1922. до 

1927. био је претседник Аграрије. Од 1922. до 1929. био је потпредседник 

Партије Немаца и шеф њене посланичке групе у парламенту Краљевине 

СХС, касније и Краљевине Југославије; иницирао је 1929. године 

оснивање Лиге Немаца у Југославији за Друштво народа и био њен први 

председник; у мају 1939. повукао се са свих функција. Током Другог 

светског рата био је генерални конзул НДХ у Минхену и државни секретар 

у министарству прехране у Загребу. Након рата је живео у Аустрији, да би 

се 1949. преселио у СР Немачку. Умро је 1959. године у Хајделбергу 

(опширније о Крафту види: Josef Wilhelm, Dr. Stefan Kraft, Staatssekretär a. 

D., langjähriger politischer Führer der deutschen Volksgruppe im Königreich 

Jugoslawien und Abgeordneter im jugoslawischen Parlament; mit einer 

Darstellung des betreffenden Geschichtsabschnittes der deutschen Minderheit 

im Königreich Jugoslawien, Stuttgart 2008). 
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уз државне дотације, право употребе матерњег језика у усменој и 

писаној форми у општинама, срезовима и градским општинама, у 

протоколима немачких општина, усмено општење на немачком у 

свим управним, финансијским и судским надлештвима, слобода 

употребе немачког језика у немачким удружењима, задругама итд
33

. 

Тражене су националне управне јединице, самоуправно право 

општина, градова и округа уз слободан избор чиновника и 

сразмерно учешће немачких чиновника у управи, као и очување 

немачких назива места и слободна употреба националних 

симбола
34

.  

Партија Немаца је прво учешће у изборима имала 1923. 

године, када је добила осам мандата
35

. Због отказивања своје 

подршке радикалској влади и приступања опозицији, немачка 

мањина је била кажњена распуштањем Културбунда 11. априла 

1924. године
36

. Тиме је Партија Немаца остала једини значајнији 

представник Шваба у јавним иступима према југословенским 

властима. Поједине месне групе Културбунда (Нови Сад, Велики 

Бечкерек, Бела Црква, Вршац и др.) су успеле да, захваљујући 

предусретљивости локалних власти, наставе са радом. Странка је 

узела учешћа на изборима 1925 (уз дотада највећи притисак владе
37

) 

и 1927, на којима није успела да понови успех из 1923. године. Када 

је увођењем Шестојануарске диктатуре 1929. забрањен рад свих 

политичких странака организованих на националној и племенској 

                                                      
33

 Z. Janjetović, Deca careva, pastorčad kraljeva, Beograd 2005, 179.  
34

 Исто, 179–180.  
35

 У Народној скупштини су се на листи Партије Немаца нашли: Јозеф 

Тојбел, Ханс Мозер, Штефан Крафт, Самуел Шумахер, Симон Бартман, 

Вилхелм Нојнер, Франц Шауер и Петер Хајнрих; J. V. Senz, нав. дело, 198.   
36

 М. Антоловић, Политика немачке мањине..., 44; службено објашњење је 

било да је та мера била одмазда за лош положај словеначке мањине у 

аустријској Корушкој (Z. Janjetović, Deca careva, pastorčad kraljeva, 

Beograd 2005, 185).  
37

 Z. Janjetović, Deca careva, pastorčad kraljeva, Beograd 2005, 187.  
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основи, Партија Немаца је угашена и више није обнављана. За тим 

није ни било потребе, будући да су се исти људи, са истим 

циљевима, налазили у управи у међувремену обновљеног 

Културбунда, који је наставио да заступа интересе немачке мањине 

пружајући ослонац режиму и заузврат добијао одређене уступке, 

превасходно на пољу школства
38

. 

 До обнављања Културбунда је дошло јуна 1927. у Инђији, 

када је за новог председника изабран Јохан Кекс, који ће на том 

положају остати до 1939. године
39

. Обнова организационе мреже 

ишла је доста тешко. Увођење Шестојануарске диктатуре значило је 

поновну забрану рада, која је била на снази до августа 1930. За то 

време је везе са југословенском владом одржавала Лига Немаца у 

Краљевини Југославији за Друштво народа, која је основана 1929. 

године и која је учестовавала у раду Савеза немачких народних 

група у Женеви
40

. На челу Лиге налазио се Штефан Крафт.  

                                                      
38

 М. Антоловић, Политика немачке мањине..., 150. 
39

 Јохан Кекс (Катрајнфелд, данашњи Банатски Тополовац, 1885 – Велики 

Бечкерек 1944), од 1895. до 1903. похађао Пијаристичку гимназију у 

Великом Бечкереку, а затим кадетску школу у Темишвару и војну 

академију у Винер Нојштату; мајор у аустроугарској војсци и носилац 

више војних одликовања, у току Првог светског рата у више наврата 

рањаван; иза 1918. боравио неко време у Темишвару, да би 1920. дошао у 

Велики Бечкерек, где је наредне године преузео редакцију Ноје цајта; 

сарадник Георга Грасла; провео 1922. месец дана у затвору под оптужбом 

да је комуниста; у Инђији 1927. изабран за председника Културбунда; на 

тој функцији остаје до 1939; истовремено је обављао дужност председника 

Аграрије, централне немачке задруге са седиштем у Новом Саду; 

одликован 1930. од стране Лиге народа за Немце у иностранству. У 

Другом светском рату учествовао у успостављању злогласне СС-дивизије 

„Принц-Еуген” и налазио се на челу њене команде у Великом Бечкереку. 

Ухваћен од партизана 1944. и стрељан у бечкеречком логору. 
40

 B. Bešlin, „Nemci u Vojvodini 1918–1941”, Tokovi istorije 1–4, Beograd 

1999, 211. 
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Убрзо након скидања забране 1930, априла наредне године 

Културбунд је усвојио нове статуте, који нису много одударали од 

дотадашњих. Задаци су се и даље састојали у неговању духовних, 

моралних и културних потреба немачке националне мањине, у 

читавој Краљевини Југославији, што се настојало постићи 

изграђивањем религиозно-моралног животног схватања, 

одржавањем обичаја и ношњи, стицањем знања о завичају,  

отварањем библиотека, књижница, дечјих вртића, приватних 

немачких школа (подв. Ф. К.), надаље подизањем учитељског и 

свештеничког кадра, оснивањем културних, спортских, социјалних 

и привредних друштава и удружења итд
41

. Нови Статут је изричито 

констатовао да политички рад остаје ван домена делатности 

Културбунда
42

. Тиме је по трећи пут отпочело врбовање чланова и 

поновна изградња организационе мреже, која је до 1933. обухватала 

95 месних огранака, да би се у наредном периоду тај број још више 

повећао
43

. Културбунд је истовремено добио своје ново седиште – 

велелепни ХАБАГ-хаус, у ком су била смештена сва удружења под 

окриљем ове организације.   

 Осим већ поменутих привредних удружења, у оквиру 

Културбунда је деловао и велики број културно-просветних 

установа, међу којима се својим значајем издвајају: Штампарско и 

издавачко акционарско друштво (основано још пре Културбунда, 

1919), Немачки академски савез Југославије (1926), Савез немачких 

народних библиотека (1927), итд. Културбунд је ревносно радио на 

просветном пољу, па је у том смислу 1931. година била нарочито 

значајна – тада су основани најпре Школска задужбина Немаца у 

Краљевини Југославији (с циљем да финансира приватно немачко 

школство), а затим и Немачки учитељски завод (који је имао да 

                                                      
41

 J. Mirnić, нав. дело, 32.  
42

 Исто, 33. 
43

 Исто.  
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обезбеди немачки учитељски кадар)
*
. Ово су била важна достигнућа 

немачке националне мањине, која су припадници других мањина 

пратили са завишћу 
44

.     

Крупни и далекосежни политички догађаји у матичној 

држави (Немачкој) нису могли да прођу без одјека међу Немцима 

ван матице. Под утицајем доласка Адолфа Хитлера на власт, убрзо 

ће доћи до промене у менталитету Подунавских Шваба. Већ у току 

1933. у Културбунду долази до превирања, која ће ускоро довести 

до отвореног сукоба између старијих, „конзервативнијих” 

политичара грађанске оријентације, и млађих, тзв. „Обновитеља”, 

који су се школовали у Немачкој где су упијали нацистичке идеје. 

Овај сукоб трајао је све до 1939. године, када је Јохан Кекс поднео 

оставку, а за новог председника је постављен Сеп Јанко, адвокатски 

приправник из Великог Бечкерека. Крај сукоба и обнова јединства у 

Културбунду били су праћени нацификацијом и потпуним 

преображајем ове организације, која се под утицајем 

спољнополитичких фактора (аншлус Аустрије, Минхенски 

споразум итд) претворила у трансмисиони орган политике Немачке 

међу југословенским Немцима
45

. Био је то увод у трагичне догађаје 

који ће уследити у наредној деценији. Католичка црква, која је 

имала јако упориште међу Немцима у Војводини, пружала је једно 

време отворени и доста успешан отпор нацификацији, али је на 

крају морала положити оружје 1941. године. 

Посматрајући политичко и национално организовање и 

деловање Немаца у Војводини од 1918. до 1933, може се закључити 

да је у том периоду углавном било довршено формирање њихових 

главних политичких, националних, привредних и културних 

                                                      
*
 Завод је отворен у Великом Бечкереку, да би се 1933. пребацио у Нови 

Врбас;  
44

 Z. Janjetović, Deca careva, pastorčad kraljeva, Beograd 2005, 253.  
45

 J. Mirnić, нав. дело, 50; B. Bešlin, „Nemci u Vojvodini...”, 218.  
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организација; да је главни представник и носилац немачког 

националног покрета био Швапско-немачки просветни савез – 

Културбунд, који је објединио рад више културних, привредних и 

др. удружења; да је паралелно са Културбундом интересе (на првом 

месту политичке) Немаца у југословенској држави заступала и 

Партија Немаца Краљевине СХС (од 1922. до 1929), чијим је 

гашењем Културбунд остао једини прави представник немачке 

националне мањине. Иако често излаган притисцима, а у два 

наврата и забрањиван, Културбунд је успео да створи јаку 

организациону мрежу и привуче велики број чланова. Иза 1933. 

године наступио је расцеп у водећим немачким круговима, који је  

отворио период сукоба унутар до тада јединствене и сложне 

немачке заједнице, а који се управо по томе и разликује од 

раздобља 1918–1933. До 1933. акценат у раду Културбунда чврсто и 

непоремећено је стојао на неговању духовних, моралних и 

културних потреба немачке националне мањине.  

 

Улога штампе у изградњи швапског идентитета  
 

Главни инструмент Културбунда у изградњи швапског 

националног идентитета у Војводини несумњиво је била штампа. 

Надмашујући својом бројношћу, квалитетом и утицајем на јавно 

мњење немачке новине из других делова земље (Хрватске и 

Словеније)
46

, немачка штампа у Војводини је иза 1918. послужила 

као моћно средство за неговање и обликовање немачке националне 

свести
47

. Кроз небројене прилоге о немачкој колонизацији 

                                                      
46

 B. Bešlin, „Nemci u Vojvodini 1918–1941”, Tokovi istorije 1–4, Beograd 

1999, 235–236. 
47

 Немачко штампарство и новинарство су на простору данашње Војводине 

у то време имали већ дугу традицију, започету још седамдесетих година 

XVIII века у Банату. У међуратном периоду сваки већи град са значајнијом 

немачком популацијом  имао је један, а неки и више гласила (Нови Сад – 
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некадашње Јужне Угарске, немачком духу, обичајима и 

вредностима, завичајним писцима и уметницима, те бројним 

културним дешавањима са изразито немачким предзнаком, она је 

нарочито афирмисала слику швапског села и сељачког живота као 

националног идеала ком је требало тежити. Новински натписи су 

истицали као швапске карактерне особине дисциплинованост, 

штедљивост, преданост породици, радне навике итд. – управо оне 

особине које су красиле немачке колонисте из XVIII века
48

. По 

правилу сиромашни материјалним добрима али богати духом, они 

су од мочварних и запуштених растурчених предела направили рај 

на земљи (creatio ex nihilo), чиме су извршили своју цивилизаторску 

мисију на Југоистоку Европе. Осим политичким организовањем и 

просветним приликама, немачка штампа у Војводини се озбиљно 

бавила проблемима швапског сељака, најжилавијег и 

најистрајнијег браниоца швапске традиције и старог немачког 

начина живота. На селу су упорно опстајали стари обичаји, 

народна ношња, аутентична швапска архитектура и посебна 

култура живљења, а челници Културбунда су волели да наглашавају 

како су Немци сељачки народ, истичући сељаштво као биолошко 

                                                      

Deutsches Volksblatt, Врбас – Werbasser Zeitung, Бачка Паланка - Die Wacht, 

Велики Бечкерек – Neue Zeit, Вршац – Werschetzer Gebirgsbote, Бела Црква 

- Nera итд). Већина је штампана готицом, традиционалним немачким 

писмом. О историји немачке штампе у Војводини види: Felix Milleker, 

Geschichte des Buchdruckers und des Zeitungswesens im Banat 1769–1922, 

Vršac 1926; Heinrich Rez, „Deutsche Zeitungen und Zeitschriften der 

Donauschwaben Banat, Batschka, Baranja und engangrenzende Gebiete, samt 

Kroatien und Slawonien”, Volkswart 1, Oktober-Dezember 1932; Исти, 

„Deutsche Zeitungen und Zeitschriften der Donauschwaben”, Volkswart 2, 

Jänner - März 1933;Branko Bešlin, Vesnik tragedije. Nemačka štampa u 

Vojvodini 1933–1941, Novi Sad 2001. 
48

 Z. Janjetović, „Duhovni profil vojvođanskih Švaba”, Tokovi istorije 1–2, 

Beograd 2000, 56–60. 
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језгро нације
49

 (међутим, временом је ову слику било све теже 

одржавати, из различитих разлога – услед појачане 

индустријализације и модернизације, појачаних миграција из 

сеоских у градске средине, промене традиционалног начина живота, 

увођења система једног детета итд)
50

. Уз то су се отворено настојале 

афирмисати и традиционална швапска побожност, поштовање како 

световних, тако и духовних ауторитета, љубав према родној груди и 

потреба неговања немачке народне свести. О томе сведочи низ 

новинских натписа који би се сваке године појавио у доба великих 

празника (Божића, Ускрса, Духова итд) и значајнијих догађаја 

попут жетве, избора, изложби, политичких и културних скупова): 

Поновно оживљавање немачке народне ношње, Плашите се Бога, 

поштујте краља, Велико швапско буђење, Поштујте завичајне 

писце, читајте њихове књиге, Нега наше немачке душе итд.  

Упоредо са афирмисањем сељачког начина живота као 

пожељног обрасца понашања, штампа је, у складу са 

прокламованим начелима Културбунда, водила живу борбу за 

заштиту немачког језика, неговање немачке писане речи и очување 

немачког имена. Међу најтежим последицама мађаризације била је 

управо чињеница да неки Немци, чак ни у међуратном периоду када 

је нестала опасност од однарођивања, нису говорили свој матерњи 

језик, а чак су и своја имена писали по правилима мађарског 

правописа. Како би се те последице отклониле, било је неопходно 

школство на немачком језику. Југословенска држава је у периоду од 

1919. до 1922. водила благонаклону политику по том питању, па је у 

појединим школама (Нови Врбас, Жомбољ) немачки уведен као 

                                                      
49

 Б. Бешлин, „Два историјска романа о Швабама у 18. веку”, 

Истраживања 15, Нови Сад 2004, 210. 
50

 Filip Krčmar, „Volksdeutsche Eugenics in Vojvodina”, in: Marius Turda 

(Ed.), The History of East-Central European Eugenics 1900 – 1945. Sources 

and Commentaries, London 2015, 520. 
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службени језик; када је 1922. целокупно школство стављено под 

контролу државе, Немцима је остављена могућност да формирају 

мањинска одељења под условом ако се испуни квота од 30 

ученика
51

. Због тога су у штампи учестали апели немачким 

родитељима да обавезно региструју своју децу за ова одељења. 

Немачко школство је достигло свој врхунац 1931. године, када је у 

Великом Бечкереку отворен Приватни учитељски завод (Deutsche 

Lehrerbildungsanstalt), који је 1933. пребачен у Нови Врбас.  

Осим на пријављивање деце за паралелна школска одељења, 

ревносно се позивало и на негу немачког језика и писма у породици 

и кући. Тако је нпр. Werbasser Zeitung у више наврата током 

двадесетих година скретао пажњу на проблем неадекватности 

ћириличног писма за бележење немачких имена и презимена. 

Решење овог проблема тражено је у захтевима да се у службеним 

документима поред немачких имена на ћирилици у загради она 

додају у свом изворном облику. Упоредо са тим, Швабама-

родитељима су упућивани позиви да својој деци дају добра, честита 

немачка имена, по могућству она која би их по звучности значајно 

одвајала из ненемачког окружења Најчешћа имена дечака код 

Шваба била су Јозеф, Јохан, Франц, Петер, Антон, Адам, Георг, 

Штефан, Михаел, Матијас, Мартин, Николас, Валентин и Паул, а 

девојчица – Марија, Катарина, Елизабет, Ана, Магдалена, Ева, 

Росина, Барбара и Терезија
52

. Немачки народни календар је 1933. 

понудио списак имена која су родитељи требали да дају својој 

деци
53

.     

                                                      
51

 Бранко Бешлин, „Културно-просветни часописи Немаца у Војводини 

између два светска рата”, Зборник Матице српске за историју 52, Нови 

Сад 1995, 155. 
52

 Исто.  
53

 „Deutsche Eltern! Gebt euren Kindern deutsche Namen!”, Deutsche 

Volkskalender für das Jahr 1933, Neusatz 1933, 113; имена за дечаке била су: 

Adolf, Albert, Alfred, Arnold, Bernhard, Bruno, Dietrich, Edgar, Edmund, 
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Поред тога, кроз штампу је потенцирано и очување 

посебних локалних наречја (нем. Mundarten), која су још у XVIII 

веку пренета из Немачке на простор Јужне Угарске и очувала се до 

међуратног периода. Иако су локални и сеоски дијалекти у 

претходном периоду представљали својеврсну брану изградњи 

заједничког идентитета (будући да је процес њиховог стапања текао 

веома споро), у међуратном периоду они су постали једно од 

главних швапских националних обележја и најзначајнијих предмета 

истраживања швапског фолклора
54

. Немачка интелигенција је путем 

штампе апеловала на своје сународнике да поштују и негују своје 

наречје, као важан део националног идентитета, а упоредо са тим 

чињени су и напори да се дијалекти забележе и чувају од заборава. 

Свако старо, изворно месно наречје је нешто што је вредно велике 

пажње; оно је непопустљиво и живи по својим сопственим 

законима. Оно је цвет на језичком дрвету једног народа. Немачко 

језичко дрво цвета изнова и изнова; на њему је хиљаде таквих 

цветова
55

. Ко још говори књижевни немачки? Не говори га 

продавачица у радњи, васпитачица у газдинској кући, учитељ у 

селу, нити универзитетски професор. Чак ни он се не може одрећи 

                                                      

Eduard, Engelbert, Erich, Ernst, Erwin, Ewald, Ferdinand, Gerhard, Günter, 

Gustav, Heinrich, Helmut, Herbert, Hermann, Hubert, Hugo, Karl, Konrad 

(Kurt), Leopold, Lothar, Ludwig, Meinhard, Oskar, Otmar, Otto, Raimund, 

Richard, Robert, Roderich, Rüdiger, Rudolf, Siegbert, Walter, Wendelin, 

Werner, Wilhelm, Wolfgang, а за девојчице: Ada, Adele, Adelheid, Adolfine, 

Berta, Elfriede, Else, Emma, Erna, Gertrud, Gisela, Helga (Olga), Hermine, 

Herta, Hilde, Hildegard, Ida, Irma, Irmgard, Karla, Kunigund, Luise, Ottilie, 

Richarda, Sieglind, Walburga, Waltraut, Wilhelmine, Wolftraut. 
54

 Овом проблематиком се од Немаца у Војводини највише бавио 

германиста, лингвиста и професор Београдског универзитета Ладислав 

Вајферт (Вршац  1894 – Минхен 1977), који је важио за најбољег 

познаваоца швапских дијалеката на југоистоку Европе.  
55

 „Die Aufzeichnung der Ortsmundart”, Werbasser Zeitung,  6. November 

1926.  



Изградња националног идентитета Подунавских Шваба у Војводини ..... 

 

155 

свог швапског, баварског и саксонског завичаја
56

. У немачкој 

штампи су били веома чести текстови на локалним наречјима, а о 

интересовању које је за њих владало сведочи и чињеница да позиви 

на њихово истраживање нису долазили само од стране домаће 

интелигенције, већ и од страних лингвиста, стручњака и 

института
57

, као и да су завичајне монографије Немаца настале у 

међуратном периоду по правилу имале посебна поглавља посвећена 

локалном начину говора.  

 

Швапска завичајна историографија у изградњи идентитета  

 

 Слику немачког сељака коју је афирмисала штампа под 

контролом Културбунда додатно је (и обилато) употпуњавала 

богата научна продукција. Швапска интелигенција је у међуратном 

периоду наставила и до врхунца довела посао који је делимично већ 

био започет још у аустроугарском периоду (до 1918. године настао 

је низ историографских остварења о насељима у којима су живели 

Немци, да би се тај број још више повећао између два рата)
58

. Осим 

тога, за Швабе у Војводини јавило се интересовање и у српској 

историографији
59

, али и код Немаца у Немачкој и Аустрији
60

. 

                                                      
56

 „Ehret eure schwäbische Mundart!”, Deutsche Volkskalender für das Jahr 

1927, 82–85.  
57

 „Zur Erforschung der schwäbischen Mundarten”,  Deutsches Volksblatt, 31. 

Jänner 1923.  
58

 О дометима швапске завичајне историографије до 1918. године види: 

Alexander Krischan, Deutsche Beiträge zur Banater Historiographie 1860-

1980, Freiburg 1993; Heinrich Rez, „Batschkaer Heimatbücher”, Volkswart 4–

5, Novi Sad 1933–1934.  
59

 О томе види, поред већ цит. рада С. Станића, следеће наслове: 

Димитрије Клицин, Кратка историја српског Елзаса, Београд 1919; Тоша 

Искруљев, О Војводини и њеној колонизацији, Нови Сад 1925; Владислав 

Миленковић, „Привредни преглед. Швапска пољопривреда у Банату и 

Бачкој“, Летопис Матице српске, књ. 330, св. 1, Нови Сад октобар-
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 У документовању њихове прошлости најдаље је одмакао 

Феликс Милекер (1858–1942), један од оснивача вршачког музеја 

и његов доживотни кустос, у оквиру чијег magnum opus-а под 

називом Банатска библиотека (нем. Banater Bücherei) је савесно и 

детаљно обрађен сваки важнији сегмент политичке и културне 

историје банатских Немаца
61

. Током дуге и плодне научне каријере, 

Милекер је написао преко преко две стотине научних радова – 

монографија, студија, приказа, чланака и разних текстова који нису 

објављени за његовог живота, не рачунајући ту још и прилоге 

објављене у немачкој штампи. 

 Рођен 1858. године у Вршцу, где је стекао основно и 

средње образовање, Милекер је 1873. уписао учитељску школу у 

Сегедину. Недуго по њеном завршетку одлази у Белу Цркву где се 

запошљава као учитељ и упознаје са Леонардом Бемом, који је на 

њега извршио пресудан утицај упућујући га на проучавање 

прошлости Баната. Пет година касније (1883) прелази у Вршац, где 

му је 1885. поверено вођење градске библиотеке, а 1894. постаје 

кустос Градског музеја, који се под његовим вођством развио у 

изванредну истраживачку установу са богатим збиркама, 

                                                      

новембар 1931; Радослав Марковић, Инђија. Прилог проучавању насеља у 

Војводини, Нови Сад 1923. 
60

 Theodor Grentrup, Das Deutschtum an der mittleren Donau in Rumänien und 

Jugoslawien, Münster 1930; Karl Kraushaar, Kurzgefaßte Geschichte des 

Banates und der deutscher Ansiedler, Wien 1923; Sitten und Bräuche der 

Deutschen im Ungarn, Rumänien und Jugoslawien, Wien 1932; Andreas 

Dammang, Die deutsche Landwirtschaft im Banat und in der Batschka, 

München 1931 итд. 
61

 О Милекеру види: Anica Medaković, Feliks Mileker (1858 – 1942), 

istraživač, publicista i kustos Gradskog muzeja Vršac, Vršac 2008; Anton 

Scherer, Felix Milleker (1858–1942). Persönlichkeit und Werk des Archäologen, 

Polyhistors und Schöpfers des Städtischen Museums zu Werschetz (Banat), 

München 1893. О Милекеровој музејској делатности в.: Младенко 

Кумовић, Музеји у Војводини 1847–1997, Нови Сад 2001. 
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нарочито археолошком
62

. Одлазио је често на студијска путовања и 

пропутовао је Аустрију, Немачку, Италију, Швајцарску, Француску 

и Румунију.  

Од 1921. године, Милекер је започео издавање низа малих 

монографија о прошлости Баната које је назвао Банатска 

библиотека (Banater Bücherei), у оквиру које су се до његове смрти 

нашле 73 књиге. Упоредо са издавањем Библиотеке, он је писао и 

друге радове и објављивао их у домаћој, али и страној дневној и 

научној штампи. Огроман допринос и значај његове појаве у 

историјској науци нису могли проћи непримећено поред 

савременика, па је тако Милекер добио више угледних јавних 

признања, међу њима и Орден светог Саве IV степена (1923)
63

. 

Његовим књигама, међутим, замерено је да су штампане без 

научног апарата, због чега је тешко утврдити порекло извора
64

.    

Задатак Банатске библиотеке, како га је сам аутор себи 

поставио, био је да приближи широј читалачкој публици прошлост 

и садашњост тог простора
65

. У оквиру ње су се нашле монографије 

које се баве историјом и културом банатског поднебља (историје 

појединих насеља, штампарство, књижевност, уметност итд), а које 

су издаване и на српском језику (Милекер је објављивао радове на 

немачком, српском и мађарском, а у зависности од језика 

публикације се и потписивао различито – Felix, Bóldog, Срећко)
66

.  

Осим Милекера, историјом банатских Шваба се у 

међуратном периоду аматерски бавила још неколицина истакнутих 

                                                      
62

 Rastko Rašajski, Bibliografija radova Feliksa Milekera, Vršac 1995, 11.  
63

 Исто, 12.  
64

 Мирко Митровић, „Етничка слика Баната крајем XVIII и почетком XIX 

века”, Истраживања 15, Нови Сад 2004, 127.  
65

 Die Banater Bücherei will Vergangenheit und Gegenwart des Banats dem 

grösseren Publikum näher bringen. R. Rašajski, нав. дело., 14.  
66

 Осим матерњег немачког, Милекер је говорио лалински српски и 

елегантан мађарски језик (A. Scherer, нав. дело, 47). 
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појединаца. Пољопривредник из Светог Хуберта Николас Хес 

(нем. Nikolaus Hess, 1888–1944), написао је историјат три 

сестринске општине – Св. Хуберта, Шарлевила и Солтура
67

, у два 

наврата путовао у Лорену (прапостојбину немачких колониста у 

овом делу Баната) како би успоставио везе са тамошњим 

становништвом, и активно, са доста успеха, радио на отварању и 

богаћењу Завичајног музеја (нем. Heimatmuseum) који је уништен 

након Другог светског рата
68

. Страствен истраживач прошлости 

свог завичаја и колекционар старих књига, докумената, карата и 

предмета (чак је у својој збирци поседовао и дрвени плуг из 

времена колонизације!)
69

, Хес је одржавао везе са угледним јавним 

личностима у Лорени које су и саме пружиле подршку његовим 

активностима. У документовању немачке прошлости у овом делу 

Баната предано су му помагали и његови суграђани.  

Исте године кад је Хес објавио своју књигу, банатско село 

Честерег обележило је век од досељавања Немаца. Тим поводом се 

појавила књига тамошњег жупника Вилхелма Шефера под 

називом Историја и живот стогодишње општине Честерег
70

, у 

                                                      
67

 Nikolaus Heß, Heimatbuch der drei Schwestergemeinden Sveti Hubert, 

Charlevil und Soltur im Banat 1770-1927, Veliki Beckerek 1927; Свети 

Хуберт, Шарлевил и Солтур су била три насеља која су подигли заједно 

Немци и Французи 1770. године, а која су се 1948. ујединила у једно под 

именом Банатско Велико Село; временом су  се Французи утопили у 

немачкој маси, али се сећање на њих очувало у имену места и локалном 

говору. 
68

 О томе в.: Филип Крчмар, „Банатски Французи и Нова Лорена: 

колонизација, асимилација, истраживања”, Архивски анали 9, Нови Сад 

2015, 69–95.  
69

 H. Rasimus, Als Fremde in Vaterland, München 1989, 531;  
70

 Wilhelm Schäfer, Geschichte und Leben der 100jährigen Gemeinde 

Tschestereg, Veliki Beckerek 1929; Вилхелм Шефер (Велика Кикинда 1884-

Честерег 1944), похађао гимназију у Великом Бечкереку (1897-1905) и 

студирао теологију у Темишвару (1905-1909); заређен 1909. године; 
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којој је аутор приказао прошлост свог завичаја од досељавања 

Немаца до свог времена. 

  Милекеров пандан у Бачкој био је историчар из Врбаса 

Фридрих Лоц. Рођен 1890. године у Старом Врбасу, Лоц је 

васпитаван у снажном швапском духу. Похађао је Учитељски завод 

у Обершицену (1906-1910), иза чега је неко време радио као учитељ 

у Мраморку, селу у јужном Банату. Ту је имао прилике да се на 

лицу места упозна са мађаризацијом у швапским срединама, која је 

управо у то време узела маха након доношења тзв. Апоњијевог 

закона из 1907
71

. У ово време пада и његов сусрет са Милекером, 

који је на њега извршио пресудан утицај у одабиру будуће каријере 

историчара. Од 1916. до 1918. Лоц је студирао на Учитељском 

факултету у Будимпешти, да би потом радио као учитељ у Печују. 

Године 1923. долази у Оџаке да предаје у тамошњој Грађанској 

школи. Управо у Оџацима и почиње да пише и објављује историјске 

радове у немачкој штампи, у којима је обрадио историјате бачких 

насеља Парабућа, Филипова, Старог Врбаса, Црвенке, Оџака, 

Апатина, Кравукова, Пригревице Св. Ивана, Бачког Новог Села 

итд
72

. Поред бројних прилога објављених у дневној штампи, до 

1933. Лоц је објавио и две монографије: Из прошлости општине 

Оџаци: историјска завичајна књига са посебним освртом на 

историју колонизације (1929)
73

 и Секићке колонистичке породице 

                                                      

обављао свештеничку дужност у Накову, Дети, Гертјаношу, Глоговици и 

др. Од 1928. до смрти капелан у Честерегу (A. P. Petri, н. д., 1650);  
71

 Злогласни Апоњијев закон (Lex Apponyi) је прописивао обавезну 

употребу мађарског језика у свим основним школама, чиме су заоштрене 

националне супротности народа унутар Аустроугарске.  
72

 За комплетну Лоцову библиографију види: Josef Senz, Festschrift für 

Friedrich Lotz, München 1962. 
73

 Friedrich Lotz, Aus der Vergangenheit der Gemeinde Odžaci: Historisches 

Heimatbuch mit besonderer Berücksichtigung der Ansiedlungsgeschichte, Novi 

Vrbas 1929.  
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(1932)
74

. Налазио се у уредништву часописа Volkswart
75

, основаног 

1932. године у Новом Саду, за који је, што под правим именом, што 

под псеудонимом „Фриц Вестерфелд” написао више радова. 

Упорно је истицао како није написана једна свеобухватна историја 

насељавања Бачке, и трудио се да то исправи. Његов научни рад 

посебно добија на тежини када се узме у обзир да је истраживао 

архиве у Мађарској, Аустрији и Немачкој (Калоча, Будимпешта, 

Беч, Улм и др.).   

 Осим Лоца, бачки Немци који су се бавили 

историјом били су Игнац Реш и Јохан Хаман – аутори монографије 

о Чебу (Челареву) 
76

, те Данијел Гутсон, који је написао повесницу 

Нових Шова (данашње Равно Село)
 77

.  

 У поређењу са својим банатским и бачким 

сународницима, сремске Швабе нису оставиле тако дубоки траг у 

завичајној историографији између два рата: живећи на простору 

који је у међуратном периоду само колоквијално припадао 

Војводини, наспрам својих земљака из Бачке и Баната они су остали 

скоро непознати и заборављени. Иако су живели у Бешки, Инђији, 

Руми, Пазови, Путинцима, Новим Бановцима, Францталу-Земуну, 

Сурчину итд, радови њихове завичајне историографије на овом 

простору се у периоду 1918–1933. могу избројити на прсте једне 

руке. Поред једног фељтона у Deutsches Volksblatt-у индикативног 

                                                      
74

 Friedrich Lotz, Die Sekićer Kolonistenfamilien, Novi Vrbas 1932. 
75

 Die Arbeit des Kulturbundes vom 1. November 1933 bis 31. Oktober 1934. 

Tätigkeitsbericht der Bundesleitung zur 10. ordentlichen Hauptversammlung in 

Novisad-Neusatz am 3. Dezember 1934, Novi Sad 1934, 57. 
76

 Ignaz Resch, Johann Hamann, Geschichte der Kirche und Gemeinde Tscheb. 

Zur 100-jährigen Jubiläumsfeier der Kirche. Hodsag 1922; књига је настала 

поводом стогодишњице оснивања тамошње цркве, а посвећена је њеном 

ктитору – Гедеону Дунђерском. 
77

 Daniel Gutsohn, Geschichte der ref. Kirchengemeinde zu Nove Sove 1786-

1923, Novi Vrbas 1927. 
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наслова (Код наше забораљене браће у Срему)
78

, издвајају се 

прикази Немаца и њихове прошлости у монографијама о Инђији 

Радослава Марковића
79

, Крчедину Фридриха Ренца
80

 и Гргуревцима 

Карла Кауфмана. Један Немац из Трећег рајха, Херман Халер, 

пропутовао је Срем средином тридесетих година и своје утиске 

објавио у две књиге: Нова Пазова и Нови Бановци и Срем и његови 

Немци. Прилог географији југоисточног немачког народног 

острва
81

. Тек су послератни период и прави „бум” који је завичајна 

историографија доживела у том раздобљу допринели бољем 

познавању сремских Шваба и средина у којима су они живели. 

Нова фаза у међуратној завичајној историографији 

војвођанских Шваба наступила је покретањем већ поменутог 

часописа Volkswart (у оригиналу: Volkswart, Viertlejahrschrift für 

deutsche Volkstumspflege in Südslawien – Народни чувар, 

Четвртгодишњак за неговање немачке народности у Југославији), 

који је излазио од јесени 1932. до лета 1935. Његово уредништво 

чинили су Јохан Кекс (председник Културбунда и главни уредник), 

Франц Перц (главни уредник Deutsches Volksblatt-а), Фридрих 

Лоц, Франц Хам и Филип Хилкене
82

. Кекс је 1934. године 

                                                      
78

 Lothar Ebersdorf, „Bei unseren vergessenen Brüdern in Syrmien”, Deutsches 

Volksblatt 3–9. August 1922. 
79

 Радослав Марковић, Инђија. Прилог проучавању насеља у Војводини, 

Нови Сад 1923. 
80

 Friedrich Renz, Die Heimatbuch der Krčediner Deutschen, Krčedin 1930. За 

приказ ове књиге види: Филип Крчмар, „Прилог завичајној 

историографији Немаца у Срему”, Споменица Историјског архива Срем 9, 

Сремска Митровица 2011, 241–249. 
81

 Hermann Haller, Neu Pasua und Neu-Banovci, Stuttgart 1937; Исти, Syrnien 

und sein Deutschtu. Ein Beitrag zur Landeskunde einer südostdeutschen 

Volksinselschaft, Leipzig 1941. 
82

 Die Arbeit des Kulturbundes vom 1. November 1933 bis 31. Oktober 1934..., 

57; Франц Хам (1900–1988), један од уредника Deutsches Volksblatt-a и 

политички представник Немаца у београдском парламенту током 

тридесетих година; за време Другог светског рата налазио се на челу 
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уступио место главног уредника Францу Хаму. Часопис је издавао 

Културбунд у сарадњи са Академским савезом Немаца.  

Volkswart је објављивао прилоге из завичајне историје, 

етнографије, историје уметности, литерарне текстове. 

Најприљежнији сарадници били су углавном професори и учитељи 

из средњих и основних школа, који су са великим ентузијазмом 

писали о начину градње кућа, дечјим играма, народним ношњама, 

пореклу породица у селима итд
83

. У нешто мањој мери оглашавали 

су се и културни радници из иностранства. Акценат је чврсто стајао 

на историји подунавских Шваба и неговању њиховог 

националног идентитета, а као додатак Volkswart-у излазио је и 

часопис за наставнике Unsere Schule (Наша школа). Већ и сами 

наслови објављених прилога (Двесто година немачког живота у 

Бачком Новом Селу, Јозефинска сеоба наших предака-колониста из 

Немачке, Матична насеља колониста Новог Сивца итд) довољно 

сведоче о значају колонизације и швапске традиције за Швабе онога 

времена и важности коју су им придавали у изградњи националног 

идентитета; Када се томе додају разноврсни прилози из 

етнографије, књижевности, уметности и осталих области 

друштвеног живота, који су стизали са свих страна – из земље 

(Нови Сад, Бачка Паланка, Врбас, Земун, Панчево, Цеље, Љубљана, 

                                                      

Немачке евангелистичке цркве у јужној Мађарској; иза 1944. у Немачкој 

обављао низ функција у разним организацијама за помоћ расељеним 

Швабама. Филип Хилкене (Нови Врбас 1875 – Нови Сад 1938), један од 

најактивнијих и најзаслужнијих културно-просветних делатника међу 

Немцима у Југославији; похађао је гимназију у Новом Врбасу, Новом Саду 

и Сарвашу; студирао је немачки језик и књижевност у Будимпешти, 

Женеви, Лозани и Паризу; од 1931. радио је као професор Учитељског 

завода у Великом Бечкереку; бавио се историјом књижевности и 

проучавањем народних обичаја и традиције. 
83

 Б. Бешлин, „Културно-просветни часописи Немаца у Војводини између 

два светска рата”, Зборник Матице српске за историју 52, Нови Сад 1995, 

161.     
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Вршац) и иностранства (Темишвар, Грац, Минхен, Хале, 

Брауншвајг) рекло би се да је Volkswart био на добром путу да 

оствари свој прокламовани циљ: да пробуди креативне потенцијале 

немачке интелигенције [...], те да прокрчи пут нашим 

[југословенским – Ф. К.] Немцима у изградњи јединствене, 

самосвојне културе
84

. Међутим, расцеп унутар Културбунда и 

распре које су уследиле у водећим круговима немачке мањине 

повукле су са собом и престанак рада Volkswart-а крајем 1935. 

године. 

Улога историје у изградњи швапског националног 

идентитета и осећања заједништва/кохезије посебно је дошла до 

изражаја приликом обележавања значајних јубилеја везаних за 

досељавање Немаца на простор данашње Војводине. Ове 

свечаности биле су брижљиво припремане, детаљно планиране и 

максимално коришћене за афирмацију слике о немачким 

колонистима као узорима немачког националног бића и његову 

јавну манифестацију. Прва таква годишњица обележена је 1923. у 

Белој Цркви, која је прославила два века свог постојања
85

. Тим 

поводом је организован велики карневал, издата пригодна 

споменица и одржана годишња скупштина Културбунда
86

. Четири 

године касније (1927), обнова рада ове организације поклопила се 

                                                      
84

 Philipp Hilkene, „Unsere Ziele”, Volkswart 1, Novisad 1932, 7.  
85

 „Die Zweihundertjahrfeier in Weißkirchen“, Werschetzer Gebirgsbote 75, 15. 

Juli 1923, 1; Dr. Georg Graßl, „Die Hauptversammlung des Kulturbundes (Die 

Zweihundertjahrfeier)”, Werschetzer Gebirgsbote 87, 12. August 1923, 1; „Die 

Festtage in Weißkirchen“, Werschetzer Gebirgsbote 89, 19. August 1923, 1; 

„Die Festlichkeiten in Weißkirchen“, Werschetzer Gebirgsbote 95, 2. September 

1923, 1; „Weißkirchner Eindrücke”, Werschetzer Gebirgsbote 98, 12. 

September 1923, 1. Такође види: H. Rasimus, нав. дело, 151–154.  
86

 Bruno Kremling. Mahnung. Prolog zur 200-jährigen Wiederkehr der 

Ansiedlung der Schwaben im Banate. Wrschatz 1923.  
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са обележавањем века од немачке колонизације Инђије
87

. Бачка 

Паланка је 1930. прославила век и по од досељавања Немаца
88

, а 

исте године појавила се и монографија о бачком насељу Пашићево 

(Стари Кер, нем. Altker) коју је написао тамошњи учитељ Карл 

Филипи: Стогодишња немачка евангелистичка црквена општина 

Пашићево 
89

. Почетком тридесетих година и Врбас се ужурбано 

припремао да прослави 150. годишњицу од досељавања Немаца
90

. 

Werbasser Zeitung је често писао о овој теми и апеловао на Швабе да 

прикупљају предмете и грађу од важности за завичајну историју, 

                                                      
87

 О томе види: Филип Крчмар, „Обележавање стогодишњице немачког 

насељавања у Инђији према писању немачког дневног листа Neue Zeit”, 

Споменица Историјског архива Срем 8, Сремска Митровица 2009, 193–

209. 
88

 Тамошњи обућар, историчар-аматер и марљиви сарадник локалног 

дневног листа Die Wacht (Стража), Николас Хеп, објавио је поводом 

јубилеја монографију о свом завичају под називом 150 година Бачке 

Паланке. Историја немачког насељавања три сестринске општине 

Паланка до садашњег времена (Nikolaus Hepp, 150 Jahre Bačka Palanka. 

Die Geschichte der deutschen Ansiedlung der drei Schwestergemeinden 

Palanka bis zur Gegenwart, Neu-Werbaß, 1930); Хеп је претходно на 

странама Wacht-а у наставцима објављивао историјат Бачке Паланке и 

околних села у којима су живели Немци. У свом раду се руководио геслом 

Јохана Ајмана, чувеног бачког колонисте из XVIII века и утемељивача 

бачке завичајне историографије: Не за данас, него за будућност (Nicht für 

heute, sondern für die Zukunft) 
89

  Karl Filippi, Hundertjährige evangelistische Kirchengemeinde Pasicevo 

(Altker), Altker 1930. 
90

 Почетком тридесетих година Немци у Врбасу су одржавали чврсте везе 

са својим старим завичајем – Фалачком, а врхунац ових контаката уследио 

је 1932. године, када је група од око 40 Немаца из Врбаса, Торже и 

Црвенке отишла на велико путовање по Порајњу; две године касније, 

приликом обележавања великог јубилеја, Немци из „старог завичаја“ су 

узвратили посету; о томе в.: Die Pfalzfahrt der Batschkaer, DVb, 

17.08.1933;  Frohe Pfalzfahrt, DVb, 19.8.1933; Die Pfalzfahrer wohlauf 

heimgekehrt, DVb, 3.9. 1933;  Pfalzfahrt, WZ, 27.8.1932; такође:  Werbass 

1785-1975, Stuttgart Felbach 1975, 213-215;  
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која би се искористила за оснивање завичајног музеја. Први 

конкретни кораци у том правцу предузети су тек током 1934, када је 

објављен списак конкретних предмета које су Врбашани имали да 

прикупе за изложбу која је требало да буде одржана приликом 

обележавања предстојећег јубилеја
91

. Музеј је свечано отворен 

приликом прославе (6-11. август 1935), а идеја поставке је била да 

музејски предмети посетиоцу испричају, а потомцима колониста 

помогну у сагледавању живота својих предака, те да препознају, 

како се из мочварних предела који су затечени при доласку, 

изградила цветајућа башта
92

. Музеј је уништен на крају Другог 

светског рата.  

 

  

                                                      
91

 Тако су нпр. тражени: тањири, чиније, шољице, кашике, виљушке, 

старинске пегле, старе колевке, столице за децу са сламнатим седиштем, 

креветићи, зидни сатови, старинске клупе и столице, троношци, маказе, 

слике, крштенице, венчани листови, старе фотографије, прибори за 

шивење, дрвени и старински плугови, делови направа за орање, виле, 

секире, колица, алат, мушки одевни предмети: прслуци, панталоне, 

метална дугмад, капе, шешири, чарапе, торбе, марамице, шалови, луле, 

држачи за луле, бунде, кишобрани, женски одевни предмети – сукње, 

подсукње, блузе, перле, свилени шалови, чарапе, кецеље, мараме, шалови; 

библије, молитвеници, старе песмарице, стара документа, новчићи, стари 

новац итд. Gegenstände fürs Heimatmuseums, WZ, 27.10.1934;  
92

 Werbass 1785-1975, Stuttgart Felbach 1975, 215; музејски експонати били 

су распоређени у три просторије: прва је представљала реплику спаваће 

собе и кухиње са колевкама, сликама, фотографијама и ношњама из 

времена колонизације, затим посуђем, кухињским предметима итд. други 

део био је намењен старим књигама, молитвеницима, документима, 

папирном и кованом новцу, а трећи је приказивао тежак и мукотрпан рад 

немачког колонисте – старе направе за орање, алат и друго оруђе. И тако 

би посетилац завичајног музеја ставио руку на дрвени плуг и притом 

помислио, колико је био напоран рад насељеника при обради земље, како 

би се она припремила за сетву. Werbass 1785-1975, Stuttgart Felbach 1975, 

215-216.    
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Завичајна књижевност Шваба у Војводини  

 

 Свој национални идентитет су Швабе у Војводини градиле и 

кроз књижевност. Поред тога што су баштинили велика имена 

светске књижевности попут Гетеа, Шилера и др., те копирали 

модерне списатељске трендове актуелне у Немачкој и Аустрији, 

овдашњи Немци су настојали да створе и аутентичан књижевни 

израз. Ове тежње имале су предисторију нешто дужу од једног 

столећа, јер су се већ крајем XVIII и у XIX веку јавили њихови први 

литерарни представници, међу којима је најзначајнији био 

Николаус Ленау (нем. Nikolaus Niembsch de Strehlenau, 1802–

1850)
93

.  

У међуратном периоду, најпопуларнији књижевник свих 

Подунавских Немаца био је Адам Милер-Гутенбрун (нем. Adam 

Müller-Guttenbrunn, 1852–1923), који је од стране челних људи 

Културбунда препознат и промовисан као једна од швапских 

националних „икона”
 94

. Рођен 1852. у Банату, Гутенбрун је већи 

део живота провео у Бечу где је радио као новинар, позоришни 

директор и културни делатник. У младости је, као и већина својих 

земљака, био изложен мађаризацији и однарођивању, због чега је 

касније свој књижевни опус ставио у службу националног 

препорода Подунавских Шваба. Иако је читав свој радни век провео 

у Бечу, Гутенбрун је међу Швабама у Војводини (и међу Немцима 

на југоистоку Европе уопште) слављен као истински национални 

херој. Овдашња немачка штампа величала га је као „Учитеља 

                                                      
93

 Anton Scherer, Die die nicht sterben wollten. Donauschwäbische Literatur 

von Lenau bis zum Gegenwart, Graz 1985, 233. Такође в.: „Nikolaus Lenau”, 

Werschetzer Gebirgsbote 87, 13. August 1922, 1. 
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народа”, „Архишвабу” и „швапског Хомера”. Један од највећих 

интелектуалаца међу Подунавским Швабама у Југославији, Филип 

Хилкене, сажето је објаснио разлоге ове апотеозе: Он је увео наш 

народ у књижевност [...] Поетски је уздигао нашу срећу и наш бол, 

наше родитељске куће, наш завичај, наша поља и њиве, наше 

сељаке и учитеље, наш читав начин живота обавио песничким 

мирисом, тако да смо тек са њим постали свесни колико то све 

волимо
95

. 

 Гутенбрун је славу стекао својим историјским романима 

који су настали у првим деценијама ХХ века, међу којима су 

најзначајнији Сумрак идола (Gotzendämmerung, 1908), Мали Шваба 

(Der kleine Schwab, 1910), Звона домовине (Die Glocken der Heimat, 

1911), трилогија Од Евгенија до Јосифа (Vom Eugenius bis Josephus) 

у оквиру које су изашле књиге: Велика швапска сеоба (Der grosse 

Schwabenzug), Милостиви цар (Der barmherziger Kaiser) и Јосиф 

Немачки (Joseph der Deutsche), те роман из 1918. године Мајстор 

Јакоб и његова деца (Meister Jakob und seine Kinder). Последње 

Гутенбруново велико дело настало је после рата, непосредно пред 

пишчеву смрт и носи назив Ленау, песничко срце свог времена 

(Lenau, der Dichterherz seiner Zeit).  

 По завршетку рата, Гутенбрун је 1919. и 1920. обављао 

дужност посланика у аустријском парламенту испред 

Великонемачке партије (Großdeutsche Partei). Ту се залагао за већу 

бригу Аустријске републике према Немцима који су остали ван 

матице, у државама наследницама Аустроугарске
96

. Око себе је 

окупљао и помагао швапску студентску омладину из Баната која је 

студирала у Бечу.  
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Последње године Гутенбруновог живота подударају се са 

почецима политичког и националног организовања војвођанских 

Шваба. Гутенбрун је одмах поздравио оснивање Културбунда, уз 

напомену да је новостворена југословенска држава Швабама 

подарила нови завичај
97

, и одржавао је везе са челним људима ове 

организације.  Песма банатских Шваба (Banater Schwabenlied) која 

се нашла на последњим странама Гутенбрунове књиге Звона 

домовине постала је химна Немаца у Краљевини СХС. Почасни 

хоровођа бечког музичког друштва „Шуберт” Адолф Кирхл, 

саставио је 1911. године одговарајућу музичку подлогу, па су 

касније том композицијом отваране годишње скупштине 

Културбунда, као и други значајнији догађаји
98

. Осим што су 

одржавали везе са Гутенбруном, водећи Немци у Војводини су 

популаризовали његова дела у немачкој штампи. Говорило се и 

писало како не сме бити немачке библиотеке без Гутенбрунових 

дела и апеловало на Швабе да читају књиге великог мајстора
99

.  

На првој годишњој скупштини Културбунда, одржаној 5. 

јуна 1921. године у Банатском Карловцу, Гутенбрун је проглашен за 

првог почасног члана ове организације
100

. Предлог је прихваћен 

једногласно, а писац је о указаној му почасти обавештен путем 

телеграма. Културбунд је такође штампао јубиларну разгледницу са 

ликом „Архишвабе”
101

. Немачка штампа у Војводини је почетком 

двадесетих година будно пратила рад великог песника и посветила 

му доста простора, извештавајући детаљно о његовом 70. 
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рођендану, проглашењу за почасног доктора Бечког универзитета, 

смрти и њеним одјецима међу Швабама у Југославији, те 

посмртним почастима које су му указиване
102

.  

Гутенбруновом смрћу, међутим, није престало писање 

немачке штампе у Војводини о великом завичајном песнику. 

Колики је био његов значај за овдашње Немце довољно говори 

чињеница да је четири године након његове смрти у Бечу боравило 

посланство од осамдесет Шваба, предвођено народним послаником 

др Вилхелмом Нојнером, које је присуствовало откривању 

надгробног споменика великом песнику; Нојнер је одржао и 

пригодан говор у име југословенских Шваба, а приликом откривања 

спомен-обележја, Гутенбрун је означен као првоборац 50 милиона 

Немаца који широм света живе као припадници националних 

мањина
103

. Осим тога, писало се и о његовим односима са 

овдашњим Швабама
104

, објављивани су прилози његовог биографа 

Фердинанда Ернста Грубера о занимљивим детаљима из песниковог 

живота
105

, па чак и један фељтон његовог издавача Алфреда 

Штакмана из Лајпцига о „Архишваби”
106

. Када се 1933. године 

навршила деценија од његове смрти, велики завичајни песник је 

опет био у центру пажње. Поново су организоване бројне прославе 

у његову част, рад и активности Културбунда су током читаве 
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године били у знаку Милер-Гутенбруна, а штампа је писала о њему 

као о спасиоцу и будиоцу народа из духовне учмалости
107

. 

Нацистичка пропаганда је касније злоупотребила Гутенбрунов лик 

и дело, величајући га као духовног васпитача који је ширио идеју о 

немачком посланству на југоисток Европе (Südost-Sendungidee)
108

. 

Поред неприкосновеног Гутенбруна, који је живео у Бечу, 

Швабе у Војводини су у међуратном периоду имале још неколико 

запажених имена у домену књижевности. Бруно Кремлинг (Бела 

Црква 1889 – Хајделберг 1962) је сматран Гутенбруновим 

наследником, иако је претежно писао лирику. Најзначајније његово 

дело била је збирка песама под називом Са црвеним ружама
109

. 

Радио је као новинар и уредник редакције за културу Deutsches 

Volksblatt-а, а осим тога, припадао је угледној породици која је била 

веома утицајна међу Швабама у Војводини
110

. Био је близак 

врховима значајних швапских политичких и просветних 

организација, а од 1925. до 1929. налазио се на челу Штампарског 

издавачког завода А. Д. из Новог Сада и био уредник Немачког 

народног календара
111

. До средине тридесетих година углавном је 

писао лирику, занемарујући „националну” димензију свог 

стваралаштва и у жељи да побегне од дневно-политичких 

превирања. Тек касније, у другој половини тридесетих, окренуо се 

историји и колонизацији Шваба и у њима потражио инспирацију за 
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своја остварења. Као резултат тога настала су његова дела Из 

Клингорове баште
112

, Крвава јесен 1738
113

 и Принц Еуген Савојски 

(ово последње је настало поводом обележавања 225. годишњице 

битке на Петроварадину и једне од највећих победа Савојског)
114

. 

Имао је запажену улогу приликом обележавања 200. годишњице 

немачке колонизације Беле Цркве
115

.  

Уз Кремлинга, велику популарност уживала је и Марија 

Еугенија де ла Грација (1864–1931), Швабица италијанског 

порекла која је славу стекла у Бечу, слично као и Гутенбрун. Рођена 

такође у Белој Цркви, Де ла Грација је каријеру изградила у 

аустријској престоници и остала позната као бечка Сапфо
116

. 

Опробала се у свим жанровима – лирици, драми, путопису, бајкама, 

приповеткама и др. Deutsches Volksblatt је често објављивао њене 

прилоге, а Немачки народни календар је 1925. штампао посебан 

текст поводом њеног шездесетог рођендана. Поред низа романа, 

написала је више кратких приповедака о Банату, које су објављене 

тек неколико деценија иза њене смрти у збирци под називом Мали 

бели град и друге приче из банатског завичаја
117

. 
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Док су се Кремлинг и Де ла Грација претежно бавили 

другим жанровима, Петер Јунг (Жомбољ 1887–1966) је своje 

надахнуће налазио искључиво у свакодневници банатских Шваба, 

до те мере да се данас сматра најплоднијим завичајним песником 

Подунавских Немаца – написао je близу 12 500 песама, са 92 500 

стихова
118

. Животом и радом везан за родни Жомбољ (који се у 

међуратном периоду налазио и са југословенске и са румунске 

стране границе), Јунг је радио као новинар и дописник 

великобечкеречког Neue Zeit-a и новосадског Deutsches Volksblatt-a, 

у којима је објављивао своје песме. Узео је активног учешћа у раду 

Културбунда – био је секретар жомбољског месног огранка
119

. У 

његовој најпознатијој песми, насталој 1921. под називом Моја 

домовина, благословена банатска земља пореди се са небеским 

царством. Била је то незванична химна банатских (али и свих 

Подунавских) Шваба, за коју је, слично као и за Гутенбрунов 

Schwabenlied написан и музички аранжман.  

Плејаду значајнијих немачких писаца у Војводини између 

два рата употпуњују швапски Џек Лондон Ото Алшер (Перлез 1880 

– Тиргу Жиу 1944), аутор свеобухватне историје књижевности 

Подунавских Шваба Конрад Јакоб Штајн (Францфелд 1878 – Грац 

1948)
120

 и Лудвиг Шмит (Мраморак 1874–1944), упамћен по 

сеоским причама из Баната (Banater Dorfgeschichten)
121

.  
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Ликовна уметност у изградњи швапског идентитета 

 

Осим историографије и књижевности, у изградњи 

националног идентитета код Шваба у Војводини запажену улогу 

имала је и ликовна уметност. Изузимајући чувеног Франца 

Ајзенхута (Бачка Паланка 1857 – Минхен 1903), који је стварао у 

ранијем периоду и највише остао упамћен по колосалној 

историјској композицији Битка код Сенте
122

, најзначајнији 

представници подунавско-швапске уметности били су активни 

управо између два рата; реч је о плејади сликара који су поставили 

основе визуелне културе и „националне иконографије” 

Подунавских Шваба. 

Међу њима прво место неспорно припада Штефану Јегеру 

(Ченеј 1877 – Жомбољ 1962), који је свој вишедеценијски богати 

опус у целости посветио преношењу швапске свакодневнице, 

културе и начина живота на сликарско платно
123

. На његовим 
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жупаније, а поводом Миленијумске изложбе у Будимпешти којом је 

обележено хиљаду година од досељавања Мађара у Панонску низију. Ова 

слика, највећа која се данас налази у Србији (4 х 7 m) приказује боравак 

принца Еугена Савојског, националног јунака Подунавских Шваба, у 

логору код Футога уочи битке код Сенте (1697), која је решила исход 

Великог бечког рата. Данас се чува у сомборској Градској кући. 
123 Штефан Јегер је рођен 1877. у Ченеју у Торонталској жупанији, 

као.потомак немачких колониста који су се почетком XIX века доселили у 

Банат (у данашње Наково, на граници са Румунијом). Основну школу 

похађао је у родном месту, а затим наставио образовање у приватној 

грађанској школи у Темишвару. Као шеснаестогодишњак је отишао у 

Сегедин, где је, према замислима оца требало да усаврши знање мађарског 

језика, како би касније напредовао у државној служби. Јегер је, међутим, 

показивао више интересовања за цртање, па је након две године уписао 

Уметничку школу у Будимпешти. Ту се задржао од 1895. до 1899, иза чега 

је путовао по Аустрији, Немачкој и Италији. Након кратког боравка у 

Ченеју и смрти оца 1901. године, вратио се у Будимпешту, где је радио 
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небројеним сликама и скицама представљене су швапске банатске 

ношње, обичаји, прославе празника, сцене из рада и швапских 

сеоских домаћинстава итд. Нарочито је сликао сцене кирваја 

(сеоских и црквених слава), орања, сејања, жетви и др. пољских 

радова.  

Две најзначајније и најпознатије Јегерове слике које 

представљају иконе не само банатских, већ свих Шваба на 

југоистоку Европе су Досељавање Немаца у Банат у XVIII веку и 

Културни рад Шваба у Банату. Прва, надалеко позната, настала је 

1910. године за потребе скромне уметничко-занатске изложбе у 

Ђерћамошу (данас у румунском Банату). Реч је о триптиху који је у 

међуратном раздобљу постао својеврсна икона свих Подунавских 

Шваба, њихов пандан Сеоби Срба Паје Јовановића и Досељавању 

Мађара у Панонију Михаља Мункачија. Стотинак година након 

његовог настанка, један истакнути историчар и публициста из 

редова Подунавских Шваба забележио је: Ово је наша (швапска – 

прим. Ф. К.) слика (...) Један део нас
124

. 

Сваки део триптиха приказује по једну сцену са мотивима 

колонизације Немаца у Банат: леви носи назив Сеоба, средишњи 

                                                      

слике по наруџбини (углавном копије и композиције са религијским 

садржајем). Прву велику поруџбину добио је 1906, управо од месних 

власти у Ђерћамошу, на тему досељавања Немаца у Банат. Након изложбе 

у Ђерћамошу, када је слика свечано откривена, било је јасно да су Швабе 

нашле свог уметника (A. Podlipny-Hehn, нав. дело, 13). Од 1910. Јегер се 

настанио у Жомбољу. Први светски рат провео је на српском, 

италијанском и румунском фронту. И тада се бавио сликарством, али из 

тог периода није остало очувано много. Поуздано се зна за два акварела – 

један са мотивом спаљене цркве у Шапцу и други, са мотивом балканских 

планинских предела. Иза рата Јегер се вратио у Жомбољ, где ће остати до 

краја живота. Златни период Јегерове завичајне уметности обухвата 

период од 1930. до 1940. године. Сликао је и пејзаже, у нешто мањој мери 

портрете. Умро је 1962. године. 
124

 Franz Heinz, „Ein Stück von uns-Stefan Jägers Einwanderungsbild und die 

Identität der Banater Schwaben”, Heimatblatt Hatzfeld 2008, 135–143.   
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Одмор, а десни Долазак. На Сеоби је представљена група људи, 

жена и деце у народној ношњи на путу до новог завичаја. Неки 

корачају са штаповима, неки носе путне завежљаје, а жене на 

леђима носе децу. Лево у предњем плану један од путника положио 

је ногу на чворновато дебло и сређује своју обућу. Централни део 

композиције приказује колонисте на одмору, како стоје, седе и леже 

на земљи; у средини слике окупљени су око логорске ватре. Човек у 

позадини лево шеширом поздравља приспеле путнике, док су у 

првом плану мајке са децом. Трећом сликом, под називом Долазак, 

доминира појава комесара за колонизацију који групи досељеника 

показује напола саграђене куће. Он је одевен у грађанско одело, за 

разлику од колониста који су у народној, сељачкој ношњи. У руци 

држи папир, по свој прилици план насеља или можда уговор о 

насељавању. Ови детаљи (одело и документ) указују на 

представника државе и њене моћи. Све три сцене триптиха 

одигравају се у равничарском, мочварном пределу налик степи. 

Небо је тамно, а дрвеће указује на касну јесен или рано пролеће. 

Ношња колониста говори да међу њима има Аустријанаца, Рајњана, 

Хесенаца, Шварцвалђана итд. Ликови, предмети и пејзаж су 

приказани реалистично, а изрази лица се јасно распознају. 

Очигледно се сликар потрудио да читаву сцену прикаже верно и 

искрено.     

Упркос мањим нелогичностима на слици које се лако могу 

уочити, Јегер је на једној густо збијеној композицији овековечио 

читав процес насељавања Немаца на простор јужне Угарске у XVIII 

и XIX веку. Не само да је одговорио захтевима национално 

пробуђених Шваба онога времена, него је истовремено створио 

икону банатско-швапског (и уопште, подунавско-швапског) 

идентитета, која је до дан данас остала најупечатљивији визуелни 
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израз њиховог историјског бића
125

. Двадесетих и тридесетих година 

прошлог века Јегеров триптих штампан је у небројеним 

примерцима и под разним насловима (Сеоба Немаца у Банат, 

Сеоба Подунавских Шваба у XVIII веку, Сеоба Немаца у Угарску 

итд). На стотине репродукција триптиха нашло је у своје место у 

швапским гостионицама и сељачким и занатлијским кућама, у 

Банату, али и шире. Једнако као и Гутенбрунови романи, Јегерова 

Сеоба Немаца у Банат распаљивала је успавани национални жар 

Шваба и постала неотуђиви део њиховог идентитета.  

Друго значајно Јегерово дело – Швабин културни рад у 

Банату (Des Schwaben Kulturarbeit im Banat) – настало је у периоду 

у ком се његов Жомбољ, накратко (1918 – 1924) налазио у саставу 

југословенске државе
126

. Реч је такође о триптиху из 1922. године 

рађеном у техници акварела, али, за разлику од Досељавања 

Немаца, делови који се надовезују један на другог показују 

различите сцене, различите етапе крчења и изградње: на првом је 

представљен тамни и суморни мочварни предео Баната; на средњем 

Шваба-отац и Шваба-син ударају прву бразду, хватајући се у 

коштац са немилосрдном природом. Трећа приказује поље зрело за 

жетву у чијој су позадини умиљате беле куће равничарског села под 

ведрим плавим небом. Ова слика се у тематском и историјском 

смислу надовезује на Досељавање Немаца. Сам уметник је ову 

                                                      
125

 Christian Glass, Die inszenierte Einwanderung. Stefan Jägers Triptychon 

und seine Wirkungsgeschichte, Vortrag im Rahmen der Jahrestagung des 

Instituts für donauschwäbische Geschichte und Landeskunde Tübingen am 14-

15. November 2008: Migration in Gedächtnis. Die Auswanderung und 

Ansiedlung im 18. Jahrhundert als identitätsstiftender Faktor bei den 

Donauschwaben;  
126

 Према првобитном разграничењу, Жомбољ (нем. Hatzfeld) је припао 

Краљевини СХС, да би 1924. био замењен за неколико пограничних села 

насељених претежно Србима; град је имао изразито немачки карактер и 

сматран је примером банатског швапског града. У њему је 1922. године и 

основана Партија Немаца Краљевине СХС (Ф.К.).  



Изградња националног идентитета Подунавских Шваба у Војводини ..... 

 

177 

слику ограничио на ужи географски простор, наденувши јој име 

Швабин културни рад у Банату. Међутим, девет година касније, 

она се нашла у оквиру књиге Хермана Ридигера Подунавске Швабе 

у југословенској Бачкој (1931) под новим називом: Културни рад 

Подунавских Шваба (подв. Ф. К.). Ридигер је проширио садржај 

слике на све области у Подунављу у којима су се Немци населили у 

XVIII и почетком XIX века
127

. И ова слика је, као и Досељавање, 

доживела бројне репродукције, и то под различитим именима (Прва 

бразда, Подунавске Швабе крче земљу итд)
128

.  

Нажалост, о постанку и судбини оригинала ове слике не зна 

се много, али је врло вероватно да је подстрек, односно наруџбина, 

стигла из западног дела Баната (Великог Бечкерека или Вршца), а 

можда чак и из Бачке
129

. У време док се Хацфелд налазио у саставу 

Краљевине СХС, Јегер је одржавао везе са Културбундом: урадио је 

ликовно решење за насловну страну Немачког народног календара, 

а преко Културбунда су Швабе у Војводини могле да наручују 

репродукције његових слика: Досељавање Немаца у Банат-славна 

слика завичајног сликара Штефана Јегера. Преко потребна и 

омиљена слика [сваке – Ф. К.] немачке породице у нашим крајевима. 

Цена 130 динара. Наруџбине преузима књижара Штампарског и 

издавачког акционарског друштва у Новом Саду
130

. Према 

сопственом сведочењу, Јегер је највише слика, све до Другог 

светског рата, продао у Југославији
131

. Своју прву (и једину!) 

                                                      
127

 Karl-Hans Gross, Stefan Jäger. Maler seiner heimatlichen Gefilde. Aus 

seinem Leben und Werk, Sersheim 1991, 140. 
128

 Исто. 
129

 Исто. 
130

 „Die Einwanderung der Deutschen in das Banat”, Deutsches Volksblatt, 29. 

September/3. Oktober 1926.  
131

 Ово показује једна белешка из његовог дневника:...највише поручилаца 

било је у Бачкој, а међу њима највећи-Ф.К.  Културбунд из Новог Сада; 

A. Podlipny-Hehn, нав. дело, 17.  
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изложбу имао је 1930. године у Великом Бечкереку; слике за њу су 

прикупљене из приватних збирки
132

.  Из овога се види да је Јегер, 

чак и када се Жомбољ нашао са румунске стране границе, одржавао 

тесне везе са Немцима у Војводини.   

Међу „строго војвођанским” Швабама које су се бавиле 

ликовном уметношћу, већина је своју инспирацију тражила не 

толико у колонизацији (као Јегер), колико у свом непосредном 

окружењу и сеоском животу. Пратили су уметничке трендове који 

су владали у Немачкој и Аустрији, али су истовремено настојали да 

створе сопствени уметнички израз. Многи од њих су се школовали 

у тим земљама, па су своју каријеру настављали у иностранству, али 

су користили мотиве везане за завичај. Са поносом је истицано како 

су по узору на швапске сликаре њихове словенске колеге похрлиле 

у Војводину, да потраже инспирацију у лепоти сремских брегова и 

песничким чарима малених, прашином покривених војвођанских 

села
133

. Швапски сликари упијали су свет око себе, користе мотиве 

из сељачког живота (двориште, сеоска улица, жетва, швапске 

сељанке) и непресушно богатство равничарских предела. На тај 

начин завичајна уметност афирмише љубав према швапском селу, 

земљорадњи и природи.        

Велики догађај за ликовну уметност војвођанских Шваба у 

међуратном периоду била је прва немачка уметничка изложба у 

Новом Саду, организована 1931. године од стране Културбунда
134

. 

Она је изазвала велико интересовање како у земљи, тако и у 

иностранству, па је већ следеће, 1932. године, приређена нова 

изложба, која је показала да су швапски уметници свесни значаја 

свог рада за народ и уметност, те да су сазрели у уметничком 

                                                      
132

 A. Podlipny-Hehn, нав. дело, 17.  
133

 Oskar Tolveth, „Deutsche Kunst und Künstler in Jugoslawien 1918–1933”, 

Volkswart 5, Novisad (Oktober-Dezember) 1933, 37.  
134

 Исто, 36.  
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смислу
135

. Дешавањима овакве врсте поклањало се много пажње у 

културном животу
136

. 

Најдрагоценији извор о овој области је опширни рад Оскара 

Толвета под називом Немачка уметност и уметници у Југославији 

1918-1933, који је у наставцима излазио у часопису за неговање 

немачке културе Volkswart од октобра 1933. до марта 1935
137

. У 

њему су обрађени не само швапски сликари, већ и графичари, 

вајари и музичари. Међу читавом плејадом ликовних уметника коју 

је Толвет навео, својим значајем се посебно истичу тројица: Јозеф 

Пехан, који је открио лепоту бачке равнице
138

, Оскар Зомерфелд 

(проналазач сремског пејзажа)
139

 и Себастијан Лајхт, члан 

београдске групе Лада и заборављени ученик Бете Вукановић
140

. 

                                                      
135

 Исто.  
136

 Пар година пре Толветовог рада, Феликс Милекер објавио је књижицу 

под називом Историја банатских изложби (Felix Milleker, Geschichte der 

Banater Ausstellungen, Werschetz 1927).  
137

 O. Tolveth, „Deutsche Kunst und Künstler in Jugoslawien”, Volkswart 5–10, 

Novi Sad, Oktober 1933-März 1935.  
138

 O. Tolveth, „Deutsche Kunst und Künstler in Jugoslawien 1918–1933”, 

Volkswart 5, Novisad (Okt-Dez) 1933, 38; Јозеф Пехан се родио 1875. у 

Чибу (Челареву), али је деитњство провео у Бачкој Паланци. Ту је рано 

исказао велики таленат за сликарство и уз посредовање Франца Ајзенхута 

успео да упише Уметничку академију у Минхену. По завршетку студија 

дошао је у Врбас (1897), где се осим сликарством, бавио и фотографијом. 

Уочи Првог светског рата често је боравио у Будимпешти и у чувеној 

сликарској колонији у Нађбањи. По стилу је припадао авангардном 

неоимпресионистичком сликарству и углавном је сликао пејзаже. Рат се 

негативно одразио на његово стваралаштво: разграничење између 

Мађарске и Краљевине СХС одвојило га је од жаришта актуелних 

уметничких збивања, којима је дотле био веома близак. Умро је 1922. 

године. 
139

 Оскар Зомерфелд (пустара Моја Воља, данашњи Јарковци 1885 – 

Хофкирхен, Аустрија 1973), академски сликар из Инђије, целокупан свој 

уметнички опус је посветио завичају. Школовао се на Уметничкој 

колонији у Будимпешти, а излагао је у Новом Саду, Београду, Линцу, 
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Верски живот и неговање традиције 

 

Саставни и веома важан део идентитета Шваба у Војводини 

била је религија, која се манифестовала у свакодневном животу, а 

понајвише на швапском селу, кроз обележавање низа црквених 

празника током године. Верски празници дуго су били најважнији, а 

често и једини догађаји који су превазилазили круг породице и 

                                                      

Осијеку, Бечу. Његови радови нашли су се на изложби уприличеној 

поводом обележавања 100. годишњице од досељавања Немаца у Инђију, 

1927. године. Надахнуће за своје радове на првом месту проналазио је у 

сремским пејзажима и сценама из живота земљорадника, а сликао је и 

портрете и религиозне теме.  
140

 Рођен 1908. године, Себастијан Лајхт се школовао у родном Бачком 

Брестовцу и Суботици, да би 1925. уписао Ликовну академију у Београду 

код Бете Вукановић и Љубе Ивановића. Као одличан студент, крајем 

двадесетих година наставио је усавршавање у Минхену, где се упознао са 

модерним уметничким струјањима оног времена. По повратку у завичај, у 

Брестовцу се посветио сликању меланхоличне бачке равнице, чобанских 

колиба, сељачких башти и портрета својих швапских сународника 

(Sebastian Leicht, Weg der Donauschwaben, Passau 1983, 334). Велику 

пажњу домаће, али и иностране јавности, привукао је својим наступом на 

првој изложби подунавско-швапских сликара уприличеној од стране 

Културбунда у Новом Саду 1932. године. То му је омогућило студијско 

пропутовање по Немачкој, након ког је Лајхт током друге половине 

тридесетих излагао широм Југославије – у Београду, Новом Саду, 

Љубљани итд. Сарађивао је са чувеним уметничким групама Лада и 

Београдски уметници, а био је и члан Савеза уметника Југославије. Краљ 

Петар II одликовао га је Орденом светог Саве. Након Другог светског рата 

побегао је у Немачку и настанио се у Пасауу, где је умро 2002. године. 

Стекао је велику популарност сликајући завичајне мотиве, а 1983. године 

објавио је књигу својих графика под називом Пут Подунавских Шваба, у 

којој је приказао три века историје Немаца на Југоистоку Европе (1683–

1983). Централни музеј Подунавских Шваба у Улму је 2008. године 

великом изложбом под називом Сцене из свакодневног живота 

Подунавских Шваба обележио век од Лајхтовог рођења, представивши 

својој публици 160 слика, акварела и цртежа којима је обухваћен период 

од њиховог насељавања до расељавања.      
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давали повод за окупљање целом селу
141

. Они су махом били исти у 

свакој сеоској средини, али су се различито упражњавали: свако 

село је имало неку своју особеност. Синтагма „очинска вера” била 

је саставни део девизе Културбунда, а побожност Шваба била је 

пословична скоро колико и њихова радиност и дисциплина.  

Према попису становништва из 1931. године, међу 

југословенским Немцима било је 76,7% римокатолика, 17,1% 

лутерана, 3,1% калвиниста, 2% мојсијеваца и 0,6% православних
142

. 

Средња Бачка је са насељима попут Прибићевићева, Секића, 

Буљкеса, Јарка, Торже, Врбаса и Црвенке представљала острво 

протестаната у скоро четири пута већој католичкој маси
143

. У 

Банату је било 111,182 католичких Шваба а у Бачкој 130,000 (при 

чему су ови последњи највише били измешани са једноверницима 

других народности)
144

. Почетком 1923. године основане су 

апостолске администратуре (бискупије) за Бачку и Банат, док је 

Срем заједно са Барањом припадао ђаковачкој бискупији
145

.  

Немци протестанти насељавани су на простор Бачке за 

време Јозефа II, непосредно након његовог Патента о толеранцији 

из 1781. године. У југословенској држави у међуратном периоду 

било их је око 106 000, а њихов најјачи духовни центар био је Нови 

Врбас
146

. Крајем 1930. они су организовани у Немачку 

                                                      
141

 Räume, Zeiten, Menschen. Führer durch das Donauschwäbisches 

Zentralmuseum, Ulm 2000, 22. 
142

 Z. Janjetović, „Duhovni profil vojvođanskih Švaba”, Tokovi istorije, 1–2, 

Beograd 2000, 64.  
143

 С. Станић, нав. дело, 119-120.  
144

 B. Bešlin, „Nemci u Vojvodini 1918–1941”, Tokovi istorije 1-4, Beograd 

1999, 220–221.  
145

 М. Антоловић, Политика немачке мањине у Дунавској бановини 1929–

1941, магистарски рад у рукопису, Нови Сад 2008, 38.  
146

 B. Bešlin, „Nemci u Vojvodini 1918–1941”, 221. 
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Евангелистичку хришћанску цркву аугзбуршке вероисповести у 

Краљевини Југославији
147

. 

Између Шваба-католика и Шваба-протестаната у Војводини 

владала је верска антипатија наслеђена још из времена пре 

колонизације, а коју су колонисти са собом пренели на југоисток 

Европе. Иако је Културбунд на својој оснивачкој скупштини 

снажно и непоколебљиво прокламовао јединство свих Немаца, без 

обзира на верску припадност
148

, нарочито је међу протестантима 

преовладавало убеђење да су само они прави представници свог 

народа, а да Швабе-католици то нису
149

. Овакав став је произилазио 

из чињенице да протестанти нису припадали универзалној 

Католичкој цркви (већ су имали своју, „немачку” цркву), па су стога 

били „бољи Немци” од својих католичких сународника који су 

често стајали под мађарским или хрватским утицајем
150

. 

Парадоксално је да су управо католички свештеници код Немаца 

радили на штету немачке националне свести пропагирањем 

мађарске или хрватске националне идеје (до тога је долазило 

постављањем мађаризованих или кроатизованих свештеника у 

швапска села)
151

. Упркос томе, утицај Католичке цркве међу 

војвођанским Немцима је остао врло снажан, што је нарочито 

дошло до изражаја када је иза 1933. почела њихова интензивна 

                                                      
147

 Исто. 
148

 Упркос прокламованом јединству, у немачким католичко-клерикалним 

круговима са неповерењем се гледало на рад Културбунда као 

организације која у себи скрива протестантске тенденције (в. Das Werden 

des Deutschen Volksgemeinschaft..., 32–33). С. Станић је нпр. забележио да 

досељеник католик у протестантском месту није могао остати, него је 

једноставно бојкотован” (С. Станић, нав. дело,120).   
149

 С. Станић, нав. дело, 120.   
150

 Z. Janjetović, „Duhovni profil vojvođanskih Švaba”, 64.  
151

 Исто, 65.  



Изградња националног идентитета Подунавских Шваба у Војводини ..... 

 

183 

нацификација
152

. У беспоштедној вишегодишњој (1935–1941) 

медијској борби између нацистичке струје Културбунда (тзв. 

Обновитеља) и Католичке цркве, превагу су напослетку однели 

следбеници хитлеровске идеологије. 

Празници и обичаји у току године. Највећи и 

најзначајнији празници код Шваба били су Божић (са Новом 

годином), Ускрс, Духови (Pfingsten, Света Тројица) и „кирвај” 

(Kirchweihfest, црквена, односно сеоска слава)
153

. Временски 

простор између ових благдана био је густо испуњен низом мањих 

празника, међу којима су најзначајнији били Света три краља 

(Heilige drei Könige), Покладе – фашанк (Fasching), Први мај, 

Празник тела и крви Христове (Frohleihnam, Corpus Christi), 

Велика госпојина (Maria Himmelfahrt) и Задушнице (Allerheiligen 

und Allerseelen). Празници посвећени Богородици имали су посебну 

тежину, а слављени су и бројни мањи свеци, заштитници разних 

заната и занимања (Свети Јан Непомук, Свети Роко, Свети 

Венделин, Св. Луција итд). Читава година је тако била набијена 

празницима, али и прилагођена животу швапског сељака, који је 

преко лета имао доста посла, а током јесени и зиме више слободног 

времена.  

Најпопуларнији празник на швапском селу била је, 

несумњиво, црквена слава или кирвај (нем. Kirchweihfest, скраћено 

Kirchweih, Kirwei, Kerweih или Kirwi, већ у зависности од локалног 

                                                      
152

 О томе в. опширније: Бранко Бешлин, „Немачка католичка штампа у 

Војводини и њен спор са Културбундом 1935–1941”, Зборник за историју 

Матице Српске 59–60, Нови Сад 1999, 107–123.  
153

 „Празници попут кирваја (кермеса) и слављења жетве, ходочашћа и 

разне процесије, а притом и велики црквени празници Божић, Ускрс, 

Духови и Велика Госпојина 15. августа били су врхунац друштвеног 

живота на селу” (Räume, Zeiten, Menschen. Führer durch das 

Donauschwäbisches Zentralmuseum, Ulm 2000, 22);   
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наречја)
154

. Разни описи прославе кирваја сведоче о једном сасвим 

специфичном швапском обичају, који је обимом својих припрема, 

богатством детаља и протокола који је ваљало испоштовати, бројем 

и узрастом учесника, те напослетку, свеопштом атмосфером коју је 

стварао заузимао веома истакнуто место у животу војвођанских 

Шваба и представљао један од главних симбола њихове традиције. 

Сцене раздраганих и разиграних кирвајских момака и девојака, са 

богато украшеним шеширима, у народној ношњи, са венцима 

рузмарина и флашама вина овековечио је на својим платнима 

Штефан Јегер, а о кирвају је писао Адам Милер Гутенбрун у свом 

делу Мајстор Јакоб и његова деца
155

.  

                                                      
154

 Die Kirche – црква, weihen – освештати, посветити;  
155

 Кирвај се славио три дана, а припреме су трајале недељама унапред. 

Швабе су кречиле куће у бело, чистиле улице, и спремале гомилу хране. 

Позивани су гости – рођаци и познаници из других места – говорило се: 

„пуно гостију – пуно части”, тј. што више гостију, то је част већа. У центру 

пажње била је сеоска омладина - главни јунаци празника били су сеоски 

момци (18-20 година), који су међу собом бирали двојицу младића 

(Geldherren), обично из најугледнијих кућа, који су били вође читаве 

„параде”. Они би даље преузели на себе организовање читаве прославе: 

одабрали би и позвали учеснике, побринули се за музику, изнајмљивање 

локала за плес, набавку вина и кирвајског дрвета (Kirchweihbaum), које је, 

било кићено разнобојним украсима. Девојкама су момци слали шешире да 

их ове украсе цвећем и тракама. То се за сваку девојку сматрало као 

посебна част, а врло често и као увод у веридбу. Кирвај је увек падао у 

недељу, али је славље почињало дан раније, постављањем великог и 

украшеног кирвајског дрвета уз пратњу блех музике испред месне цркве 

или гостионице. Недељом би момци, са окићеним кирвајским шеширима и 

девојкама под руком, уз пратњу музике одлазили у цркву. Читаво село би 

се окупило да их гледа. Након богослужења, приликом ког би било 

освештавано вино, омладина би се, праћена оркестром и знатижељним 

посматрачима, прошетала сеоским улицама до кирвајског дрвета, где би се 

потом одржао главни догађај – надметање, тј. лицитација за венац 

(Kirchweihstrauß). Кирвајски венац се углавном правио од рузмарина и 

украшавао свиленим тракама или другим тканинама. Један од двојице 

главних момака, попео би се на буре поред дрвета и пригодном кратком 

 



Изградња националног идентитета Подунавских Шваба у Војводини ..... 

 

185 

Врло популаран обичај међу Швабама, који није имао много 

везе са црквом, био је свињокољ (Schweinschlacht), који се 

одржавао сваке године у новембру или почетком децембра. Бројне 

су завичајне монографије које бележе овај „празник”, истичући га 

као време заједничког рада и забаве. Деца не би ишла у школу, а 

домаћинство би било спремно за тај догађај неколико дана раније. 

Читав дан био је посвећен клању и припремању и складиштењу 

меса за следећу годину. Врхунац би, међутим, следио увече, када је 

припремана права гозба, са чувеним швапским специјалитетом, тзв. 

„мецл-супом” (Metzelsuppe). Ово јело је опстало још од времена 

колонизације, а чинили су га супа, свињско месо, кобасица и 

крвавица са купус-салатом и паприком. Осим тога, служило се 

вино, компот и разни ситни колачи. На вечеру би била позвана 

ближа родбина, а негде и месни свештеник и учитељ.       

За Швабе је омиљено годишње доба била зима, будући да су 

тада имали највише слободног времена, које су проводили у 

дружењу; практично је било незамисливо да се дуге зимске ноћи 

проведу без друштва и заједничке разоноде
156

. Тада се обично ишло 

у „врсту” (нем. Reihe), тј. „на рогаљ”, сеоско прело, које би свако 

вече било уприличено код неког другог. Постојале су „женске”, 

„девојачке” и „момачке” врсте. На њима се штрикало, разговарало, 

                                                      

беседом започео лицитацију, праћену одговарајућом музиком. Најбољем 

понуђачу припала би част да отвори плес (Vortanz) са својом девојком, 

којој би поклонио купљени венац. Потом би се одлазило у изнајмљени 

локал, где се до раних јутарњих часова одржавала игранка, са старим 

швапским плесовима (тзв. Ländler-плесови, Reigen-поскочице, полке итд). 

Наредног дана би се кирвајско дрво вадило из земље, а на том месту би се 

понекад закопавала запечаћена флаша са вином, која је ту остајала до 

следећег кирваја. Да би надокнадили трошкове настале приликом 

припрема за кирвај, момци би касније ишли по кућама и продавали вино, 

украсе са својих шешира или гранчице са венца.  
156

 Leopold Egger, Erinnerungen an die donauschwäbische Heimat, 

Sindelfingen 1986, 100.  
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музицирало, певало и играло. Други народи, Срби, Мађари, Румуни 

итд. би предвече посматрали како ројеви Шваба иду улицама у 

врсту, непрестано чаврљајући и забављајући се до раних јутарњих 

часова. Тим поводом се код Срба усталила изрека: траје као 

Швабино тралала
157

.     

 Поред обележавања црквених празника и савесног 

упражњавања старих обичаја, један од главних одраза националног 

идентитета Немаца у Војводини, била је њихова народна ношња 

(огледало њихове народне заједнице)
158

. Посебно место у завичајним 

монографијама швапских насеља било би посвећено сликовитим и 

подробним описима уобичајене одеће у дотичном месту; из тих 

анализа буја непрегледно богатство и разноликост модних детаља, 

при чему су неки од њих толико самосвојни и оригинални, да је за 

њих немогуће пронаћи адекватан превод на српски језик. Ова 

разноврсност представља уједно и главни проблем који се јавља 

када се настоји пружити неки уопштени приказ швапске народне 

ношње: као што је свако насеље имало различите обичаје у 

слављењу разних празника, тако се и народна ношња разликовала 

од места до места и од области до области (Срем, Банат, Бачка). Ово 

правило не важи толико за мушкарце, чији је начин одевања био 

мање-више уједначен и једноставан
159

, колико за жене, чија се 
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 Исто, 101. 
158

 Räume, Zeiten, Menschen. Führer durch das Donauschwäbische 

Zentralmuseum, Ulm 2000, 30. 
159

 За швапску мушку ношњу била је карактеристична црна боја. С тим у 

вези, С. Станић је у свом раду о Немцима у Војводини забележио: Црна 

боја је народна ношња Швабе. У њој се изражава сва његова 

интелектуална озбиљност и основно осећање да је живот борба, 

дужност и задатак који човек мора да испуни (С. Станић, нав. дело, 121). 

О томе постоји и интересантна анегдота коју доноси Ф. Лоц у својој књизи 

Из прошлости општине Оџаци: Један странац је дошао у Оџаке у недељу, 

у време богослужења. Када су мештани почели да излазе из цркве, он се 

дошетао до порте и упитао једног човека да ли је у месту дан жалости. 
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ношња разликовала од једне општине до друге, често макар и у 

најситнијим детаљима
160

. Стога је онај ко се интересује за овај 

елемент швапског фолклора неминовно упућен на поређење 

података из завичајних монографија бачких, банатских и сремских 

општина, које врло често садрже мноштво корисних фотографија. 

Поред тога, ношња се непрестано мењала од времена колонизације 

до међуратног периода, већ у зависности од низа фактора 

(различити материјали, утицаји средине итд)
161

. Међутим, већ у 

другој половини тридесетих година, народну ношњу Шваба почело 

је да потискује грађанско одело, да би њено шаренило готово у 

потпуности ишчезло пред једнообразним, униформним начином 

одевања, које се јавило као последица нацификације.  

 Колики је био значај народне ношње у обликовању швапске 

националне свести на подручју Војводине најбоље илуструју 

                                                      

Упитани је ћутао неко време, зачуђено гледао странца и узвратио да он не 

зна ни за какву жалост. Странац је одговорио да је из тога, што су сви 

људи, младо и старо, мушкарци и жене били одевени у црно, закључио да 

је у месту жалост (Friedrich Lotz, Aus der Vergangenheit der Gemeinde 

Odžaci, 168). 
160

 Ово се није односило само на Немце, него и на остале народе који су 

живели у Војводини. С тим у вези, примећено је да колонизацијом 

становништва настају разлике које су последица хетерогеног састава 

самих колониста, међу којима су, у оквиру једне етничке групе, постојале 

регионалне и локалне разлике. За очување специфичности ношње једне 

области и етничке групе или њихово уједначавање значајна је чињеница да 

ли је сама група била повезана у више села једне области или је била 

измешана са другим етничким групама. Тенденција чувања и развоја 

специфичности приметна је тамо где је етничка група живела 

самостално или чак чинила неку врсту енклаве. в. Katarina Radisavljević, 

„Narodne nošnje kao izraz identiteta u selima Vojvodine”, у публикацији: 

Zavičaj na Dunavu. Suživot Srba i Nemaca u Vojvodini, Novi Sad 2009, 156–

157.  
161

 Тако је, нпр. ношња Немица у Бачкој у неким општинама изразито 

стајала под утицајем мађарске народне ношње и у том смислу одударала 

од ношње Немица у Банату; K. Radisavljević, нав. дело, 158. 
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масовно посећени балови народне ношње и сличне манифестације, 

на којима су у центру пажње била стара одела из Шварцвалда, 

Бадена, Хесена, Алзаса, Лотарингије, Баварске и других области из 

којих су се Немци досељавали на простор данашње Војводине. Ове 

приредбе организовали су не само месни огранци Културбунда, већ 

и разна локална певачка, ватрогасна, спортска и сл. друштва. Први 

већи догађаји ове врсте уприличени су у Буљкесу-Бачком Маглићу 

(1919) и Новом Врбасу (1924)
162

, али нису оставили толико трага у 

штампи нити су били тако масовно посећени као Први банатски 

бал швапске ношње, одржан 1926. у Великом Бечкереку. Ова 

манифестација окупљала је Швабе из целог Баната и одржавала се, 

традиционално, током наредних пет година. У њеном фокусу су, 

осим немачких народних ношњи из различитих периода и 

различитих крајева некадашњег Немачког царства било и неговање 

старих, помало већ заборављених швапских обичаја – народних 

игара (махом кола и поскочица, тзв. „лендлер” плесова итд), 

лицитација за кирвајски венац, такмичења у дрешењу шешира, 

импровизације швапских свадби итд.
163

. Упоредо са тим, одржано је 

и неколико балова народне ношње и у другим местима – у Оџацима 

(1928)
164

, Карлсдорфу (1928)
165

, Инђији (1929, 1930)
166

. Одличан 

                                                      
162

 Das Werden der deutschen Volksgemeinschaft... 43; један мањи 

„Швабенбал” одржан је и у Великој Кикинди 1923. године („Ein 

Schwabenball in Großkikinda”, Deutsches Volksblatt, 13. Februar 1923.  
163

 О појединачним баловима у Великом Бечкереку в.: „I. Banater 

Schwäbischer Trachtenball in Betschkerek”, Neue Zeit, 4. Februar 1926, 1–3; 

„II. Banater Schwäb. Trachtenball”, Neue Zeit, 8. Februar 1927, 2; „Dritter 

Banater schwäbischer Trachtenball in Großbetschkerek”, Deutsches Volksblatt, 

14. Februar 1928; „IV. Banater Schwäbische Trachtenball in Betschkerek”, 

Neue Zeit, 29. Januar 1929, 2–3; „Auf zum Schwäb. Trachtenball”, Neue Zeit 

11. Februar 1930, 1.  
164

 „Altschwäbischer Trachtenball in Hodschag”, Deutsches Volksblatt, 23. 

Februar 1928.  
165

 „Der Südbanater Schwabenball”, Deutsches Volksblatt, 3. Januar 1928.  
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пријем свих ових приредби код Немаца, њихова велика посећеност 

али и недостатак једне свеобухватне и „свенемачке” манифестације 

народне ношње вероватно је утицала на водеће кругове 

Културбунда да крајем двадесетих почну да размишљају о једној 

централној и масовној манифестацији посвећеној народној ношњи, 

која би окупила Немце из свих крајева земље. До реализације ове 

идеје дошло је почетком 1931. године, када је у Новом Саду у 

хотелу „Слобода” одржан Први фестивал немачке народне ношње 

(Erstes Deutsches Trachtenfest). Он се одржавао наредне три године, 

привлачећи велику пажњу не само Немаца из целе Војводине, већ и 

културно-просветних власти.  

 Недуго након овог, одржана су још два велика догађаја 

сличног карактера: у Сомбору (18. фебруар) и у Великом Бечкереку 

(25. фебруар). Горњобачки „трахтенфест” изазвао је огромно 

интересовање Шваба и привукао велики број учесника и посетилаца 

(око 1500), који су дотле махом били оријентисани ка Новом Саду. 

Одржан је у сомборском хотелу „Слобода”. Само из оближњег 

Гакова пријавила се група од 160, а из Крњаје (данашње Кљајићево) 

група од 50 учесника у немачким народним ношњама из различитих 

периода. Нису изостали представници ниједне немачке општине у 

Горњој Бачкој, а гости су дошли и из Срема и Баната. Слично као и 

у Новом Саду, биле су организоване тематске групе: жетеоци, 

свадбари, свечари итд. За разлику од новосадских и банатских 

балова, на овој свечаности је оживљен стари швапски обичај са 

мајским дрветом. Предвиђено је да се убудуће ова приредба 

одржава сваке године
167

.  
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 „Schwabenball in Indjija”, Deutsches Volksblatt, 22. Januar 1929; 

„Schwäbische Trachtenbälle”, Deutsches Volksblatt, 24. Januar 1930.    
167

 О сомборском балу немачке народне ношње в.: „Großes Interesse für das 

Oberbatschkaer deutsche Trachtenfest”, Deutsches Volksblatt, 12. Februar 1933; 

„Heute Trachtenfest in Sombor”, Deutsches Volksblatt, 18. Februar 1933; 

„Großer Erfolg des Somborer Trachtenfestes”, Deutsches Volksblatt, 21. 
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 Свега недељу дана касније, у палати Дунђерски у Великом 

Бечкереку је одржавањем Шестог по реду банатског бала немачке 

народне ношње настављена традиција започета у том граду седам 

година раније. Услед велике економске кризе, како су нагласили 

организатори, велики број банатских Шваба није био у могућности 

да путује у Нови Сад, па је зато обновљен бал у Бечкереку. Поново 

су у центру пажње били стари швапски плесови и надметање за 

кирвајски венац
168

.       

 Будући да су се на њему одиграли неки од догађаја који су 

пресудно утицали на историју Немаца на југоистоку Европе, 

простор данашње Војводине је био више него идеалан за стварање 

посебне швапске „митологије“. На обронцима Фрушке Горе и 

обалама Тисе, Дунава и Саве настале су бројне легенде 

Подунавских Шваба. Велике битке код Сланкамена (1691), Сенте 

(1697), на Петроварадину (1716) и код Београда (1717), којима је 

утрт пут ослобађању Угарске и досељавању Немаца, у међуратном 

периоду су обликовале национални идентитет потомака тих 

колониста. Најмлађе немачко племе није имало свој Средњи век
169

 

из ког је могло да црпи грађу за митове, као што је то био случај са 

њему суседним народима – Србима и Мађарима. Стога су се, у 

потрази за херојима и јуначким делима, Швабе окренуле XVIII веку 

и ратовима Хабзбуршке монархије против Османског царства, у 

којима су, оправдано, налазиле полазну тачку своје историје.     

                                                      

Februar 1933; „Die Trachtenteilnehmer am Somborer Trachtenfest”, Deutsches 

Volskblatt, 24. Februar 1933; „Von Oberbatschkaer Trachtenfest”, Deutsches 

Volksblatt, 4. März 1933.  
168

 О Шестом банатском балу види: „Morgen Banater Trachtenball in 

Bečkerek”, Deutsches Volksblatt, 24. Februar 1933; „Heute Banater 

Trachtenball”, Deutsches Volksblatt, 25. Februar 1933; „Sechster Banater 

Trachtenball in Bečkerek”, Deutsches Volksblatt, 28. Februar 1933; „Vom 

Sechsten Banater Trachtenball”, Deutsches Volksblatt, 1. März 1933.   
169

 Изузимајући Сасе у Ердељу и Немце у Кочевју у Словенији (Gotscheer 

Sprachinsel), који су те области населили управо у Средњем веку (Ф. К.). 
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 Догађаји о којима је реч (Велики бечки рат, и три потоња 

аустро-турска рата) били су до 1918. године махом добро познати и 

документовани, што кроз извештаје историчара, што кроз разна 

уметничка дела, па тако нису остављали много простора за 

„натприродно” и „фантастично”. Ипак, један моменат у њима се 

нарочито истицао: религијски. У борбама хришћана против 

„неверника” увек је посебно био наглашаван верски аспект
170

, а 

велике победе извојеване над Турцима код нпр. Петроварадина и 

Београда лепо су се поклопиле са празницима посвећеним 

Богородици, чији је култ међу Немцима у Војводини и шире био 

нарочито поштован. Тиме је додатно оснаживана и немачка улога у 

заштити западноевропске цивилизације од турске опасности. 

У побројаним ратовима и борбама нарочито се истицало име 

Еугена Савојског, које је својим значајем за Подунавске Немце било 

предодређено за „митологизацију”. Највећи војсковођа који је икада 

служио хабзбуршким интересима
171

, Племенити витез, Марс 

Аустрије, Спасилац Запада, ЕВропин ГЕНИЈЕ
172

, јунак бројних 

легенди, песама, прича и инспирација читаве армије сликара, вајара, 

бакрорезаца и других уметника, свуда је истицан као национални 

херој Подунавских Немаца. Црква Снежне Госпе на Петроварадину, 

која је чувала успомену на једну од највећих победа „Племенитог 

витеза“, сваке године била је центар ходочашћа више стотина 

верника. Успомена на Савојског очувала се и у популарној 

корачници Prinz Eugen Lied, насталој након аустријског освајања 
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 Gerda Mraz, Prinz Eugen: sein Leben, sein Wirken, seine Zeit, Wien 1985, 

135; битка код Петроварадина одиграла се 5. августа 1716 (дан Снежне 

Марије), а освајање Београда започето је 15. августа 1717 (Велика 

Госпојина);  
171

 Robert A. Kahn, A History of the Habsburg Empire 1526-1918, Los Angeles 

1997, 67.  
172

 „EUropae GENIUS”; Michael Lehmann, Maria Schnee bei Peterwardein 

1716-1966, Wien 1966, 66.  
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Београда 1717. године
173

. Савојски је нарочито је глорификован у 

време Аншлуса Аустрије и успеха Хитлеровог Трећег рајха, 

симболизујући немачки продор на Југоисток Европе. Приликом 

обележавања 225. годишњице битке код Петроварадина (1941), 

штампана је посебна споменица у којој му је припало централно 

место
174

. Осим „Племенитог витеза”, један од симбола колонизације 

и херој Подунавских Шваба у међуратном периоду био је и његов 

генерал, Клаудиус Флоримунд фон Мерси, гувернер Баната у доба 

прве колонизације и јунак неколико завичајних романа
175

. Феликс 

Милекер је 1923. објавио књижицу посвећену јубилеју 200. 

годишњице досељавања Немаца у Банат под називом Прва 

организована немачка колонизација Баната под Мерсијем 1722 – 

1726
176

, а поводом обележавања два века од Мерсијеве смрти, у 

Volkswart-у се 1934. појавио кратак текст Адама Мауруса посвећен 

„оцу банатских Шваба”
177

. Представивши Мерсијеву биографију тек 
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 О апотеози Еугена Савојског и корачници посвећеној „Племенитом 

витезу” види: Бранко Бешлин, Евгеније Савојски и његово доба, Нови Сад 

2014, 509–511. 
174

 Bruno Kremling, Prinz Eugen von Savoyen. Festschrift anlässlich der 225-

jährigen Wiederkehr der Schlacht bei Peterwardein am 5. August 1716, 

Novisad 1941, 3. 
175

 О Мерсију види: Филип Крчмар, „Прилог биографији грофа Мерсија”, 

Зборник Матице српске за историју 83, Нови Сад 2011, 105–118; Josef 

Wolf, „Kaiserlicher Soldat und Staathalter. Claudius Florimund Graf von Mercy 

und sein Wirken im Banat”, Banater Kalender 2009, Erding 2009, 74–85; 

Gerhard Seewann, „Zur Familiengeschichte der Grafen Mercy und Mercy-

Argenteau”, Südostdeutsches Archiv, XIX/XX, München 1976-1977; Josef 

Kallbrunner, Das kaiserliche Banat. Einrichtung und Entwicklung des Banats 

bis 1737, München 1958;   
176

 Felix Milleker, Die erste organisierte deutsche Kolonisation des Banats 

unter Mercy, 1722 – 1726, Weißkirchen 1923. 
177

 Adam Maurus, „Claudius Florimund Graf von Mercy”, Volkswart 8, Novisad 

(Juli-September) 1934. Адам Маурус (Темишвар 1902-Нојштат 1953), 

истакнути немачки културни и јавни радник, секретар Швапско-немачког 
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у најосновнијим цртама, аутор се више посветио величању његових 

заслуга и значаја за банатске Швабе, тако да у том смислу овај рад 

има више панегирички а мање научни карактер
178

.   

 

Закључак 

 

Мада су на прелазу из XIX у XX век учинили прве 

озбиљније кораке у правцу националног и политичког 

организовања, Немци који су живели у мађарском делу 

Аустроугарске нису успели да до 1918. до краја изграде свој 

национални идентитет и свест о заједничкој припадности. Ови 

напори су се јавили као реакција на вишедеценијску мађаризацију, а 

њихов успех био је, колико ометен, толико и убрзан избијањем 

Првог светског рата. Након распада Двојне монархије, ова 

настојања су у знатно другачијим околностима била настављена у 

њеним државама-наследницама, чије је разграничење суочило 

                                                      

просветног савеза (Културбунда), педагог и директор Немачког 

учитељског завода у Великом Бечкереку и Новом Врбасу, уредник 

Немачког народног календара. За време окупације 1941–1944. обављао 

дужност инспектора немачких школа у југословенском Банату (Anton Peter 

P e t r i, Biographisches Lexikon des Banater Deutschtums, Marquartstein 1992, 

1222-1223); 
178

 Маурусов рад се завршава речима: Тако је Мерсијево име постало 

бесмртно, а његова дела остала незаборавна. Он је отац насељавања 

Баната, који је читаво своје биће и срце посветио својој земљи и тако и 

постигао пун успех. Низ цветајућих немачких насеља – око пола стотине 

– настао је за његове владе, хиљаде Немаца су нашле свој хлеб и домовину 

заувек! Ако данас погледамо Банат и присетимо се тешког времена 

Мерсијевих година, онда поздрављамо великог ствараоца и градитеља у 

најдубљем поштовању и са захвалношћу; јер сва насеља, сва цветне 

ливаде и зелена поља, сав живот и напредак он је створио у неуморном 

раду. Он нам је створио отаџбину и нека његово име буде спомињано 

заувек са поштовањем и љубављу, јер он је био наш! (A. Maurus, нав. дело, 

3).  
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немачки живаљ са новим изазовима. Његово национално биће било 

је подељено на три дела, између новоформираних држава Мађарске, 

Румуније и Краљевине Срба, Хрвата и Словенаца (Југославије). У 

овој последњој Немци су са 4,1% од укупног броја становника 

представљали најбројнију националну мањину. Од тога је највећи 

део њих (око 330 000) живео на простору Војводине, под којом су се 

тада подразумевали Банат, Бачка и Барања, а у свакодневном 

животу и Срем.  

У то време се код Немаца, након скоро стопедесет, а негде и 

скоро двесто година присуства на тлу Војводине, већ накупило 

доста историјског „материјала“ који је омогућио (даљу) изградњу 

националног идентитета. Одбијајући да се, у националном смислу, 

покоре новонасталим политичким околностима, они су посматрали 

себе као „подунавске“ (а не војвођанске) Швабе, најмлађе племе 

немачког народа, које свој постанак има да захвали великим 

миграционим таласима у XVIII и XIX веку. На тај начин је 

истакнута њихова повезаност са сународницима који су се нашли 

ван нових граница, а сав њихов стваралачки и духовни потенцијал 

био је стављен у службу афирмисања ове идеје. Притом је опстао 

посебан регионални партикуларизам у виду поделе на „бачке”, 

„банатске” и „сремске” Швабе.   

И поред почетних тешкоћа, у првом реду изазваних 

губитком политичких права, њихово национално организовање је 

уследило врло брзо. У Новом Саду је 1920. године основан 

Швапско-немачки просветни савез (Културбунд), централна 

организација Немаца, не само у Војводини, већ у читавој 

Краљевини СХС, чија ће делатност у међуратном периоду бити 

усмерена на развој немачког националног покрета. Управо 

захваљујући настојањима Културбунда, „војвођанске“ Швабе су за 

петнаест година од 1918. до 1933. (а и касније) учиниле крупне 

кораке ка проналажењу сопствене прошлости.    
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Као полазна основа и један од најјачих интеграционих 

фактора у њиховом окупљању неумитно се наметао мотив 

колонизације. Велики миграциони таласи у 18. и 19. веку довели су 

до стварања посебне немачке културе у Подунављу и представљали 

исходиште историје Немаца на том простору. Колонизација је тако 

у међуратном периоду служила као инспирација за књижевна и 

уметничка дела, предмет научних радова, повод за масовне 

прославе и дружења, неисцрпна тема новинских натписа итд. Путем 

богате немачке штампе, а највише посредством новосадског 

дневника Deutsches Volksblatt, рађа се и афирмише култ „предака-

колониста”, чији начин живота (deutsche Art) постаје пожељан 

модел (о)понашања. Немачки досељеник из XVIII века који се 

скрасио у растурченим и опустошеним областима јужне Угарске 

постао је херој и идол својих потомака у југословенској држави; 

његови скоро заборављени обичаји су оживели, његова ношња 

добила је статус светиње, а његово тешко швапско, баварско или 

хесенско наречје са поносом је одјекивало улицама немачких села 

Војводине. Са ништа мање поноса нису истицане ни његове врлине 

– побожност, марљивост, дисциплина, одговорност, штедљивост, 

пожртвованост, братска љубав итд. – које су му омогућиле да сам, 

са својих десет прстију, укроти дивље пустоши и себи и својим 

потомцима створи нови дом. Штампа је на тај начин пресудно 

утицала на популаризацију прошлости Шваба, култа предака-

колониста, њихових врлина и обичаја, „очинске вере” (Väterglaube) 

и љубави према завичају-домовини (Heimatliebe). Свако насеље у 

Војводини са значајнијом немачком популацијом имало је по једно, 

а неко и по два гласила, која су обично штампана готицом, 

традиционалним немачким писмом. Она су редовно извештавала о 

значајним културним догађајима, пратила дешавања у матичној 

земљи (са којом су одржаване чврсте везе и одакле су преузимани 

културни обрасци), али и положај Немаца свуда у свету. Преко 
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штампе су одржавани и контакти са сународницима из земаља-

наследница.  

До 1918. Немци на тлу Војводине су већ учинили одређене 

напоре да документују своју прошлост на том простору, али надаље 

ова тенденција добија ветар у леђа и бива оснажена постављањем 

завичајне историографије на чвршће научне основе. Тада настају 

бројни историјски радови о швапским насељима, чији аутори више 

нису само лаици (месни свештеници и учитељи), него и академски 

образовани Немци, људи од науке. Поједини међу њима су чак 

обрађивали теме из српске историје и књижевности. Свој врхунац 

завичајна историографија достигла је 1932, оснивањем часописа 

Volkswart. Приметно је, међутим, да у писању завичајне историје 

предњаче Банат и Бачка, док Срем некако остаје по страни. У вези 

са напорима да се очувају трагови прошлости, крајем двадесетих и 

почетком тридесетих година међу Швабама се јављају и реализују 

иницијативе за оснивање завичајних музеја у Светом Хуберту и 

Врбасу.  

Упоредо са имитирањем узора из матице, афирмисањем 

дела завичајних писаца и радова домаћих сликара настојале су се 

развити самосвојна швапска књижевност и уметност. За низ 

културних стваралаца међу Швабама у Војводини период од 1918. 

до 1933. представљао је посебну етапу: за једне је то био крај, за 

друге само наставак, а за треће, опет, тек почетак каријере. Иако су 

многи међу њима деловали на страни (Румунија, Аустрија, 

Немачка), свима им је била заједничка везаност за простор 

Војводине, што се на овај или онај начин осећало и у њиховим 

радовима.  

У свакодневном животу посебна пажња се обраћала чувању 

старих обичаја и наслеђене, мада помало већ заборављене 

традиције, до чега је најдоследније држало швапско село. Слављење 

низа верских празника, разна ходочашћа, швапске свадбе, 

свињокољи, чување локалних дијалеката итд одају слику побожног, 
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вредног и веселог народа. Истовремено се приступило 

митологизацији сопствене прошлости, што је најупечатљивије 

дошло до изражаја на примеру великих личности из историје 

Хабзбуршке монархије, које су својим деловањем омогућиле 

долазак Немаца на југоисток Европе. Јунаци-ратници попут Еугена 

Савојског и грофа Мерсија, хабзбуршки владари Марија Терезија и 

Јозеф II или разни државни чиновници (намесници Баната, агенти 

за колонизацију итд) живели су у причама, песмама и ономастици 

војвођанских Немаца. И овде су завичајна књижевност и уметност 

одиграле запажену улогу.  

У више наврата током двадесетих и тридесетих година 

прошлог века је јавно и непоколебљиво исказано народно јединство 

и прокламована заједничка припадност војвођанских Шваба, и то 

поводом обележавања великих јубилеја од досељавања Немаца у 

поједина места. Учвршћивање и јачање националне свести у тим 

приликама постизано је ватреним говорима и проповедима 

народних првака, оживљавањем и упражњавањем старих обичаја, те 

напослетку – величанственим парадама народне ношње. У вези са 

овим последњим ваља поменути велике балове који су неговали и 

популарисали завичајни фолклор (а који ће се одржавати и иза 

1933) и по броју својих учесника имали карактер масовних 

приредби. Осим великог броја Немаца, они су окупљали и угледне 

државне званичнике, представнике српских културних установа и 

стране дипломате.      

Брижљивим неговањем сопствене културе и 

опредељивањем за демократска решења у процесу националног 

самоостваривања, војвођанске Швабе су својим јединственим 

наступом и јаким економским положајем у југословенској држави 

представљали националну заједницу за пример осталима. За 

деценију и по од краја Првог светског рата, кроз разне аспекте 

културног живота (историографију, књижевност, уметност) 

створена је и негована слика о радним, поштеним и побожним 
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Немцима, деци мира и херојима рада, слика која је касније 

изопачена трагичним ратом у наредној деценији. У 

петнаестогодишњем периоду од 1918. до 1933. култура 

војвођанских Шваба представила се у најбољем могућем светлу и 

открила сво своје богатство и потенцијал.  Догађаји који су потом 

уследили отварају једно ново раздобље и нека сасвим друга питања. 
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ИДЕНТИТЕТИ И ПАМЋЕЊЕ У ЈАВНОМ ПРОСТОРУ: 

ОДОНОМАСТИКА НОВОГ САДА ОД АУСТРО-УГАРСКОГ 

ДО ЈУГОСЛОВЕНСКОГ ГРАДА 

 

 

Именовање и преименовање улица и других градских 

простора истраживачка је тема у низу друштвених и хуманистичких 

дисциплина – називи улица (ходоними, или одоними) постали су 

интересантни испрва у географској академској заједници (што је 

коинцидирало са тзв. културалним заокретом у географији), а 

интерес за симболичке капацитете јавних простора у етнологији, 

односно културној антропологији, условљен је пак просторним 

заокретом у овој дисциплини. У бившој Југославији систематско 

истраживање одонима као политичких симбола почиње са радовима 

хрватске етнолошкиње Дуње Рихтман-Аугуштин, која мењање 

назива улица тумачи као друштвене праксе у јавном простору 

којима се инсталирају и бришу поједини симболи политичких 

идеологија, колективних идентитета и памћења, при чему су ови 

поступци карактеристични за различите историјске епохе и 

друштвено-политичка уређења.
1
 Службена именовања јавних 

простора у Европи још од почетка 19. века, постепено бришу 

старију градску ономастику (укључујући и улично називље – 

одономастику), када се уместо традиционалних, вернакуларних 

просторних и уличних назива уводе нови називи, врло често 

                                                      
1
 Dunja Rihtman-Auguštin, Ulice moga grada (Beograd: Biblioteka XX vek, 

2000). 
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повезани са нарастајућим националним идентитетима и политичким 

покретима. На тај начин старије локалне, службено непосредоване 

ономастичке традиције губе тло пред нарастајућим новим 

„измишљеним“ традицијама, које представљају праксе симболичке 

природе чији је циљ усађивање одређених вредности или норми 

понашања.
2
 Приликом именовања улица и тргова, и уопште јавних 

градских простора, често долази до две комплементарне 

симболичке праксе: комеморације, тј. именовања одређеног 

простора по неком појму или особи, те декомеморације, када се 

укида и брише назив поједине улице, трга и сл.
3
 Динамика и 

садржај именовања и преименовања улица и иних просторних 

облика тако сведочи о променама традиција, идентитета и 

колективног сећања у одређеном граду у одређеном периоду. 

Мењањем уличних назива уписују се (и бришу) различити 

идентитети и сећања – одоними тако представљају својеврсне јавне 

симболе у простору који заједно сачињавају не само именску мапу 

града, већ и мапу симбола у јавном градском простору. На тај начин 

и називи улица и тргова града конституишу специфичан крајолик 

сећања (landscape of memory), тачније (од)ономастички крајолик, а 

истраживање овакве симболичке мапе исписује документ о 

културној и политичкој прошлости урбане заједнице, истовремено 

откривајући преко уличних назива као симбола које су биле 

доминантне друштвене вредности у одређено доба. 

У овом раду дијахроно ће се разматрати одономастички 

крајолик Новог Сада од првих евидентираних назива улица у 18. 

столећу, до укључивања града у састав прве југословенске државе. 

За нешто мање од два века, данашње средиште Војводине се 

                                                      
2
 Erik Hobsbom, „Uvod: kako se tradicije izmišljaju“, u Izmišljanje tradicije, ur. 

E. Hobsbom i T. Rejndžer (Beograd: Biblioteka XX vek, 2002), 24. 
3
 Maoz Azaryahu, „Street Names and Political Identity: The Case of East 

Berlin“, Journal of Contemporary History 21/4 (1986). 
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трансформисало од коморско-милитарске постаје до једног од 

главних културних и политичких центара јужнословенских народа, 

са више демографских и економских успона и падова. Ову 

динамичну прошлост града у стопу прате и документују и називи 

његових улица. Развитак града условио је и ширење уличне мреже, 

а градски сокаци, улице, тргови, носили су своја имена, иницијално 

неслужбена, а од 19. века и званична. Та имена се могу читати као 

сведочанство о духу времена у одређеном тренутку прошлости 

града, те илуструју преовлађујуће културне и политичке вредности 

преко јавне симболизације простора путем именовања путних 

праваца. У наставку текста ће се посебно обратити пажња на продор 

институционализованог памћења у јавни простор Новог Сада преко 

преименовања и брисања колоквијалних, „традиционалних“ 

одонима, које с временом све више замењују имена улица која 

градски простор повезују са ширим политичким и националним 

идеологијама које свој дефинитивни успон доживљавају током 

дугог 19. века. Такође ће се приказати симболичка трансформација 

Новог Сада из „аустро-угарског“ у „југословенски“ град преко 

именовања градских улица и тргова по одређеним особама, 

топонимима и појмовима. Бављење историјском одономастиком 

Новог Сада је утолико олакшано јер су прошли називи улица и 

тргова готово у целости евидентирани, пре свега захваљујући 

архивским истраживањима Војислава Пушкара који је објавио и 

детаљан регистар уличних назива.
4
 Како су се именовале, па онда 

више пута и преименовале новосадске улице, указује не само на 

                                                      
4
 Војислав Пушкар, Улице Новог Сада (Нови Сад: Прометеј, 2001). Осим 

овог издања кориштена је и картографска грађа, те књига: Јован 

Миросављевић, Бревијар улица Новог Сада: 1745–2001 (Нови Сад: 

Добрица књига, 2002). Војислав Пушкар је свакако најагилнији 

истраживач повесних назива новосадских улица, што га сврстава у ред 

плодних истраживача градских архива заинтересованих за одонимску 

проблематику појединих градова бивше Југославије, попут Алије Бејтића 

(Сарајево), Влада Валенчича (Љубљана) и др.  
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локалну, новосадску динамику идентитетских и политичких 

промена, већ је и добар индикатор аналогних струјања и на ширем 

простору од тек градског. 

 

Слободни (краљевски) град 

 

Као што је добро познато, новосадско насеље почело се 

формирати као прекодунавски привезак петроварадинске тврђаве 

изградњом мостобрана 1694, које аустријски порезници с почетка 

означавају као Suburbium Petrovaradiniense или Rascianica civitas 

trans Danubium situata. Од почетка 18. века и формирања 

Подунавске војне границе, насеље се дели на коморски и 

милитарски део, те се звало „Варадински Шанац или просто Шанац, 

немачки Militär-Schanz, латински Fossatum Petrovaradiniense“.
5
 

Петроварадински Шанац,
6
 који се с почетка формирао као 

граничарско, занатлијско и трговачко место, постаје живо 

трговиште у којем живи највише Срба, а потом Немаца те Хрвата 

(углавном у покрајном рибарском сеоцету званом Fischerdörfl или 

Терфл/Тервл)
7
 и Мађара, a становништво je додатно увећано 

доласком Београђана (Белиградци), махом српске и немачке 

народности (те Јевреја, Јермена и других), после османског 

преузимања града. Након развојачења Бачке и померања војне 

границе даље к југу Царевине (што је довело до исељавања дела 

милитара), те са даљим развитком насеља, почиње вишегодишња 

                                                      
5
 Нови Сад (Нови Сад: Матица српска, 1963), 23. 

6
 Овај назив се редовно користи од 1703. године, до када су у оптицају 

(званично и незванично) била и имена Ratzen Stadt (Рацка варош), Српска 

варош, Петроварадинци и Бистрица. 
7
 Ово се предграђе на мапи из 1716. означава као Croatendörfl, а у 

протоколима магистрата као Pagellum Croaticum – Васа Стајић, Прилози за 

културну историју Новог Сада, књ. 4 (Нови Сад: Град Нови Сад, 1947), 

200. 
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акција за елибертацију места која је уродила плодом фебруара 1748. 

Добијање статуса слободног и краљевског града подразумевало је и 

званично именовање насеља: висока градска делегација је 

Краљевској дворској канцеларији предложила два назива (Бачвар и 

Дунавар) који су одбијени,
8
 те је на концу пресудила лично царица 

Марија Терезија наложивши: „Nomenitur Neoplanta“ (Нека се зове 

Неопланта).
9
 Део из Повеље слободног краљевског града Новог 

Сада (Ердујхељијев превод са латинског) који се односи на 

именовање вароши наводи да „укидајући јој уједно досадање име 

Петроварадински Шанац, нађосмо за добро да се у будуће зове и да 

јој наслов буде Neoplanta, маџарски Uj-Videgh, немачки пак Ney-

Satz.“
10

 Званични називи по повељи су се временом усталили у 

стандардно мађарско име Újvidék, те немачко Neusatz, а на српски је 

назив преведен као Нови Сад. 

Ако је ауторство овог еконима (ојконима) било врло 

званично (и то формално са самог врха пирамиде власти), називање 

просторних предела у граду било је пак сасвим неофицијелно. Као и 

у другим местима Царевине (и у другим европским земљама) у 18. 

веку, имена улица и других просторних облика у граду су била 

скоро у целости неслужбена, с обзиром на то да се званично 

именовање улица почиње спроводити и у већим европским 

градовима тек на самом крају 18. и почетком 19. века: у Берлину 

1797. године, Бечу 1803, Паризу 1806, итд.
11

 У доба пре службених 

наименовања улица и тргова, одоними су углавном непосредовано и 

вернакуларно стварани, служећи за лакшу оријентацију локалног 

                                                      
8
 Разматран је и назив Међуречје (мађ. Vísköz, нем. Wasserburg). 

9
 Зоран Колунџија (ур.), Име и презиме Нови Сад (Нови Сад: Прометеј, 

2010), 39. 
10

 Мелхиор Ердујхељи, Историја Новог Сада (Нови Сад: Добра вест, 

1990), 437. 
11

 Maoz Azaryahu, „The power of commemorative street names“, Environment 

and Planning D: Society and Space 14 (1996): 313.  
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грађанства у урбаном простору, те за потребе тадашњих порезних и 

других евиденција. Такви називи улица су били повезани са 

функцијом, морфологијом или неким другим особеностима 

простора у којем се налази трг или улица, и овакав образац 

именовања градских простора може се назвати „традицијом 

органичности“.
12

 И у старом Новом Саду, односно 

Петроварадинском Шанцу, био је такав случај. План из 1745, 

похрањен у Музеју Војводине („Plan über die so genante 

Peterwardeiner-Schantz, oder Ratzen-Stadt, worauf die Militar und 

Camoral Häuser“), даје прве забележене називе новосадских 

(шаначких) улица. У милитарском делу насеља означен је један 

кварт као Allmascher Kray, те улице: Sladna Greda, Velka Zarsch., 

Piaca, Auf den Platz, и Über die Brücken; у коморском делу 

убележене су: Haupt Gassen
13

, Magazin Gassen, Futaker Gassen, Grenz 

Gassen и Rakoci Gassen.
14

 Ради се о путним правцима у најстаријем 

језгру града који оквирно одговарају данашњим улицама (по истом 

редоследу): Златне греде, Николе Пашића, Светозара Милетића, 

северни део Змај Јовине, Дунавска, Краља Александра и Народних 

хероја, Железничка, Јеврејска, Гајева и Васе Пелагића, те Павла 

Папа. Међу овим називима налазе се и поједини који су и дан-данас 

актуелни у службеној или неслужбеној урбаној номенклатури града 

(нпр. Златна греда, Футошка, Алмашки крај), а сви су јасно 

одређени функцијом (Велика чаршија, Магацинска, Главна) 

                                                      
12

 Alija Bejtić, Ulice i trgovi Sarajeva (Sarajevo: Muzej grada Sarajeva, 1973), 

52–53. 
13

 На мапи се користи старији немачки израз за улицу, односно сокак 

(Gassen), уместо данас уобичајенијег (die) Gasse, што је био случај и са 

другим плановима градова из нашег подручја у 18. веку (нпр. Bruschova 

карта Београда из 1789). 
14

 Преводи ових назива на наш језик би могли бити: Алмашки крај, Златна 

греда, Велика чаршија, „Пјаца“, При тргу/На тргу, Над мостовима/Над 

ћупријама, Главна улица (или сокак), Магацинска/Трговачка улица, 

Футошка улица, Гранична улица, и Ракоци улица.  
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положајем (Футошка, На тргу, Гранична) те морфологијом 

просторног правца (Над мостовима, Златна греда)
15

, или пак 

пореклом становништва (Алмашки крај – по досељеницима из села 

Алмаш).
16

 

И трасирање саобраћајница и њихово именовање тако је 

било условљено и географским положајем насеља. Најстарије језгро 

града је подигнуто на алувијалној тераси просечне надморске 

висине од 80 метара, а кроз читав 18. и 19. век град се шири 

прилагођавањем баровитом терену и освајањем високих кота.
17

 

Нови Сад је у 18. веку био окружен великим јарком и насипом, а на 

прилазима је имао четири капије: Дунавску, Кисачку, Пирошку и 

Темеринску.
18

 Континуитет називања просторних праваца/траса 

видљив је из чињенице да до данашњице формална или неформална 

имена појединих улица указују на смер простирања путева према 

                                                      
15

 Улица над мостовима (на траси данашње Дунавске) подигнута је на 

насипу између две баре, а рукавце те баре она је прелазила мостовима, те 

отуд и овакво име; Златна греда је, такође, на самом насипу (одакле и 

назив греда) – Нови Сад (Нови Сад: Матица српска, 1963), 32. 
16

 Изузетак од овог „органског“ означавања простора је Ракоци улица, за 

коју и Васа Стајић и Тихомир Остојић недвојбено сматрају да је именована 

по Фрањи II Ракоцију. Зашто би један шаначки сокак био прозван по 

устанику против аустријске власти, и то тек неколико деценија након 

пропале побуне, није баш најјасније. Можда се овај одоним односи на 

великашку породицу Ракоцијевих уопштено, или на неки други појам 

имајући у виду не потпуно јасну ортографију на овој мапи (тако нпр. 

Стајић Grenz Gassen чита Creuz Gassen, тумачећи је као Kreuz Gassen – 

Улица крста; Пушкар овај одоним пак чита као Grenz Gassen). 
17

 Драгана Дунчић и Бранко Ристановић, „Нови Сад“, у Географска 

енциклопедија насеља Србије, књ. 3, прир. Србољуб Стаменковић 

(Београд: Географски факултет – Агена – Стручна књига, 2001), 135. 
18

 Olga Zirojević, Panonska urbana kultura (Beograd: Helsinški odbor za 

ljudska prava, 2015), 90. 
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околним насељима (Дунавска улица,
19

 Кисачки пут
20

 и улица, 

Руменачки/Пирошки пут и Руменачка улица,
21

 Темерински пут и 

улица,
22

 те Футошки пут и улица
23

). Овакво логичко, „органско“, 

означавање улица и путева преовлађује у Новом Саду током 

читавог 18. и већег дела 19. века. Иницијално се називи градских 

улица помињу спорадично, а доследно именовање улица биће 

евидентирано тек 1858. када свака улица има своје име – до тада су 

у грунтовним књигама куће означаване само бројем, без назива 

улице.
24

 Прве иницијативе за службено и комплетно именовање 

                                                      
19

 Дунавска улица је од свог трасирања водила од града ка Дунаву, односно 

бастиону и понтонском мосту који је Нови Сад повезивао са 

Петроварадином (одакле и једновремени назив Петроварадинска улица). 
20

 Кисачки пут је између два светска рата унапређен у најсавременију 

онодобну саобраћајницу на траси од Будимпеште до Београда, те је 

званично именован Међународни пут, да би 1992. добио име 

Сентандрејски пут.  
21

 До половине тридесетих година 20. века коришћени су називи Пирошка 

улица и пут, да би онда била уведена сербокроатизована верзија имена 

села Пирош (Руменка) и у одонимско означавање.  
22

 Темеринска улица је један од континуирано најстаријих новосадских 

одонима – на кратко је била преименована само у току окупације (Április 

13. utca, по датуму уласка окупационих мађарских снага у град), те 

привремено по свршетку Другог светског рата (Стаљинградска улица). 

Незванично је овај правац називан и Царски друм, пошто је био на путној 

траси која је повезивала царске престонице (Беч и Истанбул).  
23

 Једна од најстаријих градских траса која је од градске куће водила ка 

Футогу (по смеру свог простирања у прошлости знана и као 

Осечка/Осјечка) је често мењала називе, али је формално и неформално до 

данас најчешће повезивана са својим западним одредиштем – Футогом 

(данас је овај правац подељен у Јеврејску улицу, Футошку улицу и 

Футошки пут).  
24

 Васа Стајић, „Предлог Тихомира Остојића о називу улица Новог Сада“, 

Гласник Историског друштва у Новом Саду 41–42 (1940): 401. Претходне, 

1857, град је склопио уговор о изради табли са називима улица са 

сликаром Јоханом Кастањијем, а окружно начелство „налаже да се називи 

улица и тргова видно истакну и испишу чистим словима на немачком и 
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новосадских улица започеле су 1819. са избором првог градског 

мерника Антонија Бауера, да би ово било комплетирано тек у 

наступајућим деценијама. Ови службени називи новосадских улица 

у 19. веку и даље су углавном вернакуларног садржаја: исти склоп 

улица евидентиран на мапи из 1745. се половином 19. столећа зове: 

Златна греда, Ћурчијска (данас Николе Пашића), Хлебарска 

(Светозара Милетића), Пијаца (Змај Јовина), Дунавска, Господска 

(Краља Александра и Народних хероја), Каменичка (Железничка), 

Футошка (Јеврејска и Футошка), Фабрике свиле (Васе Пелагића и 

Гајева), и Ракоцијева (Павла Папа). Остале градске улице носиле су 

имена по типичним делатностима (Болничка, Казанџијска, Житна 

пијаца...), месним обележјима (Црвене капије, Земљана ћуприја, 

Три чекића...), локалним становницима (Мала мађарска, Мала 

јеврејска, Руска...), локалним црквама (Успенска, Алмашке цркве, 

Јовановске цркве...), те биљкама и животињама (Рузмаринска, 

Гуштерова, Јеленова, Јазавца...). И ова ће се имена до краја века 

мењати, а јасан је њихов изразито локални карактер, који сведочи о 

базичном комуникацијском карактеру уличних назива где већина 

њих грађанству сведочи о локацији, функцији или морфологији 

партикуларног простора. Овакво уписивање памћења у јавни 

простор би се терминима Јана Асмана (Jan Assmann) могло 

одредити као комуникативно памћење,
25

 које, бар што се садржине 

појма тиче, није институционално посредовано, а овакви маркери 

сећања и идентитета у градском простору препознатљиви су, и 

превасходно се обраћају „заједници сећања“ која углавном није 

шира од локалног грађанства. Значајније увођење елемената 

„културног“, институционализованог памћења које реферише на 

идентитетске и меморијалне маркере који нису локалног карактера, 

                                                      

српском језику, а и на мађарском, где живи више Мађара.“ – Војислав 

Пушкар, Нови Сад: приче варошких улица (Нови Сад: Прометеј – 

Историјски архив града Новог Сада, 2008), 31. 
25

 Todor Kuljić, Kultura sećanja (Beograd: Čigoja, 2006), 81–82. 
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а који су повезани са националним и политичким идеологијама, 

уследиће у Новом Саду крајем 19. столећа.  

 

(Аустро)угарски град 

 

Овековечивање државних идеологија и владарског пантеона 

је на новосадским улицама замало било спроведено у доба и пре 

револуционарних догађања те бомбардовања и рушења града 1848–

1849. Тако је 1838. тадашњи мерник града Лазар Урошевић 

предложио Магистрату да се главни градски трг назове именом 

цара Фердинанда, а трг до турског хана именом надвојводе 

палатина Јосипа, те да се градске четврти именују по преминулим 

владарима: Urbs Francisci, Urbs Josephi, Urbs Leopoldi и Urbs 

Theresiae, али је Магистрат овакав предлог ипак одбио.
26

 Агилни 

градски мерник је на уму очито имао праксу квартовског 

наименовања по члановима владајуће породице у већим градовима 

монархије (нпр. Беч и Пешта), али и ближим варошима попут 

Темишвара и Земуна, но градске су власти процениле да оваква 

врста просторне меморијализације није неопходна. Овакав расплет 

сведочи не само о врсти аутономије коју је град као политички 

ентитет имао у периоду пре Баховог апсолутизма и реакционарне 

плиме настале након гушења револуције 1848, већ и о односу према 

државним идеологијама и митологијама у ово доба.
27

 

Постреволуционарни период карактерише пак даље развијање 

националних покрета унутар хабзбуршке државе, што је било видно 

                                                      
26

 Васа Стајић, Нови Сад (Нови Сад: Прометеј, 2011), 23–24. 
27

 О постреволуционарној промени у овом погледу сведочи извештај из 

1851. када велики жупан Исидор Николић налаже градским властима да 

нови трг, који ће настати рушењем старе већнице, добије име Франц Јозеф 

плац; заиста, садашњи ће Трг слободе по свом дефинитивном обликовању 

и добити назив по хабзбуршком монарху – Војислав Пушкар, Нови Сад..., 

30. 
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и у Новом Саду који се конституише као центар српског народа (и 

то не само у оквиру Царевине), а ехо даље политичке еманципације 

Мађара у Аустрији дошао је и до овог слободног краљевског града 

у којем се временом повећавао број становника мађарске 

народности.
28

 Политичка трвења између ова два нарастајућа 

национално-политичка покрета биће евидентна у вези са питањем 

службене употребе језика (посебно за Милетићевог начелниковања 

и у доба након Нагодбе), те, на пример, у борби око изградње и 

смештања нове градске куће (vis-à-vis сукоба два табора око тога да 

ли да се већница смести у „српски“ или „мађарски“ крај града). 

Манифестације ових „нових“ националних идентитета и нових 

„измишљаних“ националних традиција постепено ће налазити своје 

место и на новосадским улицама (слично као и у многим другим 

градовима у Европи тога доба), и то често у виду њиховог 

(пре)именовања.  

Значајнији продор отворено политичких симбола на уличне 

табле Новог Сада евидентан је 1890. када је шесточлани одбор 

градској скупштини поднео предлог за именовање улица и 

нумерисање кућа, који је након усвајања поједних примедби и 

усвојен.
29

 Овом су приликом комеморисане знамените особе 

углавном мађарске и српске националности именовањем и ових 

                                                      
28

 Нови Сад је до краја 19. века имао релативну већину Срба, а као друга 

бројчано и политички најснажнија заједница истакли су се Мађари (уместо 

раније доминантнијих Немаца). Нови Сад до 1918. представља изразито 

вишенационално место у којем су у значајном броју настањени готово сви 

народи који и данас живе у Војводини. Ове етнонационалне заједнице су 

често биле груписане у одређеним четвртима града у већој концентрацији, 

што је каткад означено и називима улица, те у каснијем аустро-угарском 

периоду постоје Јеврејска, Мађарска и Руска улица (одоним се односи на 

Русине), а у међуратно доба именују се и Словачка (ранија Багремова) и 

Немачка улица (претходно Зечија, а данас Ћирпанова улица) – Agneš Ozer, 

Jedna novosadska priča: Nemci našeg grada (Novi Sad: Muzej grada Novog 

Sada, 2008), 34. 
29

 Васа Стајић, „Предлог Тихомира Остојића...“: 402. 
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улица: Кишфалудијеве (данашња Улица Димитрија Аврамовића), 

Арпадове (данашња Бранимира Ћосића), Баторијеве (данас Мише 

Димитријевића), Камберове (данас Јована Цвијића)
30

, Даничићеве 

(актуелни назив), Доситејеве (такође актуелни назив) и других. Још 

масовнији (и политизованији) вал преименовања догодио се 1906, 

када је у урбану номенклатуру инсталиран упадљиво велики број 

одонима по знаменитим Мађарима (уз мањи број Срба и готово 

никог другог).
31

 На предлог бачко-бодрошког жупана Аладара Бале, 

битне градске саобраћајнице именоване су по мађарским 

великанима који су се борили против Хабзурга, па су Главна и 

Господска улица постале Кошутова, Футошка – Ракоцијева, 

Жупанијска – Текелијева (по Imre Thökölyiju) итд.
32

 Осврнемо ли се 

поново на колоплет најстаријих улица и тргова у градском језгру, 

који су и раније дискутовани, улични скуп политичких симбола до 

самог краја аустро-угарског периода новосадске историје на 

уличним таблама и картама је био: Змај Јовановићева (данашња 

Златне греде), Ћурчијска (Николе Пашића), Хлебарска (Светозара 

Милетића), Трг Фрање Јосипа (Трг Слободе), Кошутова (Змај 

Јовина, Краља Александра и Народних хероја), Јелисаветин трг
33

 

                                                      
30

 По Јовану Камберу, некадашњем новосадском сенатору и градском 

начелнику.  
31

 Тако су до 1918. једине несрпске или немађарске особе (изузимајући 

чланове владајуће династије) које су имале своју улицу били Николас 

Ленау, немачко-банатски књижевник (Ленова ул./Lenau Gasse/Lenau utca– 

данашња улица Јосипа Руњанина), и Феликс Парчетић, новосадски велики 

жупан хрватског/буњевачког порекла (данашња Партизанска улица). 
32

 Ова преименовања су прошла без икаквих противљења од стране 

српских представника у градском већу, и била су једногласно усвојена. 

Стајић ово објашњава тада актуелном подршком већине српских 

политичких првака антихабзбуршкој политици водећих мађарских 

политичких кругова тих година – В. Стајић, „Предлог Тихомира 

Остојића...“: 403. 
33

 По царици Јелисавети/Елизабети. 
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(Трг младенаца), Дунавска, Петефијева (Железничка), Ракоцијева 

(Јеврејска и Футошка), Хонведска (Васе Пелагића), На лакат 

(Гајева), и Уставска (Павла Папа). Очита је знатна промена 

симболике у градском називљу у којој сада доминирају историјске и 

политичке особе и појмови, док је вернакуларно означавање 

мањинско. Те нове државне и националне митологије које су на 

прелазу векова упросторене преко уличних назива, могли би 

разврстати у три групе. Најпре је ту она обавезна комеморација 

владајуће династије уобичајена и у другим европским градовима 

тога доба, но тек „нужног“ обима (тргови названи по аустро-

угарском владарском пару),
34

 каква је била присутна и у неким 

другим градовима Угарске и Хрватске и Славоније. Најбројнија и 

најпроминентнија је политичка одонимија повезана са Мађарима – 

појмови, и посебно особе из мађарске политичке и културне 

историје су масовно комеморисани преко уличних табли, и то у 

распону од средњовековља (Атилина, Светог Стефана и друге 

улице), до најновијег доба (Андрашијева, Листова улица, итд.). 

Међу многобројним Мађарима овековеченим на овај начин, ни 

један није потицао из Новог Сада, чак ни са војвођанског простора – 

очита је била намера да се преко имена улица симболички истакне 

мађарска државност и култура. С друге стране, Срби који су 

меморијализовани преко назива улица у овом периоду, искључиво 

су били Новосађани, или на неки начин повезани са простором и 

историјом данашње Војводине.
35

 На тај начин је меморијални 

                                                      
34

 Укључујући и трг по надвојвоткињи Гизели (царевој кћери) – данашњи 

Трг царице Милице. 
35

 Осим већ помињаних Срба који су имали своје улице у Новом Саду, то 

су до распада дунавске монархије још били: Бранко Радичевић, патријарх 

Чарнојевић, владика Платон Атанацковић, прота Данило Петровић, 

књижевник Јован Хаџић-Светић, оснивач гимназије Сава Вуковић, 

граничарски командант Секула Витковић, и генерал мађарске 

револуционарне војске Јован Дамјанић (где је Дамјанић очито заслужио 

помен као део мађарског политичког пантеона).  
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улични пантеон у овом случају био врло локалног карактера, и с 

национално-политичком функцијом много нижег ранга и амбиција 

него што је био случај с мађарском политичком симболиком. 

Оваквим именовањем улица долази до јасног преовладавања 

институционалног (културног) над органским (комуникативним) 

памћењем (макар на одонимској разини), при чему се увођењем 

националних симбола у јавни простор, „град као текст“ повезује са 

ширим, националним памћењем и идентитетом. У оваквој 

симболичкој комуникацији кроз градски простор, нација као 

заједница сећања постаје битнија од локалне заједнице сећања и 

локалног идентитета – ово је посебно валидно за тадашњу 

национално-политичку митологију Мађара унутар сложене 

дунавске монархије, но након 1918. ситуација ће се потпуно 

изокренути. 

 

Српско(-хрватско-словеначки) град 

 

Крај Аустро-Угарске значио је да Нови Сад постаје делом 

новоуспостављене Краљевине Срба, Хрвата и Словенаца – 

слободни краљевски град је из окриља двојне царевине-краљевине 

прешао у унитарно троимено краљевство. Крај Великог рата и нови 

државно-правни оквир узроковали су знатне турбуленције у самом 

граду (у којем је ратно доба такође било врло напето) – након 

уласка српске војске именовани су нови градски чиновници, с 

руководећих места смењени су високи мађарски службеници 

(последњи градоначелник из старе епохе био је Бела Профума), а 

донета је одлука о задржавању имена града и промени назива 

улица.
36

 Ипак, упркос очитој тежњи за брзим променама, ново 

реконституисање идентитета града је одрађивано током неколико 

година након краја рата. Савет града је 11. фебруара 1920. одлучио 

                                                      
36

 З. Колунџија (ур.), оp.cit, 156. 
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да Нови Сад ипак задржи своје име, а улице ће свеобухватно бивати 

преименоване још идуће две године.
37

 Није изненађујуће што се као 

једно од првих питања у новонасталој ситуацији нашло именовање 

улица и тргова – (де)комеморација јавног простора често се 

спроводи као својеврсни „ритуал револуције“, с интенционалним 

прокламацијским ефектом промене одређеног назива којим се 

обзнањује значајна политичка промена.
38

 У ком смеру је ишла 

симболизација јавног простора у новим политичким околностима? 

То развидно приказује предлог о именовању новосадских улица 

историчара Тихомира Остојића из 1919.
39

 – чињеница да је већина 

ових предлога за укидање и давање назива улица нашла своје место 

у градским одлукама и на мапама града до 1923. сведочи о знатном 

утицају који су ови принципи имали на креирање новосадског 

одономастичког крајолика у овом периоду. У овом предлогу се 

износе три средишња принципа (де)комеморације: практични 

захтев (улицама давати имена тако да омогућавају лако сналажење 

кроз град), локални захтев (традиционалне и одомаћене називе 

улица чувати, а неке и реституирати) и национални захтев (свим 

осталим путним правцима дати „имена домаћих славних синова или 

                                                      
37

 В. Пушкар, Нови Сад..., 49. 
38

 Maoz Azaryahu, „German reunification and the politics of street names: the 

case of East Berlin“, Political Geography 16/6 (1997): 481. Декомеморација 

улица као политичка прокламација знала се обављати и у потпуно 

ванредним ситуацијама, па и у току Првог светског рата. На нашем 

подручју такав је случај био након привременог уласка српске војске у 

Земун 10–14. септембра 1914, када су „Срби дали нове називе лепим, 

широким улицама, старајући се да вароши даду нешто локалног колорита“. 

– Гавра Шкриванић, „Београд у првом светском рату“, у Историја 

Београда 3, ур. В. Чубриловић (Београд: Просвета, 1974): 38. Тај колорит, 

заправо, и није био превише локални, пошто је тада Главна улица на 

кратко преименована у Краља Петра, а Бежанијска у Генерала Живковића. 
39

 Тихомир Остојић, „Предлог о називу улица Новог Сада,“ Гласник 

Историског друштва у Новом Саду 41-42 (1940). 
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грађана новосадских“).
40

 (Пре)именовање улица првих година након 

формирања Краљевине СХС сведочи о парцијалном уважавању 

првог принципа, слабом обазирању на други, а најдоследније је 

примењиван последњи – слично праксама из претходне државе, и 

овај се пут циљало на „национализацију“ урбане номенклатуре, али 

овај пут са српским предзнаком.  

До 1923.
41

 неколико улица добило је своја старија 

(традиционална) имена (попут Футошког пута), али то само у 

случају када су им актуелни називи били по знаменитим мађарским 

личностима.
42

 Заправо, и надаље се смањује удео вернакуларних 

уличних назива, и то највише због масовног преименовања улица 

које су носиле називе по занатима те животињама и биљкама. С 

друге стране, трећи „захтев“ се (очекивано) највише спроводи, те 

сви одоними по Хабзбурзима, већина уличних имена по Мађарима, 

и други називи који нису у складу са новим државним уређењем се 

бришу.
43

 Нова комеморација пак обухвата чланове нове владајуће 

породице Карађорђевића, личности из српске политичке и културне 

                                                      
40

 Ibid: 404. 
41

 До ове године је извршен највећи део преименовања, о чему сведочи 

званичан списак имена улица који је објавио Војислав Пушкар – В. 

Пушкар, Нови Сад..., 50, 313.  
42

 Те тако Остојићев предлог да се Змај Јовановићевој улици врати 

традиционални назив Златна греда није био уважен (дефинитивни 

повратак овог одонима на мапу граду десиће се након Другог светског 

рата). 
43

 У предлогу се зазива „да се уклоне с улица имена мађарских политичара, 

књижевника и политичких лица“, с образложењем да су „улице наших 

места у Бачкој, Банату и Барањи добиле своја имена без нас, често и 

против нас. [...] Крајње је време да стресемо оваке остатке старог режима 

који нас подсећају на ропство.“ (Т. Остојић, op. cit.). Поједини „мађарски“ 

одоними су ипак заостали на мапи града до половине двадесетих година 

(поготово у градским четвртима око Футошког пута где је била и знатна 

концентрација мађарског становништва), али ће с годинама долазити до 

њихове додатне маргинализације.  
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историје (овај пут не само из Војводине, већ, на пример, и личности 

устаничке и средњовековне Србије), неколико хрватских великана 

(Гај, Зрињски, Јелачић), но не и словеначких, те поједине топониме 

из нове југословенске државе. Вратимо ли се још један (и 

последњи) пут на најстарије новосадске уличне правце, одонимски 

скуп 1923. је следећи: Змај Јовановићева (непромењен назив из 

аустро-угарског доба, данашња Златне греде), Николе Пашића 

(раније Ћурчијска, данас Николе Пашића), Милетићева (р. 

Лебарска, д. Светозара Милетића), Трг Ослобођења (р. Трг Фрање 

Јосипа, д. Трг Слободе), Краља Петра Првог (р. Кошутова, д. Змај 

Јовина), Краља Александра (р. Кошутова, д. Краља Александра и 

Народних хероја), Вилсонов трг (р. Јелисаветин трг, д. Трг 

младенаца), Дунавска, Жељезничка (р. Петефијева, д. Железничка), 

Јеврејска (р. Ракоцијева, д. Јеврејска), Футошки пут (р. Ракоцијева, 

д. Футошка), Царинарска (р. Хонведска, д. Васе Пелагића), Гајева 

(р. На лакат, д. Гајева), и Уставска (непромењен назив, д. Павла 

Папа). Нова комеморација као да даје преслику предратне 

ситуације, само с промењеним етничким предзнаком: градском 

ономастиком доминирају персонални и појмовни елементи српског 

националног и културног идентитета с простора много ширег од 

војвођанског, док је присуство мађарских симбола маргинално (а у 

средишту града и непостојеће). Наравно, имена новосадских улица 

биће мењана у читавом међуратном периоду, а долазиће и до нових 

именовања новоизграђених улица – у ово доба град ће доживети 

значајан грађевински и урбани развој изградњом нових насеља те 

дефинитивним ширењем ка Дунаву. 

Након ослобођења 1918. и уласка у нову јужнословенску 

државу, у Новом Саду долази до даљег смањивања и 

маргинализације вернакуларног и „традиционалног“ одонимског 

наслеђа у јавном простору – с градске мапе, а постепено и из јавне 

комуникације, нестају улични називи попут Лебарске, Јоргованске, 

Месечеве, Мишје, На лакат и др. Процес „политизовања“ и 

„национализовања“ одонимског крајолика Новог Сада започео је 
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већ у каснијем аустро-угарском раздобљу, и настављен је по 

завршетку рата. Готово комплетно декомеморисање мађарске 

политичке и националне симболике с градских улица очекивано је с 

обзиром на промену државно-политичког оквира, а представљало је 

и реакцију на политички вођену „мађаризацију“ не само новосадске 

одономастике, већ и топономастике у Бачкој и Банату (посебно 

назива насељених места), где је од 1880. долазило до преименовања 

многих насеља по новоскројеним мађарским еконимима.
44

 Након 

1918. долази до обратних пракси, преименовања насеља 

српскохрватским називима, било старијим (оригиналним), било 

исто тако новим, измишљеним.
45

 Преименовања новосадских улица 

након Првог светског рата нису пак имала само реактивни карактер, 

већ су циљала и на опсежну „национализацију“ урбане 

номенклатуре преименовањем великог броја неутралних 

(вернакуларних) одонима и последично на уписивање националног 

идентитета и новог (колективног) памћења у јавни простор. Ово је 

било условљено новим функцијама и јавном перцепцијом града у 

новим друштвено-политичким околностима. У претрианонској 

Угарској, Нови Сад је био на маргинама мађарске националне 

симболичке географије, а није представљао ни посебно 

проминентан градски центар јужних крајева Угарске (где су 

једнако, ако не и више били истакнути Темишвар и Суботица). С 

друге стране, у Краљевину СХС Нови Сад доноси деценијску 

традицију незваничног центра Срба у Угарској („српска Атина“), с 

                                                      
44

 Ово је био случај широм постнагодбене Угарске где су многи топоними 

немађарског порекла били мењани новим – детаљно в. György Lelkes, 

Magyar helységnév-azonosító szótár (Baja: Talma Könyvkiadó, 1998). 
45

 О системској кампањи преименовања нехрватских/несрпских еконима у 

суседној Хрватској и Славонији током међураћа в. Suzana Leček, 

„‘Stanovnici su protivni iz čisto sentimentalnih razloga’. Kampanja mijenjanja 

‘anacionalnih’ imena mjesta u Savskoj banovini (1934.-1936.)“, Studia 

ethnologica Croatica 26/1 (2014). 
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јаким идеолошким и симболичким капиталом, те постаје 

несумњиво средиште Војводине географски обликоване новим 

државним границама (што ће и званично постати формирањем 

Дунавске бановине чији ће центар бити). Овакве околности 

детерминишу додатни симболички пробој у градско називље и 

инсталирање политичких и националних симбола кроз 

одономастички, а подизањем споменика и урбани крајолик, где је 

све мање места за старије и традиционалне уличне називе. 

Вишенационални Нови Сад се тако првих година по свршетку рата 

одонимски конструише у складу са новом политичком ситуацијом, 

и то првенствено истичући његов српски карактер, а тек секундарно 

југословенски (већ је спомињано да до 1923. своје улице добијају 

три хрватске и ниједна словеначка историјска фигура, те покоји 

топоним ван простора Војводине и Србије). До распада прве 

југословенске државе и окупације 1941. године, доћи ће, дакако, и 

до нових (пре)именовања новосадских улица, с нешто измењеном 

политичком симболиком која се инсталира на уличне табле – то ће 

бити посебно видљиво након уједињења Новог Сада и 

Петроварадина, те с променама стратегије изградње националног 

идентитета (особито с отпочињањем ере интергалног 

југословенства), но ово већ представља тему за разматрање у неком 

другом раду.  
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SA PERIFERIJE KA CENTRU? 

ZEMUN I PRVI SVETSKI RAT 

 

 

Umesto uvoda 

 

U Zemunu je 20. avgusta 1896, u okviru proslave najznačajnijeg 

mađarskog praznika – Dana Svetog Stefana, svečano otvoren 

Milenijumski spomenik. Bila je to monumentalna građevina visoka 36 

metara, obložena fasadnom ciglom i majolikom, na čijem vrhu je 

dominirala impozantna figura mitološke ptice turula. Milenijumski 

spomenik je, poput kule osmatračnice ili svojevrsnog svetionika, 

postavljen iznad samog Dunava, na lesnom bregu Gardoš, i veoma brzo 

je postao simbol malene pogranične varoši Dvojne monarhije. Smešten u 

neposrednoj blizini ušća Save u Dunav, a nasuprot beogradskoj 

Kalemegdanskoj tvrđavi, on je privlačio znatiželjne poglede stanovnika 

glavnog grada Kraljevine Srbije. 

U javnosti povezan sa Janošem Hunjadijem (Hunyadi János, 

među Srbima poznatim kao Sibinjanin Janko), jednom od centralnih 

figura mađarskog nacionalnog panteona, Milenijumski spomenik je 

„uprostoravao“ ideju državnog jedinstva zemalja krune Svetog Stefana i 

istovremeno snažio istorijski narativ o Mađarskoj kao „predziđu 

hrišćanstva“. U sentenci Antemurale Christianitatis je, naime, sublimiran 

jedan od najvažanijih elemenata nacionalnog identiteta Mađara – kao 

vekovnih branitelja hrišćanske Evrope. Iako izgledom i značenjem 

posebna i intrigantna sama po sebi, zemunska kula je, međutim, svoj pun 

smisao dobijala tek u kontekstu složenog ideološkog sistema koji je 

materijalizovan kroz sedam milenijumskih spomenika podignutih širom 

mađarske teritorije i na velelepnom Trgu heroja u Budimpešti. Stvarajući 
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sliku herojske prošlosti, te arhitektonske intervencije, izvedene na 

brižljivo izabranim geografskim krajolicima i u urbanom prostoru, 

trebalo je da obeleže mađarski etnički prostor i izgrade predstavu moćne 

države u sadašnjosti.
1
 

                                                      
1
 U Budimpešti je urbanistički razvoj doživeo krešendo 1896. Te godine je u 

glavnom gradu Ugarske kraljevine otvorena prva metro linija na evropskom 

kontinentu, ubrzan je rad na podizanju velelepnih građevina u koje je trebalo 

smestiti najznačajnije ustanove kulture i državne administracije, i završen je 

Milenijumski spomenik na Trgu heroja. U narednim godinama, upravo je Trg 

heroja predstavljalo centralno mesto održavanja niza manifestacija. Međutim, 

budimpeštanski Milenijumski spomenik nije zamišljen samo kao centralni 

gradski memorijal, već i kao središte iz koga je zrakasto širena i uprostoravana 

ideja nacionalnog jedinstva. Sedam spomen-obeležja koji su mapirali 

nacionalnu teritoriju podignuto je na prostorima sa etnički, nacionalno i verski 

heterogenim stanovništvom u današnjoj Mađarskoj, Slovačkoj, Ukrajini, 

Rumuniji i Srbiji. Spomenicima na vrhu Zombor (Zobor) kod mesta Njitra u 

današnjoj Slovačkoj, u selu Pustaser (Pusztaszer) kod Čongrada u blizini 

današnje granice Mađarske sa Srbijom i Rumunijom, u Devenjiju (Dévény) i u 

mestu Panonholma (Pannonhalma) oba u blizini današnje mađarsko-slovačke 

granice, obeležen je najuži koncentrični krug mađarske nacionalne teritorije. 

Najširi krug, kojim su opcrtane „hiljadugodišnje granice“ su opisali spomenici 

kod mesta Munkačevo (Munkács) u današnjoj Ukrajini, na planini Tampa u 

gradu Brašov (Brassó Cenk) u današnjoj Rumuniji i u Zemunu (Zimony) na 

Dunavu, kao najjužnijoj tački mađarske države. Andras Gerő, The Altar of the 

Nation: The Millenium Monument in Budapest, 

http://geroandras.hu/en/blog/2016/03/24/the-altar-of-the-nation-the-millenium-

monument-in-budapest/  

Podizani u različitim krajolicima, milenijumski spomenici su direktno asocirali 

na Bizmarkove kule koje su u Nemačkoj postale prepoznatljivi markeri prostora 

i „svetionici“ nove nacionalne ideologije. Eric Hobsbawm, Mass-Producing 

Traditions: Europe, 1870–1914, u: Eric Hobsbawm and Terence Ranger (eds.), 

The Invention of Tradition, Cambridge University Press 1983, 263–309. 
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Milenijumski spomenik u Zemunu u vreme Ausrto-Ugarske, Istorijski muzej 

Srbije 

 

Na taj način su, dve decenije nakon potpisivanja Nagodbe kojom 

je 1867. redefinisana imperija Habzburga, simbolično markirane spoljne, 

ali i granice Ugarske unutar Dvojne monarhije. Nizom manifestacija 
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osmišljenih sa ciljem da obeleže hiljadugodišnjicu dolaska Mađara u 

Evropu, budimpeštanski politički lideri su upisivali u javni prostor i 

mentalne mape svojih građana i građanki ključne topose i krajnje tačke 

dometa svoje moći. Intervencije u javnom prostoru su predstavljale 

(samo još jedan) korak u procesu nacionalizacije etnički i verski 

heterogene zajednice koja je postepeno uobličavana u ugarskom delu 

carsko-kraljevske monarhije. Izgradnja institucija nacionalne države, sa 

jedne, kao i prepoznatljivost i komunikativnost novoinventovanih 

simbola, sa druge strane, trebalo je da osnaže ideju mađarskog političkog 

naroda, kao jedinstvenog subjekta unutar Austro-Ugarske. 

Organizacija brojnih grandioznih manifestacija, kojima je širom 

zemlje „uprizoravana“ prošlost u sadašnjosti, nije predstavljala izuzetak 

u Evropi toga vremena. Superiornost bogatog simboličkog repertoara 

nacionalne ideologije u vremenu imperijalizma, počivala je, između 

ostalog, i na snazi država, odnosno stepenu eksploatacije kolonijalnih 

poseda i/ili okupiranih, odnosno anektiranih regija u susedstvu. 

Multinacionalne evropske imperije i novoformirane nacionalne države su 

jasno pozicionirane na globalnoj lestvici moći i međusobno povezane 

unutar novoformiranih vojnih saveza.
2
 Tako je i mađarska proslava iz 

1896. osmišljena ne samo kako bi osnažila ideju monolitnog nacionalnog 

identiteta, već i kako bi istakla njen značaj u regionalnim, ali i širim 

evropskim okvirima.
3
 Milenijumske svečanosti su dobile funkciju 

                                                      
2
 Ideologiji nacionalizma u vremenu imperijalizma je suprotstavljen set 

alternativnih društvenih vrednosti koji je postepeno definisan snaženjem 

socijalističkih ideja i komunističke ideologije. Kroz manifestacije kao što su bili 

Prvomajski skupovi, štrajkačke akcije i sindikalne aktivnosti, kao i kroz rad 

Prve i Druge Internacionale, konstituisana je platforma na kojoj su definisane 

ideje klasne borbe i međunarodne solidarnosti, afirmisani socijalni i 

dekonstruisani nacionalni identiteti. EricHobsbawm, Ibid. 
3
 Godišnjice vladarskih jubileja (u Velikoj Britaniji jubileji kraljiceViktorije 

(1887. i 1897.) i, nešto kasnije (1912), proslava tri stotine godina vlasti dinastije 

Romanov u Rusiji) i istorijskih bitaka (osvećenje Hrama Hrista Spasitelja u 

spomen palim u napoleonovskim ratovima u Moskvi 1883, otvaranje 
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sekularnih obreda i rituala, koji je u javnom polju trebalo da konstituišu 

nov koncept jedinstva i samospoznaje pojedinca i društva. Taj cilj, 

međutim, nikada nije ostvaren. Preplitanje i antagonizovanje ideja o 

potpunoj kolektivnoj unifikaciji, odnosno nacionalizaciji sa jedne, sa 

principima koji su počivali na poštovanju i prožimanju pluralnih 

identiteta sa druge strane, je obeležilo burnu istoriju Zemuna tokom 

poslednjih sto godina. Šta više, stalni pokušaji uspostavljanja dominacije 

jedne zajednice (najpre mađarske, zatim srpske, a tokom period Drugog 

svetskog rata hrvatske) i otpori takvim konceptima, učinili su Zemun 

paradigmom čitavog vojvođanskog prostora u 20. veku 

 

Na granici 

 

Živote građana Zemuna vekovima je određivala i uslovljavala 

nemirna i fluktuirajuća granica između Habzburške i Osmanske imperije. 

Kada je sredinom 18. veka ta granica za duži vremenski period (tokom 

narednih sto godina) utvrđena na Savi i Dunavu, grad trgovaca i ribara je 

ključno definisala institucija kontumaca – prostora unutar koga su 

putnici sa Istoka i Juga zadržavani u karantinu. Ta specifična, privredno-

sanitarna ustanova, trebalo je da štiti ne samo građane Zemuna, već i 

čitave Evrope od zaraza sa Istoka. Tako je prostor određen za onoga koji 

dolazi sa „Orijenta“, prostor za „drugoga“, u praktičnom, ali i 

simboličnom značenju, podrazumevao prisilnu izolaciju, proveru i, na 

samom kraju, konačnu dozvolu ili zabranu ulaska. Prelaz u nov kulturni i 

politički prostor je podrazumevao bukvalno pročišćenje i zvanično 

odobrenje. 

Od sredine 19. veka, a posebno tokom decenije koja je 

prethodila podizanju Milenijumske kule, Zemun je, međutim, dobio 

                                                      

grandioznog spomenika na mestu Bitke naroda kod Lajpciga 1913) su izvodile 

građane Evrope na ulice i trgove i činile ih ne samo posmatračima, već i 

aktivnim učesnicima  u stvaranju novog osećaja zajedništva. 
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status slobodnog grada i doživeo velike promene vidljive kako u izgledu, 

tako i u funkcionisanju njegovih ključnih institucija. Najpre je ukinut 

kontumac, a zatim su, za samo pet godina (od 1884/85 do 1889/90), sve 

srednje škole, osim malih izuzetaka, smeštene u adekvatne, većinom 

nove školske zgrade. Podignute su nove zgrade kasarne i uređene 

centralne varoške ulice, iskopani arterski bunari.
4
 Ubrzana urbanizacija 

je uticala na suštinsku transformaciju načina života i uvođenje niza novih 

prava, ali i obaveza građana prema državi. Tako je obaveza vojne 

mobilizacije muškog stanovništva uticala na promene u načinu 

školovanja i vaspitanja dece i omladine. U program rada zemunske 

Realke i Trgovačke akademije je, na primer, uvršten tečaj za učenje 

pucanja iz puške. Instruktori za pucanje bili su oficiri zemunskog 

garnizona, a vrhovni nadzor nad polaznicima je imao brigadni 

zapovednik. Svrha tečaja je bila da učenici pored gađanja puškom steknu 

i „teorijsku i praktičnu izobrazbu [...] u organizaciji oružane sile, kao i 

veštinu zapovedanja i organizovanja manjih vojnih jedinica“. Nova 

praksa, međutim, nije nailazila na unisono odobravanje javnosti. Deo 

građanstva je negodovao, ističući da se kroz takve tečajeve postepeno 

militarizovalo društvo.
5
 Mađarizacija geografskog i urbanog prostora 

kroz podizanje novih spomenika, kao i uvođenje novih školskih 

aktivnosti su, možda očekivano, ali svakako neželjeno, snažili direktno 

suprotstavljene aktivnosti koje su postepeno definisale ekskluzivne 

nacionalne identitete. U godinama pred izbijanje Prvog svetskog rata sve 

su, naime, bila vidljivija ispoljavanja posebnih nacionalnih identiteta.
6
 

                                                      
4
 Branko Najhold, Hronika Zemuna od praistorije do 1871, Trag, Zemun 1998. 

5
 Zemunska gimnazija, 1858 – 1983, Zemun 1983, 28–29. 

6
 U gradskoj Čitaonici su đaci priređivali manifestacije koje su povezivale 

Zemun sa kulturnim životom Beograda. Posebno zapaženo je bilo predavanje o 

pesmama pesnika Milana Rakića, kao i diskusija koja se razvila nakon 

predavanja među učenicima koji su iskazivali veliki interes za stvaralaštvo 

pesnika „s one strane Save i Dunava“. Ibid. 
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Iako formalno i suštinski pogranični grad, Zemun je istovremeno 

predstavljao i prostor objedinjavanja. Granica kao geografsko, političko, 

kulturološko i mentalno polje razdvajanja i istovremenog susretanja i 

saobražavanja različitih ali međusobno povezanih – čak i kada su 

direktno suprotstavljeni – fenomena i koncepata, zapravo je počivala na 

funkcionalnom usaglašavanju dodirujućih zajednica i razmeni njihovih 

sadržaja. Ona je postajala prostor međusobnog preplitanja, čak i na prvi 

pogled potpuno kontradiktornih kulturnih praksi i političkih režima, 

presek unutar koga su konstituisane margine dva, pa čak i više 

identitetskih skupova. Prostor razdvajanja dveju država određen rekama 

Dunavom i Savom je zapravo predstavljao prostor liminalnosti koji je 

podrazumevao društvenu tranzitornost i dualnost/pluralnost i 

funkcionisao kao polje susretanja različitih simbolički bogatih i idejno 

snažnih koncepata koji su dobijali sakrosanktne prerogative u javnom 

diskursu. U stalnom traganju za posebnošću, jedinstvenošću i 

samosvešću njegovi subjekti su stvarali hibridni prostor i kulturne i 

društvene prakse. Društvene norme su od jednog trenutka počele da se 

postavljaju „naglavačke“, a pojedinci su stavljeni na prag „između 

njihovog prethodnog načina struktuiranja identiteta, vremena, zajednice i 

novog načina koji se kroz rituale uspostavljao“.
7
 

U tom kontekstu je i podizanje Milenijumskog spomenika 

moguće shvatiti kao početak procesa diferencijacije koji je pograničnu 

zajednicu uveo u period „društvene drame“.
8
 Asimilacija sprovođena 

kroz funkcionisanje institucija i etabliranje zvaničnih simbola postajala 

je delatna u javnom polju, ali su i otpori njenom snaženju i širenju 

upravo tada sve jasnije artikulisani. Granica je zapravo predstavljala 

političku, društvenu i kulturološku konstrukciju proizvedenu u funkciji 

političkih razdvajanja i označavanja fenomena „drugosti“ i 

                                                      
7
 Bjørn Thomassen, The Uses and Meanings of Liminality, International 

Political Anthropology, Vol. 2 (2009) No. 1, 5–27.  
8
 Ibid. 
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„marginalnosti“. Njena politička upotreba je kroz delatnu simboliku i 

stereotipizaciju bila, međutim, potpuno suprotna realnostima koje su u 

javnom polju nastajale i koje su brojnim isprepletanim linijama spajale 

dve obale Save i Dunava.  

 

Rat  

 

Odmah po izbijanju Prvog svetskog rata, život u Zemunu se u 

potpunosti izmenio.
9
 Grad se našao na prvoj liniji fronta što je dovelo do 

prenamene čitavog niza ustanova i kontrole javnog prostora kako bi se 

onemogućilo izbijanje panike i širenje nemira među građanima.
10

 

Monitori na Dunavu i Savi i stalna granatiranja i puškaranja su jasno 

svedočili o ratnim opasnostima, ali je život u gradu radikalno izmenjen 

tek nakon septembarskog prodora srpske vojske u Srem 1914. Razmere 

pometnje su se najjasnije videle u kratkotrajnom preuzimanju Zemuna 

od strane srpske vojske 10. septembra (prema Gregorijanskom 

kalendaru).
11

 Grad je delimično ispražnjen već 7. septembra, kada su iz 

njega otišli Poreski ured, koji je preseljen u Inđiju, i carinarnica, koja je 

                                                      
9
 Branko Najhold, Veliki rat je počeo iz Zemuna, Priča o Zemunu i Zemuncima 

u velikom ratu 1914–1918, Trag, Zemun 2014. 
10

 Naredbom br. 29345 od 29. jula 1914. određeno je da se školska zgrada i sav 

školski inventar ima ustupiti u vojne svrhe. Istorijski arhiv Beograda, (u 

nastavku IAB), Zemunski magistrat, inv. br. 3606-1914. Mesec dana kasnije 

„vladin povjerenik za županiju srijemsku i grad Zemun“ je u Vukovaru 19. 

avgusta 1914. izdao uputstvo za „provincijalne listove“. U njemu je stajalo: 

„Privatne vjesti o ratnim operacijama, o štetnom djelovanju neprijateljskih trupa 

smiju se objelodaniti samo uz predhodnu dozvolu ratne komisije. Zabranjeno je 

nadalje oglašavanje vjesti političkih i nepolitičkih koje bi mogle biti uzrokom 

uzbudjenosti ili nemira medju gradjanstvom; kao što su vjesti o pošastima 

(epidemijama), o padu vrijednosti effekata o padu novčanih zavoda i t.d. koje se 

bez prethodne dozvole nikako donositi ne smiju.“ Ibid. 
11

 Земун је наш, Политика, 28. avgust 1914, 1; Свет. С. Ђукић, Одбрана 

Београда и прелаз у Земун 1914, у: Агонија Београда, Београд 1931, 42–44. 
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prebačena u Staru Pazovu, a većina gradskih činovnika napustila grad. 

Na dan 10. septembra, srpsku vojsku je dočekala gradska deputacija.  

„Pred zgradom Hotela Central dočekao je srpsku vojsku gradski 

senator Dr. Kotur i predao grad majoru Gjukiću pod zaštitu. Vojska 

se na to uputila sa jednim svećenikom pravoslavne vjere na čelu, koji 

je nosio u ruci raspelo, u pravoslavnu crkvu svete Bogorodice, gdje je 

u prisutnosti majora Gjukića obavljeno blagodarenije u slavu srpskog 

oružja. Tako su kroz Zemun prošle oko 3 pukovnije ponajviše stariji 

ljudi, zatim nešto kavalerije i topništva. Redovita vojska nastavila je 

odmah svoje putovanje dalje u okolicu Zemuna, dok su se u Zemunu 

zadržali ponajviše vojnici III. poziva nastanivši se u zgradi mjesnog 

vojnog zapovjedništva.“
12

 

Istoga dana je komandant srpske vojske izdao proglas: 

„Gradjani! Milošću Božjom i junaštvom hrabre srpske vojske vi ste 

oslobođeni dosadašnjih svojih gospodara i nalazite se od ovoga dana 

potpuno slobodni srpski gradjani pod vlašću Njegovog Veličanstva 

Kralja Petra I. i zaštitom srpskih zakona.  

Gradjani! Pozivate se, da se od ovoga časa najsavesnije pokoravate 

naredbama srpskih vlasti, da se vratite svaki na svoje mirno 

zanimanje i da se uzdržite od svih povreda tudje svojine ili tudje 

ličnosti, ma koje vjere i narodnosti ova bila. Zakoni srpski su vrlo 

pravedni, ali i vrlo strogi.  

                                                      
12

 Kronika zemunske rezidencije: Protocollum historiae domus Residentiae 

Semliniensis. III. dio; 1876. – 1939. Arhiv Franjevačkog samostana u Zemunu. 

B – I – 3. Navedeno prema: Mato Batorović, Opis Prvoga svjetskog rata u 

Kronici Franjevačkog samostana u Zemunu i ljetopisac o. Solan Matković u: 

Srijem u Prvom svjetskom ratu 1914. – 1918. Zbornik radova sa znanstvenoga 

skupa 9. lipnja 2015, Državni arhiv u Vukovaru, Posebna izdanja I, Vukovar 

2016. 133–169. 
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U Zemunu, 28. avgusta 1914. Komadant: major Svetomir 

Gjukić.“
13

 

Gotovo neverovatnom brzinom, preimenovane su centralne 

gradske ulice, pa je tako Glavna postala Ulica Kralja Petra, Gospodska – 

Ulica Kraljevića Đorđa, a Bežanijska – Ulica đenerala Živkovića. 

Kafana „Trpko“ je nazvana „Kafana 28. avgust“ (datum ulaska srpske 

vojske prema Julijanskom kalendaru koji je u to vreme još uvek bio 

važeći u Srbiji). Prema pisanju svedoka, srpska vojska nije zahtevala 

nikakve izmene u načinu života, niti je zabranjivala rad sveštenika koji 

su ostali u Zemunu. Posle tri dana, 13. septembra 1914, Zemun su 

posetili i general Živković i kraljević Đorđe Karađorđević.
14

 Samo dan 

kasnije, kada su carske i kraljevske austr-ugarske vlasti povratile grad, 

uvedene su oštre mere nadzora i kažnjavanja. Već 20. septembra je 

streljano petnaestoro muškaraca i žena koji su dočekali i pružali podršku 

srpskoj vojsci.
15

 

Septembarski upad srpske vojske, kao i stalni prelasci 

komitadžija i manjih jedinica sa srpske strane granice, uslovili su potrebu 

preciznog planiranje rada institucija i funkcionisanja društva u 

vanrednim okolnostima.
16

 Vlasti su bile prinuđene da definišu obaveze 

                                                      
13

 Ibid. 
14

 Ibid. 
15

 Spisak lica streljanih 20. septembra 1914. i ekshumiranih 30. marta 1917. 

godine (Izvod iz knjige umrlih): 

Alagić Đura, hlebar; Erdeljan Laza, gajdaš; Nikolić Draga, supruga stolarskog 

pomoćnika; Nikolić Dušan, stolarski pomoćnik; Vuletić Pero, nadničar; 

Gudović Stevan, piljar; Filipović Danica, supruga taljigaša: Vioglavić Miša, 

kočijaš; Ivković Sava, ratar; Ivković Ilija, ratar; Koprevnica Milka, radenica; 

Stričević Lazar, ratar; Stričević Petar, trgovac; Diamatović Staja, ratar; 

Diamatović Svetislav, ratar. IAB, ZM, inv. br. 3688, knjiga Mrtvozornički 

zapisnik, 1915 – 1925, 72–73; 80. 
16

 Vladin poverenik za županiju sremsku i grad Zemun je u Vukovaru 28. 

septembra 1914. izdao Naredbu broj 6556: „Strogo povjerljivo. Da se osiguraju, 

odnosno sklone novac i dokumenta. Osiguranje državne imovine i gotovog 
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državnih činovnika, da osiguraju vrednosti i zvaničnu dokumentaciju. U 

naredbi bana kraljevina Hrvatske, Slavonije i Dalmacije je precizirano 

da: 

„Ma da junačka borba naše vojske pruža dostatno jemstvo, da 

područje Hrvatke i Slavonije neće biti ratištem, to se ipak ne smije 

propustiti – računajuć sa svakom eventualnošću – da se već unapred 

ne izdadu sve nužne odredbe za slučaj, da neprijatelj zaposjedne koji 

dio ovdašnjeg teritorija.“ 

Utvrđeno je da „oblasti u danom slučaju postupaju jednolično, 

mirno i promišljeno“ i zapoveđeno: 

„U slučaju, da neprijatelj zaposjedne ovdašnje područje, imadu 

gradski i općinski načelnici, općinski bilježnici i njihovi zamjenici 

ostati na svojim službovnim mjestima u svrhu, da mogu raspravljati 

sa neprijateljem, odnosno posredovati, ako se zato ukaže potreba. 

Ostale oblasti i njihovi organi ne smiju se ostaviti za vođenje uprave 

po neprijatelju zaposjednutog područja i time neprijatelju neposredno 

ili posredno koristiti. Na taj bi način pojedini oblasni organi došli u 

protimbu sa svojom položenom službenom zakletvom i vjernosti 

naprama kralju i državi te sa ugledom same oblasti.“
17

 

Dramatične borbe na Dunavu i Savi su ostavljale teške posledice 

na položaj civilnog stanovništva.
18

 U strahu od snaženja srpskog uticaja, 

austro-ugarske vlasti su zabranjivale upotrebu ćirilice,
19

 a od školskih 

                                                      

novca, vrijednosnih papira, isprava i službenika iz sjedišta ureda uz naznaku 

mjesta, kamo je udaljenje odnosno preseljenje uslijedilo.“ IAB, ZM, inv. br. 

3606, 1914/4,5. 
17

 IAB, ZM, inv. br. 3606, 1914/5. 
18

 Vladin povjerenik za županiju srijemsku i grad Zemun Br. 2893/1914 u 

Vukovaru dne 12. studenog 1914. Vladinom povjereniku u Zemunu. IAB, ZM, 

inv. br. 3606, 1914. 
19

 Naredbom br. 26555 od 13. oktobra 1914. potvrđena je latinica kao uredovno 

(zvanično) pismo, a naredbom br. 26556 od istog datuma je ukinuto čitanje i 

pisanje ćirilicom u srednjim školama. Nastavni jezik je bio hrvatski; raspuštena 
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vlasti je zahtevano da sačine spiskove nepodobnih učitelja i đaka kojima 

je zabranjivan dalji rad „s obzirom na državne i patriotske interese“.
20

 

Pribegavalo se i potpunoj evakuaciji, pa je tako nakon kratkotrajnog 

decembarskog osvajanja Beograda od strane austrougarske vojske, a u 

očekivanju novog srpskog prodora u Srem, čitav niz državnih institucija 

prebačen  u Inđiju, kao i izvestan broj stanovnika.
21

 Kada su, međutim, 

godinu dana kasnije, u novembru 1915, počele pripreme za veliku 

nemačko-austrougarsku ofanzivu na Srbiju, iz Zemuna su proterane sve 

osobe „grčko istočne vere srpske narodnosti koje su bile evakuirane, ili 

internirane te su se na bilo koji način vratile ili ovdje zaostale, nadalje 

svi nepouzdani elementi bez obzira na stališ i društveni položajgrčko 

istočne vere srpske narodnosti koje su bile evakuirane, ili internirane te 

su se na bilo koji način vratile ili ovdje zaostale, nadalje svi nepouzdani 

elementi bez obzira na stališ i društveni položaj“.
22

 Na formalnom planu, 

                                                      

su sva đačka udruženja; profesori su razmešteni u druga mesta, a jedan deo 

pozvan je u Slankamen, a odatle u Vukovar u tamošnju Realnu gimnaziju. 

Zahtevano je da se „čim prije konštatira a zatim amo izvjesti, dali i koje od 

tamošnjih zemaljskih oblasti/sudovi izdavaju strankama riješenja ćirilicom na 

ćirilicom pisane podneske. Nadalje se ima izvjestiti, dali koji drugi javni uredi 

ili gradsko poglavarstvo tim načinom uređuje kao i dali se kod kojih od ovih 

ureda ili gradskih poglavarstava i unutar nje uredovanje obavlja ćirilicom.“ IAB, 

ZM, inv. br. 3606, 1914. 
20

 Iz Zagreba je tražen izveštaj o političkoj podobnosti učitelja i učenika u 

Zemunu 11. februara 1915. IAB, ZM, inv. br. 3606, 8/1915. 
21

 Vladin zapovednik je 16. decembra 1914. poslao izveštaj iz Inđije o 

povlačenju institucija i stanovništva iz Zemuna i opisao teškoće na koje su 

nailazili prilikom povlačenja iz Zemuna (o oštećenim putevima i sl). Izveštaj 

Ivana Makovca, vladinog zapovednika za grad Zemun, nakon povlačenja u 

Inđiju, Inđija 16. decembar 1914. IAB, ZM, inv. br. 3606, 16/1914.  
22

 Kraljevski vladin zapovednik za grad Zemun Ivan Makovec naređuje 15. 

septembra 1915. da sve osobe grčko-istočne vere srpske narodnosti, a koje se 

nalaze u Zemunu, moraju najkasnije do petka 17. septembra 1915. otići iz 

Zemuna, a lojalnom stanovništvu grada Zemuna daje savet da se u vlastitom 

interesu skloni iz Zemuna zbog eventualnog neprijateljskog pucanja. IAB, ZM, 

inv. br. 3606, 27/1915. Iako im je povratak dozvoljen u decembru 1915, 
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za stanovnike Zemuna je svakodnevica normalizovana tek po okupaciji 

Srbije, kada je posle dužeg vremena izgubio status pograničnog grada.  

 

Sećanje 

 

Šest dana pred potpisivanje Primirja u Prvom svetskom ratu, 5. 

novembra 1918, srpske trupe su ušle u Zemun. U skladu sa odlukom od 

29. oktobra 1918. o prenosu ovlašćenja sa Hrvatskog sabora na Narodno 

vijeće Srba, Hrvata i Slovenaca „pozvane su sve narodne političke 

stranke i grupeda po svim mjestima osnuju mjestne odbore, koji će 

Narodno vijeće poduprijeti u njegovom sv.[etom] i rodoljubnom ali i 

teškom i odgovornom radu“. U Zemunu je tako ustanovljen „gradjanski 

Mjestni odbor Narodnog vijeća za grad Zemun, komu je zadaća, da kao 

organ Narodnog vijeća izvršuje njegove odredbe, da se brine za potrebe 

grada i gradjanstva a napose za zaštitu i sigurnost svih državljana“.
23

 

                                                      

Makovec je tražio od Povereništva Kraljevsko hrvatsko-slavonsko-dalmatinske 

zemaljske vlade u Zagrebu da se odloži njihov povratak za dva meseca uz 

naknadu koju su sve vreme dobijali, da bi se nabavilo žito i brašno i stekli ostali 

uslovi za povratak. IAB, ZM, inv. br. 3606, XII/1915. 
23

 Kronika zemunske rezidencije: Protocollum historiae domus Residentiae 

Semliniensis. III. dio; 1876. – 1939. Arhiv Franjevačkog samostana u Zemunu. 

B – I – 3. Navedeno prema: Mato Batorović, Opis Prvoga svjetskog rata u 

Kronici Franjevačkog samostana u Zemunu i ljetopisac o. Solan Matković u: 

Srijem u Prvom svjetskom ratu 1914. – 1918. Zbornik radova sa znanstvenoga 

skupa 9. lipnja 2015, Državni arhiv u Vukovaru, Posebna izdanja I, Vukovar 

2016. 133–169.  
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Zmaj Jovina ulica u Zemunu (sredina 1920-ih godina), Istorijski muzej Srbije 

 

Tako je Zemun pripojen novoj državnoj tvorevini koja će mesec 

dana kasnije biti proglašena pod imenom Kraljevina Srba, Hrvata i 

Slovenaca. Granica je sa Save i Dunava pomerena stotinama kilometara 

dalje na sever, a vekovima pogranični gradić je u potpunosti izmenio 

svoju funkciju i poziciju. U neposrednoj blizini Beograda postojao je kao 

nezavisna celina do aprila 1934, kada je uključen u okvire glavnog 

grada. Tako je Prvi svetski rat označio događaj koji je suštinski izmenio 

živote građana Zemuna. Unutar nove države Zemun je doživeo 

transformaciju u formalnom pogledu izmenama u javnom prostoru 

(preimenovanjem ulica i institucija) i isticanjem novih simbola 

zajedništva (bista Franje Ferdinanda je uklonjena iz gradskog parka, da 

bi Narodni dom u njegovoj neposrednoj blizini dobio ime kralja 

Aleksandra Karađorđevića. Otvoren je i Dom kralja Petra. Bista kralja 

Aleksandra smeštena je u dvorište Doma za slepe i slabovide, a bista 

kraljice Marije(izuzetan rad Lojze Dolinara) u dvorište Doma siročadi). 

Nastanak Jugoslavije i priključivanje Zemuna Beogradu je uslovilo 
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razrešenje kontinualnog suspensa i suštinski izmenilo karakter grada na 

desnoj strani Dunava. On je izgubio svoju pograničnu posebnost i 

postepeno uspostavljao nov identitet koji je počivao na modernizacijskoj 

paradigmi. U okviru Beograda, upravo je Zemun dobio ključne simbole, 

ali i delatne ustanove modernizacije kao što su bili aerodrom, fabrika 

aviona (aeroplana i hidroaviona) Zmaj i Komanda vazduhoplovstva. 

Percepcija budućnosti je ključno definisala živote njegovih građana.
24

 

U tako definisanom kontekstu, sećanja na Prvi svetski rat, 

odnosno na pale u njemu, su godinama čuvana unutar zidova groblja na 

Gardošu. Na pravoslavnom delu groblja je uređena kosturnica sa 

Spomenikom palim srpskim borcima. Spomenik je izrađen u formi 

visokog belog betonskog obeliska sa mermernim pločama na kojima su 

urezana imena poginulih srpskih vojnika i teritorijalno određenje, 

odnosno ime sreza iz koga je poginuli, ili umrli vojnik bio. Spomenik je 

urađen po projektu čuvenog zemunskog arhitekte Đorđa J. Šuice i 

otkriven 1928.
25

 Četiri krsta su urezana na četiri strane obeliska, a unutar 

urezanog lovorovog venca je ispisano „Palim borcima za oslobođenje i 

ujedinjenje“. Na spomeniku je istaknuto da ga podiže Opština grada 

Zemuna poginulim i umrlim hrabrim srpskim borcima za vreme svetskog 

rata. Od vizuelnih detalja predstavljeni su ukršteni sablja i puška iznad 

vojničkog šlema, a neposredno iznad spiska imena i mrtvačka glava sa 

ukrštenim kostima. 

                                                      
24

 Љиљана Аћимовић, Поглед преко реке, Фотографије Градског 

поглаварства Земуна тридесетих година 20. века, Музеј града Београда, 

Збирке и легати, Каталог XXIX, Одсек за историју Земуна од 1918, Београд 

2010. 
25

 М. Дабижић, Земунско гробље на брду Гардош (II), Наслеђе VIII, 

Београд 2007, 182–183. 
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Zgrada Komande vazduhoplovstva (sredina 1930-ih godina), Istorijski muzej 

Srbije 

 

Iste godine (1927) kada se poglavarstvo Zemuna obratilo 

Ministarstvu vera sa molbom da odobri i finansijski pomogne izgradnju 

spomen kosturnice na pravoslavnom delu groblja, upućena je i molba da 

se na rimokatoličkom delu uredi spomenik nad kosturnicom 

austrougarskih vojnika.
26

 Visoki obelisk je podignut tek 1934, a na 

njemu je ispisano: „Na uspomenu palim ratnicima u Svjetskom ratu 1914 

– 1918“, bez navođenja da se radi o vojnicima koji su poginuli, ili umrli 

noseći austrougarske uniforme.
27

 Kosti ruskih vojnika koji su kao 

                                                      
26

 Архив Југославије, Фонд Министарство вера, 69, ф. 113, 128. Navedeno 

prema: Мр Виолета Н. Обреновић, Српска меморијална архитектура 1918 

– 1955, рукопис докторске дисертације, Универзитет у Београду, 

Филозофски факултет, Одељење за историју уметности, Београд 2013. 

116–117. 
27

 М. Дабижић, Ibid. 
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zarobljenici umrli u Zemunu i sahranjeni na njegovom groblju su prenete 

na beogradsko Novo groblje i smeštene u spomen-kosturnicu podignutu 

u čast cara Nikolaja II Romanova i dva miliona palih ruskih vojnika u 

Svetskom ratu. 

Izvan grobljanskih zidova najvažnija institucija koja je 

učestvovala u prenošenju sećanja na rat i stradale u njemu bio je 

Zemunski Soko. Učestvujući u nizu manifestacija koje su obeležavale 

događaje iz ratnih dana i pale u njemu, sokoli i sokolice organizovani u 

dva udruženja, su zapravo snažili ideju jugoslovenskog jedinstva. 

Najznačajniji događaj u tom smislu bilo je njihovo učešće na 

komemoraciji u Sremskoj Mitrovici, gde je 14. septembra 

1930.obeležavana godišnjica bitke na Legetu, uz prisustvo hiljada 

stanovnika okolnih sela i sokolskih delegata iz Beograda, Rume, Stare 

Pazove i Zemuna. Izginulim vojnicima Timočke divizije najpre je održan 

pomen, a zatim je održana javna vežba u kojoj su učestvovali mladići i 

devojke sa sletovskimprogramom.
28

 

 

Zaborav 

 

Proces upisivanja novog vizuelnog identiteta u javno polje se na 

čitavom vojvođanskom prostoru ogledao u invenciji „novih starih 

tradicija“. Na svaki način se pokušavalo dokazati da je istorijsko pravo, 

podjednako kao i demografsko, opredelilo Vojvodinu da postane deo 

nove jugoslovenske zajednice.
29

 Simboli države Habzburga su stoga 

                                                      
28

 „Sokolsko društvo Sremska Mitrovica”, Sokolski glasnik, Ljubljana, 21. 

septembar 1930, br. 23, str. 5,6. 
29

 U tom smislu, naročito je izdvojena ličnost cara Jovana Nenada, kao 

paradigma srpske prisutnosti na ovim prostorima od davnina. U Subotici, 

jednom od najrazvijenijih gradova mađarske države, podignut je spomenik cara 

Jovana Nenada na centralnom gradskom trgu, što je bilo propraćeno izuzetnim 

interesovanjem javnosti čitave Kraljevine. Spomenica na proslavi 

četiristogodišnjice smrti cara Jovana Nenada, koja će se održati 1. septembra 
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uništavani (to je bila sudbina biste Franca Ferdinanda koja se nalazila u 

zemunskom parku, a koja je prvi put oštećena prilikom zauzimanja grada 

u septembru 1914) ili uklanjani na manje vidna i prometna mesta. U 

februaru 1924. sud opštine Mali Iđoš je, na primer, tražio od Akademije 

nauka sugestiju šta da se radi sa spomenikom koji je slavio događaje iz 

revolucionarne 1848. Naređenjem sreskog načelnika u Bačkoj Topoli, on 

je uklonjen sa mesta zvanog Crno Brdo – Sekić, atara opštine Mali Iđoš. 

Radilo se o spomeniku od livenog gvožđa sa podužim natpisom, 

podignutom poginulim mađarskim dobrovoljcima iz 1848, koji je posle 

1918. najpre premešten u opštinsku kuću. Umetničko odeljenje 

Ministarstva prosvete je odgovorilo da je spomenik potrebno poslati u 

Beograd, o trošku opštine Mali Iđoš „gde će biti zgodno upotrebljen za 

livenje skulptura naših domaćih umetnika“. Kako je u izveštaju 

istaknuto, „na sličan način odeljenje je već došlo do više spomenika ove 

vrste“ i koristilo ih u iste svrhe. 

Novembra 1924, pokrenut je i slučaj spomenika legendarnog 

generala Lajningena (Károly Leiningen-Westerburg), koji se nalazio na 

glavnom trgu Novog Bečeja. Po završetku Prvog svetskog rata taj je 

spomenik premešten u kapelu katoličkog groblja, ali je usledila 

intervencija iz Umetničkog odeljenja Ministarstva prosvete, Ministarstvu 

unutrašnjih dela, u kojoj je konstatovano, da premeštanjem na groblje 

statua „nije sklonjena, već naprotiv na tom mestu i služi u očima 

mađarskog življa za propagandu kao neka mučenička, simbolička figura 

i svetinja“. Tražila se odluka, tj. naređenje načelnika sreza, prema kojem 

će se ta statua stvarno „skloniti ispred očiju publike, i to negde u samu 

opštinsku zgradu ili načelstvo, odnosno muzej ako takav postoji“, dok se 

ne donese definitivna odluka o njegovoj konačnoj sudbini (sic!). Već u 

februaru iduće godine, Odbor za podizanje spomenika Kralju Petru u 

                                                      

1927. u Subotici, Subotica 1927. Videti takođe: Olga Manojlović Pintar, 

Arheologija sećanja, Spomenici i identiteti u Srbiji 1918–1989, Čigoja, UDI, 

Beograd 2014. 
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Novom Bečeju je predložio „rešenje“. Odbor je tražio da mu se ustupi 

tuč „koji je sadržan u spomeniku onog mađarskog generala, koji je ranije 

ovde stajao, a sada u magazinu ovdašnje opštinske kuće stoji na 

raspoloženju ministarstva“.
30

 I pored inicijative Odbora, spomenik 

generala Lajningena nije „iskorišćen u druge svrhe“.
31

 Upravo zbog 

ovakve prakse, dešavalo se i da gradske opštine trijanonske Mađarske, 

nude otkup spomenika od Kraljevine Srba, Hrvata i Slovenaca.
32

 

Međutim, u tom dugom nizu primera koji svedoče o korenitim 

promenama koje su se na prostoru nekadašnje Austro-Ugarske dešavale 

u periodu između dva svetska rata, posebno se izdvaja sudbina upravo 

Milenijumske kule. U maju mesecu 1921. iz kancelarije bana u Zagrebu 

dostavljeno je Ministarstvu unutrašnjih dela, Odeljenju za Hrvatsku i 

Slavoniju, mišljenje zemaljskog povjerenstva za čuvanje umjetnih i 

historičkih spomenika i građevinske direkcije o problemu 

Milenijumskog spomenika u Zemunu. U narodu poznat kao Kula 

Sibinjanin Janka, ovaj spomenik je delimično oštećen tokom rata, tačnije 

13. septembra 1914. kada je na kolo koje su u njegovom podnožju igrali 

srpski vojnici ispaljeno nekoliko projektila sa monitora na Dunavu.
33

 Iz 

Zagreba je sugerisano da spomenik ne treba uništititi i da je potrebno da 

                                                      
30

 Spomenik kralju Petru je podignut jula 1926. Videti: Недељне илустрације, 

broj 30, 1. avgust 1926. 
31

 Prema zvaničnim informacijama, spomenik je iz podruma opštinske zgrade 

iznet posle oslobođenja 1944. i pretopljen tek deset godina kasnije. 

http://www.novibechej.com/o-gradu/licnosti/1955-grof-leiningen-westerburg-

karoly-1819-1849. 
32

 Grad Baja je nudio Senatu Sombora da otkupi spomenik Švajdla i Rakocija. 

Ovaj predlog, međutim, nije naišao na odobravanje u samom Senatu, koji je u 

izveštaju Ministarstvu unutrašnjih dela za Banat, Bačku i Baranju naveo i 

sledeće: „Ujedno nam je čast, da su gornji spomenici svojina grada Sombora, 

pošto ih je građanstvo grada Sombora bez razlike vere i narodnosti 

svojevremeno iz dobrovoljnih priloga podiglo.“ Videti: Olga Manojlović Pintar, 

Arheologija sećanja… 
33

 Kronika zemunske rezidencije, Ibid. 
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država snosi troškove njegovog održavanja. „Milenijski spomenik u 

Zemunu“, po ovom izveštaju,„imade se smatrati našom pobjedničkom 

trofejom svjetskog rata“. Predloženo je da se spomenik obeleži natpisom 

koji bi svedočio „kako se je ovaj prvotni znak našeg ropstva pretvorio u 

znak slobode“. 

Tako je stara Milenijumska kula možda na najjasniji način, na 

nivou simbola, svedočila o procesu aproprijacije starih simbola i o 

pokušajima njihovog funkcionalnog preimenovanja. Turul – mađarska 

totem životinja sa mačem u kandžama je skinut sa vrha kule i pretopljen, 

a građevina sačuvana. Ipak, ona nikada nije povratila svoj stari sjaj. 

Nasuprot Milenijumskoj kuli, na kalemegdanskoj terasi je 1928. 

podignut Meštrovićev Pobednik koji je trebalo da označi konačnu 

pobedu i prisvajanje prostora sa leve obale Save i njegovu inkorporaciju 

u jugoslovensku državu.Zemun je, međutim, ostao paradigma 

liminalnosti i hibridnosti vojvođanskog prostora. Ostao je primer stalnog 

preplitanja različitih identiteta. Svaki pokušaj ustoličenja monolitne 

realnosti, odnosno proizvođenje njene monohromne slike je spontano ili 

organizovano diskreditovan. Vojvođanski kulturni obrazac je zapravo 

definisan upravo kroz stalna prožimanja koja su objedinjavala 

istovremena prihvatanja i antagonizovanja brojnih posebnosti.  
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Bačevac; Vladimir Nestorović, Trbušnica; Grga Sinđelić, Kapavica; 

Jovan Sokolović, Beograd; Radomir Tomašijvić, Pudarce; 

StojanCvetković, Krasmirovo, Mihajlo Marinković,Bačevac; Nikola 

Stefanović, Konatice; Stevan Đurđević, Trnjevac; Spasoje Pavlović, 

Lazarevac; Toma Nikolić okrug Beogradski 

Milan Đorđević, Kragujevac; Lјubomir Živanović, Kragujevac; 

Čedomir Živanović, Poskurice; Lјubmir Kalić, Bošnjani; Vasa Krajević, 

Gavdić; Mihajlo Lazarević, Aranđelovac; Marin Mitrinović, Kragujevac, 

Borivoj Milojević, (nečitko); Sava Milošević, Kragujevac; Milan 

Obradović, Knić; Velimir Plažić, Zabojnica; Milan Pavlović, Grača, 

Jovan Pantović, Dugobrača; Tanasije Filipović, Vukovik; Milentija 

Guncati okrug Kragujevački 

Savatije Vidić, Rajković; Momčilo Grujić, Urovica; Mihajlo 

Živanović, Lapotani; Stevan Kosanović, Brtinska; Ljubomir Mitrinović, 

Šuvalj; Laza Lojić, Obrenovac; Milan Pantović, Golo Čelo; Milan 

Pantić, Obrenovac okrug Valjevski 

Dobroslav Bruš, Vučje; Milan Drobnjak, Vučje; Rista Deopić, 

Prijepolje; Ostoja Milošević, Ivanje; Živko Martinović, Mileševa; Milan 

Čuk, Vučje okrug Prijepoljski 

Đorđe Dogić, Vlasina; ligorije Jovanović, Vinarice; Milutin 

Marjanović, Vlasina; Sava Novaković, Banja; Veličko Sekulić, Vlase; 

Ilija Čolić, Leskovac okrug Vranjski 

Miloje Jovanović, Miloje Stojadinović, Radovan Tadić, Tihomir 

Davinić, Ilija Marković, Salil Spajić, Milutin Popović, Lazar Ristić, 

radoje Tošić, Pere Vladisavljević, Radoje Urošević, Dragomir Nikolić, 

Dragomir Mihajlović, iz nepoznatih mesta i 13 nepoznatih junaka 

Milorad Blagojević, Mirijevo; Stanimir Branković, Livadica; 

Miladin Branković, Loznica; Panta Vasić, Kisiljevo; Živojin Vasić, 

Ćirikovac; Mihajlo Georgijević, Praničevo; Trajko Đurđević, Snegotin; 

Dragutin Đurić, Srednjevo; Simo Zdravković, Krepaljin; Stanimir Jović, 
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Bošnjak; Svetozar Janković, Livadica; Živko Jeremić, Dragovac; 

Ljubomir Jović, Šapine; Božidar Jačimović, Dubravica; Života Jović, 

Barić; Marko Janković, Mirijevo; Mihajlo Dimitrijević, Dragovac; Petar 

Janković, Starčevo; Milovan Lukić, Dubračka; Obrad Momirović, 

Đurkovo; Danilo Milovanović, Aleksandrovac; Vasilije Milovanovac, 

Aleksandrovac; Stojan Marijanović, Boževac; LJubomir Mirosavljević, 

Doljašnica; Stojan Milanović, Majilovac; Milosav Popović, Vrbica; 

Dobroslav Pantić, Dragovac; Živojin Pavlović, Beranje; Ilija Stepanec, 

Jošanica; Stojan Stojanović, Dubravica; Mihajlo Stojaković, Požarevac; 

Vasilije Tomašević, Dubravica; Vasa kovačević, Drenča; Sreten Đurić, 

Dane Pecavić, okrug požarevački 

Pavle Vitanović, Bojančište, Đorđe Dumić, Đevđelija; Kuzman 

Mocović, Negotin; Kitan Temeljković, Kavadarci; Pera Somić, Aleksa 

Nikolić, okrug Tikveški 

Milenko Živić, Bukovo; Stanko Živadinović, Prčilovica; 

Vladimir Mladenović, Jezero; Milan Ristić, Drajinac; Milutin 

Stanimirović Rusina; Milan Stojanović, Dolj. Ljubeš; Ljubomir 

Tešanović okrug niški 

Sreten Jeremić, Šetka; Jovan Minć, Šiljegovac; Stanoja 

Milojković, Vlajkovci; Radosa Trajković, Trstenik; Vladimir Stanković, 

Kruševac; okrug kruševački 

Radojko Miletić, Graduško; Božidar, Tošić, Kruševica; Milovan 

Marović okrug toplički 

Marko Anđelković, Goračić; Velimir Andrijević, Beci; Milenko 

Božović, Čačak; Milan Vasić, Gračac; Milorad Blagojević, Miločaje; 

Radojko Đorđević, Lazac; Stanimir Jovanović, Ročevići; Velimir 

Korapić, Čačak; Svetozar Janković, Vrba; Rajko Kovačić, Dolj 

Kravarica; Stanimir Lukinović, Kotrač; Vojislav Milekić, Brezova; Ilija 

Milić, Kotraža; Milorad Mihajlović, Pokovrače; Radivoj Radičević, 

Klona; Nedeljko Mijatović, Klona, Đoko Milošević, okrug čačanski 

Stojan Arnautović, Strnovo; Ilija Bojović, Besarovine; Milorad 

Božović, Zaovine; Milisav Vujinović, Koserići; Miloš Dimitrijević, 
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Bjeluša; Dragoljub Jevđenović, Drežnik; Milan Mišković, Čajetina; 

Radomir Mitrović, Seča Reka; Dragojlo Mirković, Karan; Miloš 

Milošević, Gostilje; Nedeljko Milinković, Posav. Dobrinja; Novak 

Marjanović, Makoriška; Petar Nikitović, Skruščica; Dragomir Ostojić, 

Užice; Milan Obradović, Latvica; Vladimir Panić, Brekova; Ostoja 

Savić, Seča Reka; Nikola Simić, Zaovine; Milan Teodorović, B. Bašta; 

Jovan Teodorović, Dobrinja; Stanko Ćosić, Bioska; Tadija Čolović, 

Čajetina; okrug užički 

Tomo Andrijević, Despotovac; Janko Biračević, Isakovo; Stojan 

Blažević, Dulene; Milan Živković, Mirilovac; Pavle Ilić, Lanište; Pera 

Janićijević, Bošnanje; Dragutin Lazić, Virina; Velimir Milovanović, 

Medveđa; Tihomir Matić, Pračina; Mihajlo Miletić, Plava; Nikola Milić, 

Crkvenac; Živan Marković, Mijatovac; Avram Milivojević, Vitance; 

Mihajlo Milutinović, Orašje; Vojislav Milovanović, Duboka; Vasilije 

Nikolić, Trešnjevica; Milenko Prokić, Sekurič; Dragutin Popović, 

Despotovac;  Nikola Rajić, Pložane; Mileta Stefanović, Buljane; Mitar 

SimiĆ, Oparić; Aksentije Dragić, Subotica; Dimitrije Pavlović, 

Svilajnac;  okrug moravski 

Stanimir Bojkov, Kratovo; Božimir Đorđević, Orašac; Stanko 

Jovanović, Kličevce; Janko Trajkovac, Drenak; Pera Marinkovć, 

Bujevačko; okrug kumanovski 

Nikola Đorđević, Bitolj; Stojan Stanojević, Sekirane; Veljko 

Trajčević, Topolačane; Jordan Tasović, Prilep; Stevan Avramović, 

Kostenci; Ranko Marković, Teočin; Mihajlo Spirović, Sopotnica; okrug 

bitoljski 

Nikola Manev, Veles; Filoman Cvetković, Teovo; Nikola 

Manev, Veles; Vučeta Stanišić, okrug skopljanski 

Života Graović, Bračevac; Žarko Tucaković, Plavna; jovan 

Cinaj, Radujevac; okrug krajinski 

Stojan Cvetković, Kosmaje; okrug bregalnički 

Lazar Anđelić, Aljinovići; okrug raški 

Janko Trajković, Dremik; okrug prizrenski 
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Mladen Cirković, Kojačin, okrug beranski 

Tanasije Berić, Milutin Dražić, Smederevo: Stanoje Jovanović, 

Mihajlovac; Milovan Jeremić, Vel. Krsna; Milovan Krinjević, Krnjevo; 

Milovan Kraljanin, Krnjevo; Dušan Lazarević, Dobrodo; Milutin 

Petković, Stađbegovac; Ilija Petrović, Selevac; Milutin Stakić, 

Lugavčinina; Žarko Stojanović, V. Krsna; Dragutin Spasić, Smederevo; 

Miloš Stanković, Glibovac; Radojica Dimitrijević, okrug smederevski 

Božidar Bižović, Savinac; Simo Davidović, G. Milanovac; 

Zdravko Žulović, Klatičevo; Zdravko Živanović, Tavnik; Stevan 

Kosanović, Gubrinsko; Velimir Milosavljević, Bresnica; Gavrica 

Marković, Teočin; Kosta Petrović, Vračevica; okrug rudnički 

Ignjat Andrić, Novo Selo: Ivan Bivuljac, Lešnica; Milan Vlajić, 

Kamenovo; Milorad Vicentić, Radenković; Stanislav Vasiljević, 

Predrovica; Jovan Gavrilović, Brdarica; Borivoj Gajić, Šabac; Nikola 

Dukić, Metković; Dragutin Damjanović; Lipolist; Danilo  

Đurić, Korenita; Vladimir Đurđević, Metlić; Miloš Jovanović, 

Branjska; Stevan Jovanović, Krnić; Tihomir Ilić, Petkovica; Milutin 

Kovačević, Lipolist; Mihajlo Lukić, Metković; Trivun Milošević, Štitari; 

Stanko Marinković, Radovašnica; Đoka Maksimović, Tekeriš; Petar 

Marković, Majur; Milutin Mitrić, Lipolist; Radovan Mijatovoć, Jalovni; 

Pavle Mišković, Kostajnik; Živadin Mijatović, Pričinović; Miloš 

Nedeljković, Cikote; Ljubica Nedeljković, Šabac; Đuro Nešić, 

Metković; Mirko Pavlović, Nočaj; Milutin Pajić, Nakučani; Ostoja Polić, 

Radenković; Milan Petrović, Lipolist; Panta Pantović, Brdarica; 

Dobroslav Pantić, Drina; Žabel Sarfagac, Kostajnik; Jovan Stanković, 

Banovo Polje; Nikola Cukić, Mitrovica; okrug podrinjski 

Živko Milić, Marinovac; Stanko Milošević, Prlita; Petar 

Jovanović,Osnić; Vlatko Nešić, Vel. Izvor; Janko Tanošić, Baškovica; 

okrug timočki 

Luka Avramović, Tajmište; Stojan Milenković, Goličnik; 

Milorad Savatijević, Sješnica; okrug tetovski 

Dane Pecović, Pavlešica; okrug pirotski 
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Teodor Holovažev Colhovel, gubernija cornihovska 

Ivan Marjanović, Popavica; okrug beogradski 
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