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РЕЧ УРЕДНИКА
Тематски зборник Историја и интерпретација: тумачи и 

тумачења војвођанске прошлости представља својеврстан наставак 
зборника Култура сећања на војвођанском простору (2017), 
објављеног такође у оквиру дугорочног пројекта Култура сећања на 
војвођанском простору од 19. до 21. века, финансираног од стране 
Покрајинског  секретаријата  за  високо  образовање  и 
научноистраживачку делатност. Поред формалних разлога, зборнике 
повезује суштинска усмереност на феномен културе сећања. У 
вишеструко инспиративним текстовима о феномену културе сећања, 
Тодор Куљић указао је да је колективни идентитет, односно представа 
о друштвеној припадности чланова одређене заједнице, превасходно 
заснован на заједничкој свести и колективном памћењу, те да је сâмо 
колективно памћење суштински условљено перцепцијом прошлости, 
којом се изграђује историјска свест, као „духовна активност којом се 
смисаоно повезује тумачење прошлости, разумевање садашњице и 
ишчекивање од будућности”.1 Истовремено, Куљић је истакао да 
култура сећања има двозначан смисао – као збирни појам за ознаку 
свеукупне ненаучне употребе прошлости, односно као научна 
дисциплина која се бави тумачењем и објашњавањем различитих 
облика чувања и искривљавања прошлости.2 

Померање фокуса истраживача с догађаја на њихово тумачење, 
као кључно је поставило питање интерпретације историјских догађаја 
и процеса. При том је од посебног значаја постављање овог питања у 
наукама о прошлости, историји и археологији. Представљају ли науке 
о прошлости тек академски облик културе сећања? После готово 
једног века саморефлексије, науке о прошлости су несумњиво 
показале друштвену условљеност дискурса о прошлости. И то не само 
када је реч о различитим формама историјске публицистике, већ и о 
начину на који су у формално научним текстовима интерпретације 
прошлости представљале легитимацијски основ савремених 
политичких стремљења, суштински везаних за конституисање и 

1 Todor Kuljić, Kultura sećanja: teorijska objašnjenja upotrebe prošlosti, Beograd: 
Čigoja štampa, 2006, 10; isti, Sećanje na titoizam: između diktata i otpora, Beograd: Čigoja 
štampa, 2011, 23.

2 T. Kuljić, Kultura sećanja, 10.
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трансформацију националног идентитета, као новог облика 
колективног идентитета модерног доба.

Све наведено представљало је широк истраживачки оквир пројекта 
Култура сећања на војвођанском простору од 19. до 21. века, у намери 
да се, у оквиру истраживачких интересовања и интерпретативних 
капацитета, анализирају различити механизми који су унутар 
различитих научних дисциплина, као и у јавном простору, настојали 
да утичу на дефинисање перцепције прошлости и нових култура 
сећања на војвођанском простору у раздобљу од више од два века. 
Настојали смо да дефинишемо начине на које је, не само кроз штампу 
и књижевност, већ и научну периодику, научне монографије, као и 
популарне синтезе с научном претензијом, обликована и 
трансформисана култура сећања. Упоредо, настојали смо да 
истражујемо механизме путем којих је кроз визуелну културу, 
меморијализацију и споменичку традицију конструисана, 
упросторавана и трансформисана култура сећања, односно 
дефинисано ново колективно памћење.

Циљ пројекта, па и овог зборника, није било утврђивања 
истинитост историјских представа, иако ће и о томе бити речи. Циљ 
није превасходно чак ни утврђивање валидности различитих 
тумачења. Основни циљ било је разумевање друштвеног контекста 
који одређује историографске интерпретације, а, посредно, и стања у 
којем се налази савремена српска историографија. Јер, основни циљ 
пројекта јесте промовисање у српској историографији маргинално 
присутног поља истраживања с великим интердисциплинарним 
истраживачким потенцијалом, чиме би био учињен значајан 
методолошки искорак у покушају изградње теоријски снажно 
утемељене и проблемски дефинисане историјске науке, насупрот у 
светској историографији пре више од пола века превазиђеном, а у 
српској историографији и даље доминантно присутном, 
традиционалном историографском методу.

Полазећи од тога, на крају вероватно не треба посебно истицати 
да подразумевамо да и наш зборник представља облик културе 
сећање, са свим њеним вишезначностима. Читаоцима остављамо да 
сами процене којој форми културе сећања припадају појединачни 
радови.



ИСТОРИОГРАФИ 
И ЊИХОВЕ ТЕМЕ





Siniša Đuričić UDK 32+929 Branković Đ.

GROF ĐORĐE BRANKOVIĆ IZMEĐU 
ISTORIOGRAFIJE I POLITIČKOG OPORTUNIZMA

Grof i samozvani despot Đorđe Branković pojavio se u centru dešavanja 
na Balkanskom poluostrvu u jedom od njegovih sudbonosnih trenutaka, u 
godinama prvih koraka oslobađanja od Osmanlija.1 Budući da se ovde 
prvenstveno radilo o vojnim operacijama i bitkama u kojima su 
Habzburgovci polako slamali moć Osmanskog carstva, Branković se uskoro 
pojavio kao posrednik između „oslobodilaca” i pokorenih balkanskih 
naroda koji su nudili pomoć u sticanju sopstvene slobode. Grof je obećavao 
habzburškoj strani svoj svesrdni angažman u poticanju narodnih masa 
južno od Save i Dunava na borbu, dok je do tada pokorenoj strani davao 
obećanja slobode i samostalnosti kroz snažnu ličnost presvetlog „ćesara” 
iz Beča. Nije bilo reči ni o kakvom altruizmu, još malje nacionalnom 
zanosu: dok je balkansko stanovništvo pod osmanskom vlašću (koje 
Branković nabraja kao Srbe, Bugare, Tračane, Rašane, Albance) samo 
tražilo da sebi obezbedi goli opstanak, a car nove teritorije, Branković je 
sanjao novu državu, kojom će on lično da vlada kao legitimni naslednik 
srednjovekovnih despota Brankovića, za koje je tvrdio da je njihov direktan 
potomak.

Njegova aktivnost bila je osmišljena na dva plana: dok je na 
diplomatskom planu, u čemu je već imao prilike da stekne iskustvo radeći 
na Visokoj Porti za vlaškog kneza, stvarao osnove za praktično ostvarenje 
ideja o oslobođenju, na drugom planu je, kao nesumnjivi erudita (znajući 
više jezika, pored latinskog i grčkog), u literarnom smislu izgrađivao 

1 Do sada najbolja (i jedina) celovita biografija Đorđa Brankovića Grof Đorđe 
Branković i njegovo vreme Jovana Radonića, objavljena 1911, detaljno opisuje ovo razdoblje 
Brankovićevog života, boravak u Erdelju, a potom Vlaškoj, na dvoru kneževa Mihajla 
Apafija i Šerbana Kantakuzina. Više prostora istraživanju o Brankoviću kao književniku 
posvetila je Jelka Ređep. Гроф Ђорђе Бранковић и усмено предање, Генеза Хроника 
Ђорђа Бранковића . 
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ideološke osnove i argumentaciju za svoju ideju nove države, tzv. Velike 
Ilirije, s njim na čelu. Ideja nije bila nova2, čak ni originalna za 
južnoslovensko podneblje3, ali je kontekst u kojem ju je Branković izneo 
i osnove na kojima je zasnivao njenu istorijsku opravdanost, oslanjajući se 
na državnost srpske srednjovekovne države Nemanjića, Lazarevića i 
Brankovića, bila nešto sasvim novo u dotadašnjoj političkoj misli, 
monopolizovanoj od strane srpske pravoslavne crkve i temeljenoj na 
vizantijskim kulturno-društvenim i političkim obrascima (sama titula 
despota koju je Branković svojatao bila je takođe deo čisto vizantijske 
dvorske nomenklature). Na taj način, Branković je istovremeno nastupao 
kao nastavljač tradicionalne misli, ali samo u onom delu koji je bio 
komplementaran idejama koje je dugovao svom klasičnom obrazovanju, 
idejama ilirizma, i homo novus4, svojevrsna pojava revolucionarnih 
pogleda s geografske margine (rođen i proveo veći deo života u današnjoj 

2 Ideja ilirizma imala je svoje korene u humanističkoj filozofiji, na primeru sličnih 
ideja (npr. snažnog prisustva tzv. sarmatizma u Poljskoj i tevtonizma u Nemačkoj), 
zastupljena u delima katoličkih pisaca poput Vinka Pribojevića, Jurja Šišgorića, preko 
Mavra Orbinija do Pavla Vitezovića. Utopistička hipoteza da je južnoslovenski etnički 
prostor, pa i šire, prostor na kojem živi u kontinuitetu od predrimskog doba jedinstveni 
ilirski, odnosno slovenski narod, kao oblik predmoderne nacionalne ideologije 
visokoobrazovanih krugova, uticala je i na Brankovića, koji se u svojim istraživanjima 
susreo s delima većine navedenih pisaca. U svojoj studiji o ideji ilirizma, hrvatska 
istoričarka Zrinka Blažević govori o ilirskom ideologemu, koji će kod Brankovića u 
literarnoj formi pronaći svoj specifičan izraz: „u tom razdoblju ilirska nomenklatura (...) 
tokom 18. veka instituisati kao pravno-politički apelativ srpskopravoslavne zajednice na 
teritoriji Monarhije. U tome je (...) nezanemarivu ulogu imalo političko i ideologijsko 
delovanje despota i istorika Đorđa Brankovića.” Zrinka Blažević, Ilirizam prije ilrizma, 
Zagreb, 2008, 318.

3 Ideološka primena ilirskog ideologema tokom 16. i 17. veka kretala se dvosmerno. 
Dok je s jedne strane katolička crkva odlučila da ga primenjuje u misionarskom kao i 
antireformacijskom pokretu na Balkanu, zamenjujući termin „slovenski” s „ilirski”, 
Brankovićevi primeri (Šišgorić i Pribojević), pa čak i Orbini, kome će crkva da zabrani 
kapitalno delo Kraljevtsvo Slovena zbog korišćenja izvora protestantskih autora, koriste 
ove izraze kao sinonime. Orbinijev je ilirizam interkonfesionalan, on vrši „jednačenje 
identiteta” nazivajući Justinijana Ilirom (Blažević, 2008, 179.), čime prelazi tada oštre 
granice pravoslavnog i katoličkog, jednako kao što Branković čini prihvatajući ilirski 
ideologem u srpskopravoslavnoj verziji.

4 Kako ga naziva Ilarion Ruvarac u svojoj raspravi o Đorđu Brankoviću. Иларион 
Руварац, Одломци о грофу Ђорђу Бранковићу и Арсенију Црнојевићу, Београд, 1896, 
34.
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Rumuniji). Grof Đorđe Branković smatra se pionirom srpske istoriografije 
ranog modernog doba (iako će objava njegovog dela morati da čeka čak 
nekoliko vekova) oslobođene metodologije i rečnika hagiografske crkvene 
književnosti srednjeg veka, u onoj meri u kojoj je mogao da se kritički 
odnosi prema velikom broju izvora kojima se služio. Koliko je od toga plod 
rada iskrenog hroničara i istoričara (naravno u smislu reči koji je takvom 
epitetu odgovarao Brankovićevom vremenu, davno pre pojave jednog 
Ruvarca i Novakovića), a koliko ambicioznog avanturiste kome je sopstvena 
erudicija bila tek sredstvo u postizanju političkih ciljeva?

Pitanje kritike izmišljenog porekla Đorđa Brankovića u 
istoriografiji

U pokušaju da svoje poreklo poveže s porodicom srpskih despota5, 
Đorđe Branković izradio je u svojim Hronikama6 genealoško stablo prema 
kojem je njegova porodica vodila poreklo od poslednjih srpskih despota. 
Prema njegovoj verziji, izmišljeni Đorđe, jedan od sinova izmišljenog 
Lazara Brankovića, doselio se u Erdelj, te se, prema dozvoli tamošnjeg 
kneza Žigmunda Batorija, prozvao velikim županom Jenopoljskim.7 Daljnji 
njegovi potomci, preko sina Avrama, unuka Danila i praunuka Jovana, 
prema Brankovićevoj verziji, bili su on sam i njegova braća Simeon 

5 Još je Đorđev brat, erdeljski mitropolit Sava II, smatrao kako je njihova porodica 
despotskog porekla, dok je on sam izradio genealoško stablo kojim je tu tvrdnju pokušao 
i da dokaže. Tvrdeći da Brankovići iz Erdelja potiču iz Korenića u Hercegovini, odakle je 
potekla i porodica Đurđa Smederevca, povezao je te dve grane preko Lazara, unuka despota 
Đurđa i trećeg sina slepog Grgura. Lazar je navodno imao dva sina  i ćerku Roksandu, 
udatu za moldavskog kneza Aleksandra Basaraba (Радонић, 1911, 35-36). Međutim, već 
je Ruvarac dokazao da tobožnji Lazar nikada nije postojao, jer ga je Đorđe izmislio 
(Руварац, 1896, 4). Jedini Grgurev sin bio je Vuk Grgurević (Zmaj Ognjeni Vuk), a 
poslednji muški potomak despotskih Brankovića bio je despot Jovan, koji je s Jelenom 
Jakšić imao pet kćerki (umro 1502)

6 Pre nego što je počeo s pisanjem svog najpoznatijeg dela, Đorđe je između 1684. i 
1688. sastavio jedno kraće, na rumunskom jeziku, pod naslovom Hronika Slovena Ilirika, 
Gornje Mezije i Donje Mezije, nastalo kao rezultat prikupljanja građe u Bukureštu i pod 
uticajem učenih ljudi s kojima je bio u dodiru, Šerbana i Konstantina Kantakuzina. (Ђорђе 
Бранковић, Хроника Словена Илирика, Горње Мезије и Доње Мезије, превео Стеван 
Бугарски, Нови Сад, 1994, 6). Mnogo opširnije Slavenosrpske hronike počeo je da piše 
nakon svog hapšenja 1689. i internacije u Kladovu, Beču i Hebu.

7 Радонић, 1911, 37.
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(mitropolit Sava II), Mihajlo i Vasilije. Ruvarac je, pored toga što je dokazao 
da je Brankovićeva tvrdnja o postojanju Grgurovog sina Lazara laž, prvi 
osporio i tvrdnju da su njegovi preci imali ikakvu vlast u Jenopolju, za koje 
kaže kako je pojam koji nikada nije podrazumevao Vlašku, kako to tvrdi 
Branković, nego samo bližu okolinu istoimenog grada u današnjoj 
Rumuniji.8 Radonić, koji zauzima blaži stav prema Brankoviću, piše kako 
je i pored toga porodica erdeljskih Brankovića već početkom 16. veka 
uživala veliki ugled te da je nesuđeni despot bio vlasnik velikih poseda 
koje mu je u nasledstvo ostavila majka.9 Osim što je na taj način za sebe 
svojatao titulu despota, Branković je, podnevši 1688. caru Leopoldu I 
zahtev za vraćanje poseda u Srbiji i Hercegovini, polagao pravo i na baštinu 
starih Brankovića. Međutim, već iste godine tome su se usprotivili 
Brankovići iz Bosne, tzv. rogatički Brankovići10, koji su takođe tražili da 
im se povrate isti posedi. Nije bilo ništa čudno u tome da su se pojedinci 
koristili falsifikovanim genealogijama i izmišljenim predanjima11, nastojeći 
da se obogate u trenutku raspodele teritorija koje su Osmanlije još uvek 
držale pod svojom kontrolom, ali Brankovićeve ambicije su bile daleko 
veće. On nije želeo samo da se na temelju falsifikovanih podataka o 
rodoslovlju domogne poseda, nego je težio i tome da prisvoji vladarsku 
titulu porodice od koje je navodno vukao poreklo. Kao da mu to nije bilo 
dovoljno da bi pred carem dokazao svoje plemenito poreklo, Branković 
odlazi dalje, pa iznosi još jednu neverovatnu tvrdnju kojoj se Ruvarac 
otvoreno narugao. U diplomi koju je car Leopold I izdao 1. septembra 1692. 
stoji kako se potvrđuju baronska i grofovska titula Đorđu Brankoviću, koji 
je, prema njegovim rečima, potomak Vuka Brankovića Podgoričanina 

8 Руварац, 1896, 7.
9 Радонић, 1911, 49.
10 Ovi Brankovići su bili katolici i poticali su od Augustina Brankovića iz Rogatice. 

Car je obema granama dao grofovsku titulu, tako da su erdeljski bili poznati kao grofovi 
od Podgorice, a bosanski od Jajca. Милан Чуљак, Српски грофови Бранковићи, Зборник 
Матице српске за историју, 57 (1998), 7.

11 Kao primer, iako iz ranijeg perioda, poznat je slučaj iz druge polovine 16. veka. 
Dubrovčanin Petar Ohmučević Grgurić u španskoj je službi stekao čin admirala, no kako 
nije imao plemenito poreklo, on ga je izmislio: stvorio je genealoško stablo prema kojem 
mu je predak bio velmoža cara Dušana, ćesar Relja (Hrelja), iako je poznato da je ovaj 
umro 1432. u manastiru Rila, bez potomaka. Александар Палавестра, Измишљање 
традиције: илирска хералдика, Етноантрополошки проблеми, 5 (2010), 183.
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(Wolffgangus olim Brankovics Podgoricensis), koji je u vreme Karla 
Velikog bio knez Svetog Rimskog Carstva.12

Zanimanje za lik i delo Đorđa Brankovića počeli su da pokazuju 
pojedini pisci, domaći i strani, već u 18. veku, pronalazeći u manjoj ili 
većoj meri za shodno da ga hvale ili kritikuju. Zaharije Orfelin pominje 
Brankovića u dodatku svojom pesmi Плачъ Сербїи13, u kojoj elegično ređa 
sve nedaće koje su zadesile Srbiju i njene velikane. Orfelin napada vlast, 
odnosno Nemce, kako pojašnjava Radonić, smatrajući ih glavnim uzrokom 
srpske nesreće, pa navodi Brankovića kao primer takvog njihovog odnosa 
prema Srbima.14

Prva opširnija studija o Brankoviću dolazi iz pera Pavla Julinca.15 
Julinac je preko Hronika, koje je koristio u svom radu, došao do glavnih 
saznanja o Đorđu Brankoviću. Tako je nekritički preuzeo Brankovićevu 
tvrdnju o postojanju Grgurevog sina Lazara i njegovoj deci, Roksandi, 
Dimitriju i Đorđu16, te njihove biografije. Pišući o samom Đorđu 
Brankoviću, Julinac ne sumnja u njegovo despotsko poreklo17, no dovodi 
u pitanje njegovu tvrdnju da ga je 1663. u Jedrenu za despota miropomazao 
patrijarh srpski Maksim.18 Vezano uz ove događaje, osvrnuo se i na poziv 
cara Leopolda I patrijarhu Arseniju III Čarnojeviću u aprilu 1690. da 
podigne srpski narod pod osmanskom vlašću na ustanak. Branković, koji 
se tada nalazio u Beču, odlazi u Srbiju da poziva narod na ustanak. 

12 Руварац, 1911, 5.
13 Zaharija Stefanović Orfelin (1726–1785), u mladosti učitelj, potom sekretar 

(kancelista) u Karlovačkoj mitropoliji, bavio se književnim radom i slikarstvom, kao i 
izradom bakroreza. Orfelin je pesmu Плачъ Сербїи napisao 1761, a štampao 1762. u 
Veneciji. Јован Скерлић, Нова историја српске књижевности, Београд, 2006, 51.

14 Радонић, 1911, 2.
15 Pavle Julinac (1730–1785), rođen u Segedinu ili Čurugu, sin Arsenija Julinca, oficira 

u službi Marije Terezije, književnik, istoričar, diplomata i konjički zastavnik, koji je od 
1752. boravio u Rusiji. Julinac se bavio prevođenjem s francuskog na srpski i smatra se 
jednim od pionira srpske istoriografije, posle Brankovića i pre Rajića, zbog svog dela 
Краткое введенїе въ їсторїю происхожденїа славено-сербскаго народа, istorije 
srpskog naroda objavljene u Veneciji 1765. i posvećene porodici Čarnojević. Jelena Đ. 
Marićević, Stefan P. Pajović, Pavle Julinac kao simbol srpsko-ruske veze kod Crnjanskog 
i Pavića, Nasleđe, 37 (2017), 63.

16 Павле Јулинац, Краткое введенїе въ їсторїю происхожденїа славено-сербскаго 
народа, Венеција, 1765, 133. 

17 Isto, 141.
18 Isto, 144.
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Međutim, on je tražio spas od osmanske vlasti i patrijarh traži dozvolu za 
seobu Srba u Ugarsku, na što Leopold I 1690. i 1691. izdaje Privilegije 
kojima garantuje Srbima verske slobode i narodnu autonomiju. Julinac u 
svoju knjigu uključuje i prevod dela originalnog teksta povelja koje je izdao 
car Leopold I, a potvrdili Josif I, Karlo VI i Marija Terezija.19 Ovim će 
Pavle Julinac i završiti svoju istoriju srpskog naroda, ne beležeći daljnju 
sudbinu srpskog „despota” Đorđa Brankovića. Budući da je propustio i da 
spomene njegovo hapšenje u Kladovu 1689, Radonić je zaključio da je to 
učinio bilo iz straha, bilo naklonosti bečkom dvoru.20

Interes za Đorđa Brankovića pokazao je u 18. veku i mađarski istoričar 
Horanji.21 Horanji je u svojoj knjizi Nova Memoria Hungarorum et 
provincialium pisao o Brankoviću oslanjajući se na Julinčevu knjigu22, na 
podatke koje je dobio od Jovana Rajića, te na druge, nepoznate izvore. 
Brankovićevim Hronikama slavenosrpskim se nije služio, niti su mu bili 
poznati detalji iz Brankovićevog života koje Julinac nije obradio, a to je 
posebno vidljivo kada piše da je umro u Hebu 6. maja 1705.23

Drugi najznačajniji predstavnik srpske istoriografije, Jovan Rajić24, u 
daleko je većoj meri koristio Brankovićeve Hronike, iz kojih je neretko 
prepisivao i cele strane.25 U spisku korišćenih izvora na početku prvog 
toma svoje Istorije, koji se sastoji od 64 naslova, odnosno autora, naveden 

19 Isto, 161–189.
20 Радонић, 1911, 3.
21 Elek (Aleksius) Horanji (1736–1809), mađarski književnik i istoričar, član stare i 

ugledne plemićke porodice. Napisao je više knjiga iz polja fizike, filozofije i istorije, a 
najvažnije mu je delo Memoria Hungarorum et Provincialium objavljena u Beču u tri toma 
od 1775. do 1777. kao i dodatak istoj, Nova Memoria Hungarorum et provincialium editis 
notorum, štampana u Pešti 1792. godine. Constantin Wurzbach, Biographisches Lexikon 
des Kaisertums Österreich, IX, Universitätsbibliothek Graz, Graz, 1863, 266.

22 Alexius Horányi, Nova Memoria Hungarorum et provincialium editis notorum, 
Pestini, Typis Mathaie Mathiae Trattner, 1792, 773.

23 Isto, 774.
24 Jovan Rajić (1726–1801), teolog, književnik i istoričar ruskoslovenske škole, 

arhimandrit manastira Kovilj od 1772. godine. Pisao i s ruskog prevodio teološke tekstove. 
Od književnih radova najvažnije mu je delo Бой змая са орлови objavljeno 1791, u kojem 
je opevan rat Rusije i Austrije protiv Turske 1788–1790. Do 1768. dovršio je svoje delo 
posvećeno srpskoj istoriji, koje je prvi put objavio 1794. pod nazivom Исторïя разныхъ 
славенскихъ народовъ, наипаче Болгаръ, Хорватовъ и Сербовъ u tri sveske, a četvrtu 
1795. godine. Skerlić, 2006, 44–47.

25 Isto, 47.
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je i Đorđe Branković.26 Počinjući prvi tom svog dela iznošenjem činjenica 
o poreklu Slovena, Rajić će u trećem tomu obraditi istoriju Srpske 
Despotovine te reći nešto više o poreklu porodice Branković. Budući da 
poimence pominje Đorđa Brankovića, od koga je preuzeo podatke za ovaj 
deo svoje Istorije, Rajić u potpunosti prihvata njegovo objašnjenje da je 
potomak Đurđa Brankovića, čiju su preci poticali od tzv. koreničkih 
Brankovića (reka Korenič), koji su se kasnije preselili u Podgoricu (zbog 
čega će Đorđe preuzeti predikat Podgorički) i tamo zasnovali istoimeni 
grad. Međutim, odbacuje njegovu tvrdnju da su ti isti Brankovići bili 
direktni potomci Gota.27 Ponovo se oslanjajući na Hronike, Rajić će u 
četvrtom tomu u potpunosti preneti već izložen narativ o deci slepog 
Grgura od koga su navodno potekli erdeljski Brankovići28, te je posebna 
glava posvećena „Georgiju II Brankoviću, grofu i despotu”.29 Rajić takođe 
bez rezerve prihvata da je patrijarh Maksim proglasio Đorđa despotom.30 
On će zabeležiti da ga je markgrof Ludvig Badenski, podozriv zbog 
njegovih akcija u Srbiji, pozvao u Kladovo i uhapsio 29. oktobra 168931, 
no nije znao reći nešto više o njegovom egzilu u Hebu, osim da je tamo 
umro 19. septembra 1711, proživevši kao zatočenik dvadeset i dve godine 
života.32

26 Јован Рајић, Исторïя разныхъ славенскихъ народовъ, наипаче Болгаръ, 
Хорватовъ и Сербовъ, I, Славено-србска печатња Краљевскаго всеучилишта 
венгерскаго, Будим 1823, katalog.

27 Рајић, 1823, III, 80. Isto prenosi i Ruvarac, smatrajući da je Đorđe pomešao reku 
Korenicu, za koju je doznao čitajući ugarskog istoričara Ištvanfija, i pleme Korenića u 
Hercegovini, odakle je navodno poreklo vukao Vuk Branković i prema predanju poticali 
erdeljski Brankovići. Руварац, 1911, 12–13.

28 Рајић, 1823, IV, 45.
29 Isto, 99.
30 Isto, 108.
31 Isto, 135.
32 Isto, 183. Osvrnuvši se na Brankovićev uticaj na Rajića, Radonić piše kako ga je 

„zaneo grandiozni plan oslobođenja srpskog naroda (...) zatočenje u Beču i Hebu (...) izaziva 
kod Rajića tugu i duboko saosećanje prema nesretnom sužnju”, te zaključuje kako je upravo 
Rajić, usvojivši u svemu Brankovićevo pričanje, zaslužan za to da je „despot” uspeo da 
„kašnje generacije uveri o istinitosti svoga despotskog porekla, opravdanosti i valjanosti 
svojih planova kao i neblagodarnosti Bečkih krugova”. Радонић, 1911, 6–7.
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Pitanja genealogije Đorđa Brankovića dotakao se krajem 18. i početkom 
19. veka austrijski istoričar Engel.33 Analizirajući genealoško stablo koje 
je Branković konstruisao, Engel se pita gde je živeo taj Lazar, unuk Đurđa 
Smedrevca, te odakle je bila i kako se zvala njegova supruga.34 Pozivajući 
se na Ištvanfija, na koga se oslanja i sam Branković, on tvrdi da Roksanda, 
tobožnja sestra Đorđa i Dimitrija, nije imala veze sa Brankovićima, nego 
je bila grčkog porekla, dok je Dimitrije bio bugarskog. Odlomak o 
Brankoviću Engel će zaključiti konstatacijom kako su informacije Đorđa 
Brankovića u potpunosti lažne, što je kasnije prozreo i bečki dvor i što je 
odredilo njegovu nemilu sudbinu.35 Ruvarčev učitelj, češki i slovački 
lingvista i istoričar Jozef Šafarik, nazvao je Đorđa Brankovića 
„pseudodespotom” koji je pokušavao da preko sumnjivih i neverodostojnih 
izvora poveže svoje poreklo sa srednjovekovnim Brankovićima i istoriji 
nepoznatim Grgurovim sinom Lazarom.36 Šafarik takođe smatra kako je 
jedan od glavnih razloga njegovog hapšenja bilo podozrenje vlasti zbog 
lažnog predstavljanja na osnovu veoma sumnjivih genealoških podataka.37

Odgovor dotadašnjim, uglavnom negativnim, analizama lika i dela 
Đorđa Brankovića dalo je Srpsko učeno društvo. Rasprava srpskog 
istoričara Stojana Novakovića poprima u mnogim svojim elementima 
karakter apologetskog pamfleta. Dok bez ustezanja Novaković prihvata 
činjenicu da je Brankovićeva genealogija falsifikat i obmana, on opravdanje 
nalazi u činjenici da su narodu bile potrebne vođe, predstavnici „vlasteoske 
politike, ljudi iz naroda i crkve” kakve je kao saveznike tražila austrijska 
vlast, da bi ga potom, kada joj više nije koristio, zatvorila.38 Pragmatičnoj 
potrebi vođa kakvi su bili Đorđe Branković i patrijarh Arsenije III 
Čarnojević Novaković ipak suprotstavlja činjenicu da su obojica bili 

33 Johan Kristijan fon Engel (1770–1814) bavio se istorijom jugoistočne Evrope, Srbije, 
Hrvatske, Vlaške i Bugarske, te Dubrovačke republike. Najvažnije delo napisao je i objavio 
između 1797. i 1804, pod nazivom Geschichte des ungarischen Reiches und seiner 
Nebenländer (Istorija Kraljevine Ugarske i okolnih zemalja). 

34 Johann Cristian von Engel, Geschichte des ungarischen Reiches und seiner 
Nebenländer, III, Johann Jacob Gebauer, Halle, 1801, 476.

35 Isto, 477.
36 Paul Josef Šafarik, Geschichte der südslawischen Literatur, Prag, 1865, 129.
37 Isto, 130.
38 Стојан Новаковић, Из Хронике деспота Ђурђа Бранковића, Гласник српског 

ученог друштва, XXXIII (1872), 139.
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zaokupljeni gotovo isključivo ličnim interesima, ali isto tako da su bili 
igračke u rukama veće sile od sebe upustivši se u kobnu avanturu za srpski 
narod zvanu Velika seoba: „Neobaviješteni narod vukli su ovi ljudi u bojeve 
za svoju korist može biti, ali za tuđu slavu, potegli su ih sa njihovih starih 
sjedišta u čudnovatu seobu, koja ih ni u kakvu sreću nije odvela!”39

Vredna da se zabeleže su i zapažanja o Brankoviću koja su ostavili 
istoričari J. H. Šviker, E. Piko i L. Taloci. Šviker40 je u svojoj knjizi o istoriji 
Srba u Ugarskoj Đorđa Brankovića opisao kao narodnog vođu preko kojeg 
je bečki dvor nastojao da uspostavi veze sa Srbima i koji je, 
zloupotrebljavajući povelje dobijene od cara Leopolda, sebe nazivao 
despotom Srbije i okolnih zemalja, pa je carski general Ludvig Badenski 
smatrao neophodnim da ga uhapsi 7. novembra (26. oktobra) 1689.41 Piko42 
je pisao o istoriji Srba u Ugarskoj, pa spominjući Brankoviće, Đorđa i brata 
mu Savu, izbegava da raspravlja o njihovom navodnom poreklo, nego 
čitaoce upućuje na Šafarika, ali iznosi tvrdnju kako je do Đorđevog 
proglašenja za despota 1663. došlo uz podršku i blagoslov carskog poslanika 
pri Visokoj Porti, Kristofa Kindzberga.43 Mađarski istoričar Lajoš Taloci 
još pre Ruvarca takođe je doveo u pitanje neke sumnjive Đorđeve tvrdnje. 
Započeo je sa samim problemom prezimena Branković, pa prema njegovom 
mišljenju Đorđeva porodica uopšte ne nosi prezime Branković, već 
Brankoveanu.44 Taloci se dalje osvrnuo i na Brankovićevu tvrdnju da ga 
je patrijarh srpski Maksim miropomazao za despota, u koju nisu verovali 
ni Ruvarac ni Radonić, kao i to da je Branković lično uticao na cara da 
potpiše Vašvarski mir sa Visokom Portom nakon rata 1664. Taloci 
primećuje da bi i carski izaslanici s kojima se tada navodno sreo znali nešto 

39 Isto, 141–142.
40 Johan Hajnrih Šviker (1830–1902), austro-ugarski publicista i istoričar.
41 Johann Heinrich Schwicker, Politische Geschichte der Serben in Ungarn, Budapest, 

1880, 6.
42 Emil Piko (1844–1918), francuski filolog, istoričar i diplomata. Kao sekretar 

rumunskog kneza i kralja Karla I, te član Srpskog učenog društva, bio je zainteresovan 
za istoriju Mađara, Rumuna i Srba.

43 Емил Пико, Срби у Угарској: њихова повесница, повластице, политичко и 
друштвено стање, Нови Сад, 1883, 76.

44 Rumunski istoričar Nikolaе Jorga u svojoj Istoriji Rumuna posebno ističe da se 
„zloglasni pustolov” Đorđe Branković ponekad potpisivao na rumunskom Brâncoveanu. 
Никола Јорга, Историја Румуна и њихове цивилизације, Вршац, 1934, 214.
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o njegovom navodnom despotstvu45, a kada govori o Brankovićevom 
političkom delovanju u tom vremenu, pominje i njegove sumnjive odnose 
s protivnicima kneza Apafija dve godine kasnije.46 U zaključku svoje 
rasprave, mađarski istoričar u vezi s Brankovićem napominje da „kad se 
što ne tiče njega samoga, može se čovek osloniti na njegovo razlaganje”.47

U novije vreme, istorijskim likom i književnim delom Đorđa Brankovića 
intenzivno se bavila istoričarka književnosti Jelka Ređep, koja je na tu 
temu objavila i nekoliko knjiga. Ređep je dosta pažnje posvetila uticaju 
koji je narativ njegovih Hronika imao na kasnije generacije, kao i literarnoj 
i filozofskoj podlozi državotvorne ideologije koju je zastupao. Ona tako 
primećuje da je Branković, uprkos činjenici da je u narodnom sećanju ostao 
zapamćen kao mučenik, a među istoričarima u različitim razdobljima 
vrednovan na različite načine, bio častoljubiv i nestalnog karaktera, 
nerealan, nestabilan i nesređen, sklon preterivanju, uveličavanju i 
izmišljanju.48 Priznajući mu darovitost i erudiciju, Ređep istovremeno 
ističe i specifičan primer njegove nesređenosti i nestalnosti u činjenici da 
grof već u svom Memorijalu podnetom caru Leopoldu I haotično iznosi 
istorijske činjenice na kojima temelji svoj narativ, pa tako nesistematično 
i nasumično nabraja zemlje na Balkanskom poluostrvu, kada govori o 
zamišljenim granicama „svoje” buduće države: govoreći o Iliriku, on ne 
zna njegove istorijske granice, a u sastav te iste državne tvorevine, koju bi, 
pored srednjovekovne srpske despotovine, činile Hercegovina i Jenopolje 
s Temišvarom, ubraja takođe Srem i Slavoniju s Osijekom. Istoričarka s 
pravom ovde opisuje Brankovića kao nekoga ko ne piše kao državnik ili 
političar već „čoveka koji je mnogo čitao i pribirao, ali sabrano gradivo 
nije umeo da savlada”.49

45 Лауш Талоци, Лажни Бранковићи, Нови Сад, 1889, 8.
46 Isto, 20. Vašvarskim mirom Erdelj, iako je zadržao autonomiju, ponovo је predat 

u ruke Osmanlija, koje su odmah zatražile da se isplati zaostali danak, što je izazvalo 
ogorčenje erdeljskih staleža i nezadovoljstvo knezom Mihajlom Apafijem.

47 Isto, 28.
48 Јелка Ређеп, Гроф Ђорђе Бранковић и усмено предање, Београд, 1990, 9.
49 Јелка Ређеп, Гроф Ђорђе Бранковић и идеја о стварању српске државе, 

Темишвар, 2012, 6.
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Memorijal i Hronike – artikulacija političkog programa Đorđa 
Brankovića

Diplomatske veze koje je kneževina Erdelj uspostavila s carem 
Leopoldom I pretvorile su se i u konkretne pregovore o savezu, koje je 
trebalo da ostvari Đorđe Branković. U tu svrhu on putuje u Beč u junu 
1688, noseći već sastavljeni Memorijal, u nameri da ga preda caru. 
Zanemarujući svoju diplomatsku misiju u korist kneza Šerbana 
Kantakuzina, Branković nastoji da od dvora isposluje ostvarivanje ličnih 
interesa, videvši u trenutnoj situaciji savršenu priliku.50 Memorijal je u 
osam tačaka izneo Brankovićev program, zahteve i ciljeve vezane uz zemlje 
koje je Bečki dvor želeo da otme Osmanlijama. Uvodni deo je iskaz 
odanosti caru, kao i nadi da su upravo on i njegovo oružje predodređeni 
da hrišćanske balkanske narode oslobode od osmanskog jarma.51 Prva 
tačka dokumenta predstavlja istorijsko opravdanje oslobađanja ovih naroda 
od osmanske vlasti. Branković se poziva na Bonfinija kada obrazlaže da 
su navedeni narodi uživali samostalnost i sami sebi birali kraljeve, prema 
sopstvenim običajima i tradicijama.52 Druga i treća tačka direktan su apel 
naroda caru za pomoć, koja bi bila uzvraćena vojnom podrškom kada god 
to Bečkom dvoru bude zatrebalo protiv svih njegovih neprijatelja. U 
Memorijalu se naglašava kako će takvo delovanje biti potpuno u duhu 
onoga što je već činio nekadašnji despot Đorđe Branković I, ponovo se 
pozivajući na Bonfinija, a u nastavku se nalazi predlog granice tog novog 
ilirskog carstva, koje treba da se formira nakon pobede nad Osmanlijama. 
Osim pomenutih balkanskih krajeva, od Beograda do Makedonije, 

50 Budući da se car Leopold I te godine pripremao da, nakon značajnih vojnih uspeha 
u Ugarskoj i Erdelju, započne kampanju za zauzimanje Beograda, pomoć eventualnog 
ustanka u Srbiji bila je više nego dobro došla, posebno u svetlu nepovoljne finansijske 
situacije kao i stalnih nesuglasica njegovih generala, markgrofa Ludviga Badenskog i 
vojvode Maksimilijana Emanuela, oko vrhovne komande.

51 „Bosnenses, Servienses, Bulgarienses, Rassienses, Thracienses, Albanienses, et 
Macedonienses, recursionus ad suam Maestatem Sacratisimam tanquam ad futurum 
nostrum post Deum, e faucibus Tyranni Eliberatorem, Imperatoremque, Regem et 
Dominum clementissimum...ut Deus optimus maximus corroboret ac Gratiae suae 
splendore illustret et ad longus temporis periodus florentissimis exornet victoriis.” Јован 
Н. Томић, Два нова податка о деспоту Ђурђу II Бранковићу, Споменик српске 
краљевске академије, 42 (1905), 37.

52 Isto, 37–38.
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Memorijal navodi kako u sastav novog carstva treba da uđu i Srem i 
Slavonija, koje i Plinije smatra ilirskom zemljom. Peta i šesta tačka ipak 
su najinteresantnije u ovom razmatranju, jer u njima, nakon uspostavljanja 
jednog istorijskog narativa kojim opravdava postojanje jedne ilirske države 
u navedenim granicama, te tradiciju koju usko veže uz same Brankoviće, 
napokon pominje i sopstveno ime kao jedinog pravog izbora za vladara 
takvog carstva.53 U tonu hvalospeva, iz usta naroda, Branković je opisan 
kao potomak slavne porodice koji treba da bude uvrštena među grofove 
Svetog Rimskog Carstva54 kao i da mu budu vraćeni posedi na koje je kao 
Branković polagao pravo. Poslednje dve tačke u potpunosti se tiču lično 
Đorđa Brankovića i njegovih prava na pojedina imanja i utvrđenja koja 
treba da dobije na uživanje nakon što budu oslobođeni od Osmanlija. 

U Memorijalu mogu da se uoče dva bitna elementa. Dok zadovoljava 
formu molbe caru da pomogne porobljenom narodu „Ilirije” u borbi za 
njegovo oslobođenje, on se zasniva na istorijskoj argumentaciji koja u 
potpunosti ide u korist interesa njegovog autora. Dokument jeste politički 
program, ali ne jednog ili više naroda, već jednog čoveka, čoveka koji je 
obrazovan i poseduje određeno istoriografsko znanje, ali nema nikakvih 
praktičnih znanja o narodima koje navodno zastupa, ne zna kako da ih 
geografski odredi, niti može hronološki tačno da smesti određene aktere 
svog istoriografskog diskursa. Kada govori o Rašanima, Tračanima, Miziji 
i Raškoj, Makedoniji i Albaniji, Branković se uglavnom oslanja na podatke 
koje je našao kod istoričara poput Bonfinija, Ištvanfija, pa čak i Plinija. Za 
njega su to samo pojmovi s kojima je bio upoznat i kojima je raspolagao, 
nesvestan da li su oni uopšte u savremenoj upotrebi. Jovan Tomić donosi 
u svom radu originalan tekst Brankovićevog Memorijala na latinskom, te 
u uvodu staje u njegovu odbranu, tvrdeći da ga je autor morao sastaviti 

53 „Eo usque pro Gubernatore, Serenissimo Despoto Magno Duce nostro, Dominum 
Georgium Brankovich, huius nominis secundum agnoscimus.” Branković ove retke i dalje 
piše kao da se caru obraća narod, a ne on sam. U Memorijalu je narod taj koji izražava 
želju da mu Branković bude predstavnik i vladar, iako ga isti nije izabrao, niti priznao kao 
takvog u tom trenutku. Isto, 40.

54 Proglašen baronom već 1683, Brankoviću će zahtev da postane grof (Reichsgraf) 
biti udovoljen već iste, 1688. Collatio Tituli Commitis vulgo grof dicti, Georgio Brankovich 
facta, Mađarska (dalje: M) - Magyar Nemzeti Levéltár Magyar Országos Levéltára (dalje: 
MNL OL) - fond 57- Libri Regii (dalje: LR), sv. 19, fol. 376.
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barem u saradnji s predstavnicima tih naroda, ako ne sam55, no Radonić 
je daleko kritičniji, te odbacuje takvu mogućnost.56 Branković je sve do 
tog vremena delovao u uskom krugu državne diplomatije, između Velike 
Porte i vlaških knezova (odlazak u Beč bila je njegova prva poseta nekom 
zapadnom dvoru, bitno različitoj sredini od koje se do tada kretao), bez 
ikakvog dodira s narodom bilo u Srbiji, Bugarskoj, Makedoniji, a još manje 
u Bosni ili Slavoniji. Njegovi prvi dodiri s predstavnicima srpskog naroda, 
u prvom redu patrijarhom Arsenijem Čarnojevićem kao najznačajnijim, 
usledili su tek nekoliko godina kasnije, a prvo pravo priznanje Đorđu 
Brankoviću kao narodnom vođi dogodilo se tek nakon njegovog hapšenja. 
Status mučenika za srpski narod dobio je samo zahvaljujući promenjenom 
odnosu Bečkog dvora prema njegovom političkom angažmanu, a ne zbog 
konkretnih uspeha u borbi za oslobođenje od Turaka.

Bez obzira na to, Memorijal je zainteresovao cara ne toliko zbog svog 
sadržaja, nego zbog same ličnosti njegovog autora i mogućnosti da bude 
upotrebljen u političkoj agitaciji i podsticanju na antiosmanski rat među 
balkanskim narodima. Leopold je uvažio šestu tačku, dodelivši diplomom 
od 20. septembra Brankoviću titulu grofa, priznavši ga za potomka 
srednjovekovnih Brankovića.57 O sedmoj i osmoj tački uopšte nije bilo 
govora, jer car nije imao nameru da stvara nekakva zavisna carstva na 
osvojenim teritorijima, još manje da dodeli Brankoviću tražena dobra i 
prihode, što on, nazivajući već sebe „despotom”, nije mogao ili nije želeo 
da shvati.

Daleko veću važnost i uticaj, možda ne toliko na savremenike koliko 
na buduće generacije, ostavile su Brankovićeve Hronike. Prema jednoj 
oceni koju iznosi Jelka Ređep, one u nekoliko reči mogu da se opišu kao 
„po celokupnoj koncepciji i načinu obrade, srednjovekovni spomenik, ali 
po tendenciji politički spis”.58 Brankovićev interes za istoriografiju pokazao 
se veoma rano, najviše pod uticajem njegovog brata, mitropolita Save II, 
no od samog početka bio je vezan za uverenje, koje su obojica gajili, o svom 
plemenitom poreklu. Čitao je mnogo, sakupljao podatke, s jasnom namerom 

55 Томић, 1905, 35.
56 Радонић, 1911, 340.
57 M-MOL-57-LR, sv. 19., fol. 377.
58 Ређеп, 1990, 31.



22

Siniša Đuričić

da ih iskoristi za sopstveno delo u kojem će da dokaže to poreklo.59 Pored 
zanimanja za istoriju, Branković je takođe usavršavao veštine poliglote. 
Rumunski, jezik na kojem će i da napiše svoju prvu Hroniku, savladao je 
savršeno, poznavao je latinski, osmanski turski i mađarski. Srpskoslovenski, 
koji je učio čitajući srednjovekovne crkvene knjige, nikada nije u potpunosti 
savladao, a kada je njime pisao, zvučao je izveštačeno, nezgrapno i 
neprirodno, protivno pravopisnim i gramatičkim pravilima, „bez osećaja 
za pravilnost oblika i sintaksu”60, dakle kao iz pera osobe koja je retko 
kada vodila na njemu komunikaciju s drugim pripadnicima srpskog naroda.

Sa sakupljanjem građe započeo je Branković već sedamdesetih i 
osamdesetih godina XVII veka, dok je boravio u Bukureštu, kada je između 
1684. i 1688. nastala kratka Hronika Slovena Ilirika, Gornje Mezije i Donje 
Mezije. Ovu Hroniku Branković je složio iz tri dela, započevši je s 
biblijskom istorijom od Potopa, a zaključivši s godinom 1686.61 Podatke 
za nju crpeo je iz hronika, rodoslova i letopisa, te drugih dela domaćih i 
stranih autora, od kojih su monah Isaija, Grigorije Camblak, pop Dukljanin, 
Mavro Orbini, Antonio Bonfini, Nikola Ištvanfi i Martin Kromer samo 
neki.62 

Već sam naslov hronike jasno oslikava Brankovićevu percepciju 
politike, vezanu uz stare geografske pojmove i etnonime odavno izašle iz 
upotrebe, odvojenu od praktičnog i aktuelnog. Njegovo poznavanje srpske 
istorije je nepotpuno, podaci koje iznosi su često netačni ili proizvoljni; 
nedostaci koje će u velikoj meri da ispravi pišući Slavenosrpske hronike 
nakon svog boravka u Beču. U odlomak o vladavini Karla Velikog, 
Branković umeće izmišljeni podatak o Vuku Brankoviću, „knezu iz 
Podgorice”, kojem car šalje povelju o tituli carskoga kneza63, a kada govori 
o Stefanu Nemanji, drži se izmišljene tradicije o rodbinskoj vezi rimskih 
careva i Nemanjića,64. Jednako je tendenciozna i netačna njegova tvrdnja 
kako su vizantijski carevi već od doba kralja Stefana Prvovenčanog vladare 

59 Радонић, 1911, 620.
60 Isto, 619.
61 Бранковић, 1996, 7.
62 Isto, 9.
63 Isto, 28.
64 Ovu i slične pseudonaučne teze nastavlja da zastupa i u novijem vremenu tzv. 

autohtonistička škola. Isto, 31.
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Srbije nazivali despotima (uključujući i Lazara), a njegovo viđenje bugarske 
istorije toga vremena takođe je haotično i neprecizno. Zeta Lazarevog Vuka 
Brankovića naziva „vojvodom Ilirika i Mezije” i, iako se po mnogo čemu 
drugom držao predanja, izostavio je da opiše prirodu njegovog učešća u 
bici na Kosovu.65 S pisanjem Hronike slavenosrpske, kojoj je kao temeljna 
koncepcija i predložak poslužila hronika napisana na rumunskom jeziku, 
Branković je najverovatnije počeo nakon svog hapšenja i internacije u Beču 
1689. godine. Nesumnjivo je da to delo predstavlja „znameniti prelaz od 
srednjovekovnih shvatanja srpske istorije modernom”, „prelaz između 
srednjovekovnih hronika i modernih istorija”66, međutim, ono je i dalje u 
velikoj meri motivisano željom Đorđa Brankovića da legitimiše svoje 
pretenzije, te u tom cilju i napisano, s jasnom upućenošću na čitaoca.67 
Hronike su podeljene u pet knjiga. Prva knjiga obrađuje etnogenezu Slovena 
i rano hrišćanstvo, te završava vladavinom cara Teodosija II, druga knjiga 
obrađuje ranu istoriju slovenskih naroda, Srba i Rusa, te njihovo 
pokrštavanje, treća i četvrta istoriju Nemanjića, dok je u petoj opisana 
istorija srpske despotovine pod Stefanom Lazarevićem i Đurađom 
Brankovićem. Na kraju je obrađeno i poreklo Đorđa Brankovića, a prekida 
se iznošenjem događaja do 1705. godine.

Druga i treća knjiga posebno su opširne, budući da je Brankovića veoma 
zanimala istorija Nemanjića. Govoreći o njihovom poreklu, on ovde pobija 
tvrdnju o tome da su potomci cara Likinija.68, no ne odbacuje srodstvo s 
carem Konstantinom. Osim svojih uobičajenih izvora, Kromera, Bonfinija, 
Orbina i Ištvanfija, u petoj knjizi se, govoreći o despotima iz loze 
Brankovića, oslanja i na narodno predanje, iako su neki likovi, poput sinova 
Đurđa Brankovića, Grgura, Stefana i Lazara drugačije prikazani u Hronici 
nego u narodnim pesmama.69 Kao i u ranijem delu, Branković se neće 
osvrnuti na predanje o Vukovoj izdaji, a o knezu Lazaru piše kao o caru 
koji Vuku daje titulu despota. U pomenutoj poslednjoj knjizi, koju Radonić 

65 Isto, 41.
66 Ређеп, 1990, 31.
67 Радонић, 1911, 630.
68 Ређеп, 1990, 36.
69 Lazar je prikazan prilično negativno, kao osoba koja ne preza ni od čega u želji za 

vlašću, pa čak ni od toga da otruje sopstvenu majku. Isto, 191.
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ocenjuje najneverodostojnijom od svih, izneće Branković i tvrdnju o svom 
navodnom pomazanju za despota 1663. godine.70

Sigurno najzanimljiviji delovi poslednje knjige su oni o Brankovićevom 
poreklu. Koristeći Ištvanfija, izdvajajući i interpretirajući kako mu je već 
odgovaralo, Branković temelji svoj narativ o despotskom poreklu na 
poreklu moldavske princeze Roksande, supruge moldavskog vojvode 
Aleksandra i sestre Dimitrija Brankovića. Ištvanfi piše da se još 1561. 
pojavio jedan prevarant po imenu Jakov Iraklijski, koji je tvrdio da potiče 
od starih srpskih despota preko Roksande, te da je kao takav rođak vlaške 
porodice Basaraba. Citirajući Ištvanfija, Branković je njegovu kritiku tog 
Jakova i njegovih tvrdnji jednostavno izbacio, te po istom obrascu izneo 
sopstvenu tezu o poreklu.71 Dalje govori o drugom Roksandinom bratu, 
Đorđu, koji od kneza Žigmunda Batorija dobija dopuštenje da se smesti u 
Erdelju, a potom i njegovim sinovima, Avramu i Dionisiju, daje položaje 
na dvoru. Preko njih će Đorđe da poveže opet svoje neposredne pretke, 
dedu Danila, te oca i strica Longina s fiktivnim Brankovićima.72 

Zaključak

Grof Đorđe Branković svojim je životom i delom ostavio snažan i trajan 
utisak na svoje savremenike, ali i novije generacije srpskih političara i 
istoričara. Vrednovan u različitim vremenima na različite načine, uz 
njegovo se ime ipak najčešće veže činjenica da je zbog svojih uverenja i 
svoje borbe za dobrobit svog naroda završio kao utamničeni mučenik. 
Istoričari kojima je bio neposredan primer i ideal, poput Jovana Rajića, 
ugledaće se na njegov istoriografski rad kao odskočnu dasku za sopstveno 
pisanje istorije. Neosporno je da je Branković, iako njegove Hronike i dalje 
imaju mnoge karakteristike srednjovekovnih hronika, udario temelje nekim 
novim trendovima i pravcima u ranoj srpskoj istoriografiji, najviše 
zahvaljujući njegovom revnom i mukotrpnom trudu u sakupljanju podataka 
od gotovo tri stotine imena raznih hroničara, letopisaca, hagiografa. 
Rukopis njegove istorije, započete kao svetske hronike od biblijskih 

70 Радонић, 1911, 635.
71 Isto, 1911, 703.
72 Isto, 712.
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vremena, a završene kao istorije srpskog naroda sa zaključnom 1705, kada 
je već više od petnaest godina boravio u pritvoru, sastoji se od 2681 strane, 
što je u tom trenutku bilo najopširnije i najobimnije delo takve vrste u 
istoriji srpske knjževnosti.

Međutim, ako samu ličnost i delovanje Đorđa Brankovića dublje 
analiziramo, bez uobičajenog patriotskog kondicionala koji mu se uglavnom 
pripisuje, dobijamo profil čoveka daleko prozaičnije prirode. U svom 
književno-istoriografskom radu, Branković je veoma često posezao za 
izvrtanjem činjenica kada mu je to odgovaralo da dokaže svoje despotsko 
poreklo, što mu je bila i glavna motivacija za proučavanje prošlosti. Nije 
mu bilo strano bukvalno prepisivanje od drugih autora (poput Bonfinija i 
Ištvanfija), što je za rane pisce istorija bilo nešto uobičajeno, ali i dodavanje 
potpuno izmišljenih detalja kada nije imao druge načine da svoj narativ 
učini smislenim i konzistentnim. Insistiranje na nekim neverovatnim 
detaljima iz svog života, poput toga da su ga predstavnici srpskog naroda, 
na čelu s patrijarhom Maksimom, miropomazali za despota 1663. godine. 
Jednako je neverovatan i ničim dokazan podatak o ličnosti iz dalje istorije, 
Vuku Brankoviću Podgoričaninu, kojem je Karlo Veliki dao titulu grofa. 
Takve i slične Brankovićeve neargumentovane tvrdnje dale su opravdanog 
razloga njegovim kasnijim kritičarima da njegovo delo proglase 
nepouzdanim i neverodostojnim, barem u onom delu u kojem piše o bilo 
čemu vezanom za sebe ili svoje navodno nasleđe. 

Što se tiče njegovog političkog delovanja, na tom planu su se samo 
iskristalizovale mane Đorđa Brankovića koje je već izražavao kroz pisanje. 
Prevelika uverenost u sopstvene izmišljotine, konstrukcije koje je Bečki 
dvor prihvatio dajući mu titulu grofa, ohrabrile su ga da mu je zaista predata 
carte blanche u ostvarivanju ideja o Ilirskom carstvu i njemu kao vladaru 
na osnovu istorijskih prava koje su mu garantovali slavni preci na koje se 
pozivao. Već je njegov najvažniji biograf Jovan Radonić odbacio 
jednodimenzionalnu grofovu profilaciju savremenika i kasnijih generacija 
kao nevinog mučenika i nesebičnog borca za interese srpskog naroda, 
opisavši ga kao nezrelog i taštog avanturistu koji je sam sebe doveo u 
situaciju da postane osoba od nepoverenja i naposletku, politički zatvorenik 
koji će to ostati do kraja života. Raširena i prihvaćena ideja da je Branković 
bio isključivo nevina žrtva politike cara Leopolda I i njegovih najbližih 
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saradnika, poput markgrofa Ludviga Badenskog, koji je i izdao nalog da 
se Branković uhapsi, mnogo je dalja istini od najverovatnijeg sleda 
događanja, koji ukazuje da je prevelika ambicija i častohleplje čoveka u 
kojeg je šira srpska zajednica u Habzburškoj Monarhiji u jednom trenutku 
zaista polagala velike nade, dala izgovor i opravdanje stranoj vlasti da 
pooštri svoje ionako grube mere prema prebezima iz Srbije. U pismu koje 
je u godini svoje smrti 1711. napisao Đorđe Branković najbolje se vidi 
koliko je bio nesvestan svoje sopstvene, ali i tragedije koja je u velikoj meri 
pogađala njegov narod: „Kako me daleko od moje despotovine drže, a do 
ovog časa ne znam uzroka tome.“73

73 Талоци, 1889, 27.
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GODIŠNJAK ISTORIJSKOG DRUŠTVA 
BAČKO-BODROŠKE ŽUPANIJE I SRPSKE TEME

Uvodne reči

Austrijsko-pruski rat 1866. i Austro-ugarska nagodba 1867. bitno su 
uticali na međunarodni položaj i na unutrašnje ustrojstvo Habzburške 
monarhije. Konsekvence izgubljenog rata su do tada vodeću evropsku silu 
svele na drugorazrednog činioca u međunarodnom političkom životu, a 
nagodba iz 1867. transformisala je apsolutistički i centralistički uređenu 
Austrijsku carevinu u dvocentričnu, ustavnu Monarhiju. Pomenute izmene 
pozitivno su uticale na stabilnost političkog sistema i snažno su podstakle 
privredni, društveni i kulturni život Austrougarske. Njena osnovna 
specifičnost, mnogonacionalnost i multikulturalnost, bez obzira na 
nesumnjivi građanski razvoj i primetne integrativne procese u ekonomskoj 
i društvenoj sferi Austrougarske, onemogućila je primenu takvih političkih 
mehanizama koji su zapadnoevropskim državama obezbeđivali stabilnost 
i nacionalni progres. U krajnjoj konsekvenci, međunarodno okruženje u 
kojem je ideologija liberalnog nacionalizma postala preovladajuća, dovodilo 
je u pitanje političku stabilnost, pa i opstanak Austrougarske.1

Kao rezultat Nagodbe iz 1867, Kraljevina Mađarska postala je posebna 
država koja je u svim unutrašnjim pitanjima odlučivala samostalno; stvoreni 
su pravni, ekonomski i administrativni uslovi građanskog preobražaja u 
liberalnim političkim uslovima, pri čemu je i slobodnim kraljevskim 

1 Za Nagodbu i stvaranje Austrougarske videti: Cieger 2004: 15–385 (za izvore); Cieger 
2004: 395–620; Hargitai 2001: 7–11; Kosáry 1990: 422–435; Katus 1979: 731–773; Csorba 
2008: 8–36; Kann 1974: 342–365; Taylor 1948: 130–141. 
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gradovima i županijama vraćena samouprava. U takvim okolnostima u 
periodu 1867–1918. Ugarska je ostvarila najbrži i najznačajniji privredni i 
društveni razvoj u svojoj istoriji. Kako je poznati istoričar umetnosti i 
publicista Zoltan Der ustanovio u vezi s razvojem Subotice: „Grad ogromne 
površine, koji je dotad imao više seoski karakter, u ovo vreme faktički se 
razvio u grad u pravom smislu reči”.2 Sličnu konstataciju mogli bismo 
koristiti i za Sombor i za neke druge opštine tadašnje Bačko-Bodroške 
županije. Brz razvoj železničke mreže omogućio je da se Bačko-Bodroška 
županija uključi u ekonomski krvotok zemlje i da iskoristi sve mogućnosti 
koje je napredak poljoprivrede, industrije, trgovine, kao i nastajućeg 
kreditnog sistema zemlje, nudio.

Paralelno s tim konsolidovalo se novo zakonodavstvo i administracija 
države i vidljivo se razvijalo građansko društvo i građanske ustanove 
Ugarske. Modernizacija i urbanizacija podstakla je i isprepletala se s rastom 
društvene uloge i samosvesti inteligencije. Vidljivo se povećavao broj 
advokata, lekara, učitelja, žurnalista i drugih pripadnika inteligencije, koji 
su na lokalnom nivou u sve većem broju nalazili nameštenje u županijskoj 
organizaciji. Tako je bilo i u Bačko-Bodroškoj županiji u kojoj su upravo 
intelektualci postali „najvažnija društvena osnova stvaranje kulture” u 
poslednjim godinama XIX veka.3 Za kulturni napredak cele županije, uz 
brojna građanska društva, dobar primer su brojne i raznovrsne novine, koje 
su pokrenute baš u ovo vreme.4 Lokalna štampa je kao katalizator dosta 
uticala na kulturne delatnosti i na popularizaciju kulturnih i obrazovnih 
zbivanja na teritoriji županije.

Bitno nove političke prilike dualističkog sistema nalagale su i svoju 
istorijsku legitimaciju kako na zemaljskom tako i na lokalnom, županijskom 
i gradskom nivou u čemu su jačajući građanski sloj i istoriografija imale 
znatan udeo. Od pedesetih godina XIX veka nastajale su najvažnije 
zemaljske ustanove stasajuće mađarske istoriografije poput Komisije za 
istorijsku nauku (Történettudományi Bizottság, 1854) i Mađarskog 
istorijskog udruženja (Magyar Történelmi Társulat, 1867) i njegovog 

2 Dér 1975: 5; Káich 1980: 5.
3 Káich 1980: 6.
4 Za mađarske i srpske listove, koje su bili pokrenuti u ovom periodu videti: Káich 

1980: 6; Borovszky 1909: 477–478; Káich 1975: 22; Krestić 1980: 281–477.
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časopisa (Századok, 1867). Reformama Zemaljskog arhiva (Országos 
Levéltár) i Mađarskog nacionalnog muzeja (Magyar Nemzeti Múzeum) 
olakšan je pristup arhivskoj građi, kao i stručno prikupljanje i izlaganje 
istorijskog i arheološkog materijala. Delatnost pomenutih institucija bila 
je fokusirana na istraživanje i prezentaciju istorije na zemaljskom nivou, 
dok je široko polje lokalne i mikro istorije bilo prepušteno intelektualcima 
u županijama i gradovima širom Mađarske. Županijska istoriografija 
obično je imala tri vrste ustanova: muzeje i arhive, monografiju županije 
i istorijsko društvo. Praktično, zemaljske i županijske ustanove istoriografije 
su uz svoje naučne ciljeve imale primetnu ulogu u izgradnji nacionalne 
istorijske svesti, a posredno i u stasavanju moderne nacionalne države. Ova 
konstatacija važi takođe za nacionalne istorije i istoriografske ustanove 
narodnosti čije su centralne kulturne i naučne ustanove, poput Matice 
srpske, Matice slovačke, Verein für Siebenburgische Landeskunde i sličnih 
rumunskih ustanova, promovisale sopstveno viđenje istorije Ugarske, 
odnosno istorije svojih naroda.5 

Određivanje uloge i mesta županija u novim uslovima – naročito u vezi 
s administrativnim reformama sedamdesetih godina – podsticale su 
županije na primetniji angažman u idejnoj i kulturnoj sferi, na svoje 
istorijsko određenje, istorijsku legitimaciju. Naročito je to važilo za županije 
koje su početkom novog veka pale pod osmansku državu, te je njihov pravni 
status dugo vremena bio krajnje diskutabilan. Posle oslobođenja od 
osmanske vlasti posmatrane teritorije su delimično uključene u županijski 
sistem, delimično su pripojene Vojnoj granici. Izazove njihovom identitetu 
i legitimitetu doneo je i XIX vek, usled ukidanja županijske samouprave 
od strane neoapsolutističkog režima posle poraza mađarske revolucije 1849. 
godine. Štaviše, neke županije inkorporirane su u okvire Srpske Vojvodine 
i Tamiškog Banata. Posle svih turbulencija, društveni i politički odnosi 
doba dualizma učinili su logičnim stvaranje idejnih okvira za integraciju 
obnovljenih i reformisanih županija u pravni i državni sistem Kraljevine 
Mađarske, čemu je doprinela integracija istorije pomenutih županija u širu 
mađarsku istoriju.6

5 Varga 2014: 180–182.
6 Ibid. 2014: 197, 199–200.
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U kontekstu pomenutih političkih, kulturnih i intelektualnih kretanja 
želeli smo u kratkim crtama da ukažemo na motive nastanka i značaj 
Istorijskog društva Bačko-Bodroške županije, kao i da istraživačima 
skrenemo pažnju na tekstove u vezi s istorijom Srba u Godišnjaku Društva. 
Smatramo da je nastanak pomenutog društva bio ne samo jedan od odraza 
duhovnih stremljenja Bačke toga doba, već da je Istorijsko društvo i samo 
uticalo na duhovnu klimu, kako u smislu negovanja istorijske baštine, 
istorijske svesti i same istoriografije, tako i u smislu jačanja osećaja lokal-
patriotizma i regionalnog identiteta. Kroz rad Istorijskog društva 
interesantno je posmatrati kako se krajem XIX veka razmišljalo o istoriji, 
o odnosu istorije i tadašnje društvene sredine. U tom smislu, od značaja 
su tekstovi o Srbima, pri čemu valja imati na umu da je jezička barijera 
(tekstovi su bili na mađarskom jeziku) svojevremeno bila manje izražena 
nego danas. Uz faktografiju i način pripovedanja, članci o Srbima su 
naročito zanimljivi u kontekstu razlika u nacionalnim ciljevima Srba i 
Mađara, zbog određenih razlika u poimanju nacionalizma u prošlosti u 
odnosu na današnje, kao i u pogledu kvaliteta međunacionalnih odnosa u 
doba dualizma.

U pisanju rada oslanjali smo se prvenstveno na tekstove samog 
Godišnjaka, referentnu literaturu (prvenstveno radovi K. Káich i F. Máka), 
izveštaje Društva i novinske članke.

Osnivanje Istorijskog društva Bačko-Bodroške županije

Dualističko uređenje otvorilo je širok prostor za osnivanje građanskih 
udruženja različite namene – od prosvetno-kulturnih, naučnih, književnih, 
umetničkih, privrednih, pa do dobrotvornih, omladinskih i sportskih. Bilo 
je potrebno nešto vremena da građani procene sve mogućnosti novih 
uslova, međutim ubrzo su počela nicati razna društva, udruženja, kružoci 
i slično. Samo u gradovima s municipalnim pravima južne Ugarske bilo 
ih je 1908. preko četiristo. Primera radi, u Somboru aktivno je bilo 21 
udruženje, u Novom Sadu 32, u Subotici 59, a u Temišvaru čak 132. U 
Somboru su, uz šest privrednih, trgovačkih i industrijskih udruženja, radila 
i umetnička, muzička, dobrotvorna i zdravstvena društva, među kojima su 
bili i Udruženje somborskih trubadura, Zadruga za domaću privredu 
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Tulipan, Udruženje južnougarskih zemljoradničkih gazda, Mađarski 
čitalački krug, Somborski kasino, itd.7

Bačko-Bodroška i somborska inteligencija je već sedamdesetih godina 
vodila diskusije o potrebi kulturnog uzdizanja i izgradnje građanskog 
društva, javnog mnjenja. Tivadar Varoši, osnivač somborskog lista Bačka 
(Bácska), kao motivaciju između ostalih navodi patriotizam: „zato se treba 
baviti kulturom, zato treba negovati nauku i umetnost da bi nacija koja je 
ojačala u svojoj samosvesti bila sposobna da se sa samopouzdanjem nosi 
sa svim olujama istorije”.8 Uz to, Varoši je isticao da su manja, lokalna 
kulturno-obrazovna društva, svojim marljivim radom sposobna za 
unapređenje kulturnog razvoja u celini. Pri tom, on je pledirao na osnivanje 
književnog društva, pošto bi ono moglo da zaintrigira svu humanistički 
obrazovanu inteligenciju. Varošijeva gledišta bila su srodna shvatanjima 
Mihalja Žilinskog čiji su pogledi po tom pitanju prevladavali u Mađarskoj 
poslednjih decenija XIX veka. Žilinski je 1875, između ostalog, pisao: 

Jer, kada se našim studijama ograničimo na teritoriju naše županije, 
mi ujedno unapređujemo poznavanje cele naše domovine. A da li postoji 
neko koga ne interesuje istorija sopstvene otadžbine; zar može postojati 
neko ko bi od toga hladno okrenuo svoj pogled? Mi smo gledišta da ovakva 
oblasna – istina dosad nedovoljno priznata – društva sa naučnim ciljevima 
sa svojim skromnim ali samosvesnim i istrajnim radom, predstavljaju 
najsigurnije činioce napretka književnosti i napretka u nacionalnom duhu. 
Oni ne stvaraju larmu, ne sijaju, ne svetlucaju, ali deluju tiho, sigurno i 
nesebično.9

Prema pisanju lista Bácska, u županiji je postojala dobra intelektualna 
baza za rad takvog časopisa: prema podacima iz 1871. u županiji je bilo 17 
vrsnih, i na zemaljskom nivou priznatih pisaca, 792 visokoobrazovanih 
nastavnika i profesora, 401 pop i 167 advokata.10

Paralelno s idejom osnivanja književnog kruga, u javnosti Bačko-
Bodroške županije bila je takođe prisutna inicijativa za osnivanje istorijskog 
društva županije s ciljem prikupljanja, sređivanja istorijskih izvora i 

7 Thirring 1912: 528.
8 Káich 1980: 16.
9 Varga 2014: 179.
10 Mák 2017: 80–81.
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podataka i njihove prezentacije široj javnosti. Iz više tadašnjih sećanja 
saznajemo da je inicijativa za osnivanje takvog društva nastala već u 
šezdesetim godinama XIX veka i da je bila podstaknuta činjenicom da su 
njeni pokretači bili svesni značaja Bačke kroz istoriju.11 Vidljiv podsticaj 
za osnivanje društva dalo je formiranje Južnomađarskog istorijskog i 
arheološkog muzeja-društva u Temišvaru 1872. godine.12 Dalji korak ka 
osnivanju značio je članak na naslovnoj strani somborskog lista Bácska od 
7. jula 1878. u kojem je afirmisana ideja da od kulturnih udruženja najpre 
treba osnovati jedno istorijsko društvo, pošto to omogućavaju postojeći 
duhovni kapaciteti intelektualaca u županiji. Veoma slično mišljenje izneo 
je Đula Dudaš u listu Bač-Bodrog (Bács-Bodrogh), a njihovo mišljenje 
takođe su delili i Đerđ Radić13, Ištvan Ivanji14 i Fridrih Štelcer15.16 
Međutim, vlasti i javno mnjenje tada još nisu podržavali ideju osnivanja 
jednog istorijskog društva u županiji, te su inicijative ostale još neko vreme 
samo na nivou „dobronamernih planova”.17 To nije izmenio ni članak Đule 
Dudaša18 objavljen 1879. u listu Bács-Bodrogh, pod naslovom Istorijsko 
društvo, u kojem ističe da je krajnje vreme za osnivanje istorijskog društva, 
jer je sve što je od materijalnih i pisanih tragova istorije nađeno na teritoriju 
županije odneseno u Temišvar, Budimpeštu ili u Beograd, pošto u Somboru 
ne postoji čak ni muzej „gde bismo mogli čuvati naše dragocene nalaze”.19

11 Káich 1980: 6; Trencsény 1885: 64–65; Dudás 1879: 30–31; Donoszlovits 1882: 2.
12 Révai Nagy Lexikona V. Budapest, 1912: 404; Pallas Nagy Lexikona V. Budapest, 

1893: 151; Káich 1980: 6.
13 Đerđ Radić (Radics György 1846–1886) je bio direktor somborske gimnazije, 

prevodilac, urednik lista Bačka, pedagog.
14 Ištvan Ivanji (Iványi István 1845–1917) je bio poznati bibliotekar, profesor i istoričar 

koji je napisao brojne studije, ali možda njegovi najpoznatiji radovi su: Bács-Bodrog 
vármegye földrajzi és történelmi helynévtára I-V. Szabadka, 1889–1907. i Szabadka szabad 
királyi város története I–II. Szabadka, 1886, 1892.

15 Friđeš Štelcer (Stelzer Frigyes) je bio evangelistički sveštenik i lokalni istoričar iz 
Kisača.

16 Káich 1980: 6; Radics 1878: 1; Trencsény 1885: 65; Dudás 1878: 1.
17 Trencsény 1885: 65.
18 Dudaš Đula (Dudás Gyula 1861–1911) je bio nastavnik, pisac, istoričar. Pisao je 

značajne monografije za istoriju Bačko-Bodroške županije. Najpoznatija je Bács-Bodrog 
vármegye egyetemes monográfiája I–II. Zombor 1896.

19 Káich 1980:7; Dudás 1879: 30–31.
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Interesantno je da su 1879. publikovani nacrti pravila književnog i 
istorijskog društva.20 Međutim, kao da su simpatije većine zainteresovanih 
išle u prilog osnivanju istorijskog društva. Tako je 1882. i Vilmoš 
Donoslovič21 u publikovanom tekstu svog predavanja pod naslovom 
Istorijat mesta Bodroške županije u listu Bačka, reaktivirao ideju osnivanja 
istorijskog društva, sa sedištem u Somboru, naglašavajući kako je neodrživa 
okolnost da je Južnomađarsko istorijsko i muzeološko društvo iz Temišvara 
uzelo pod svoju jurisdikciju Bačko-Bodrošku županiju, te da je neophodno 
da županija ima svoje sopstveno istorijsko društvo. Donoslovič je isticao 
da u prilog tome govori i činjenica da županija ima bogatu prošlost, odnosno 
okolnost da na teritoriji županije živi više naroda. Takođe, autor konstatuje 
da županijske vlasti imaju moralnu obavezu da pomognu inicijativu, jer je 
Bačko-Bodroška županija jedna od najbogatijih u Ugarskoj, dakle ima 
finansijska sredstva za podršku kulture i nauke.22

Konačno, iste godine, podžupan Endre Šmaus pozvao je na konsultativnu 
sednicu istaknute intelektualce Đerđa Radiča, direktora gimnazije, dr Ede 
Margaliča23, profesora somborske gimnazije, dr Ištvana Lajoša Molnara, 
Ištvana Ivanjija, Ferenca Cirfusa i opata Đulu Fejera radi priprema 
osnivanja istorijskog društva. Uz konstataciju o neophodnosti osnivanja 
društva, dr Ede Margalič zamoljen je da napiše javni poziv za osnivanje 
istorijskog društva. Poziv je objavljen u listu Bačka 29. avgusta 1882. pod 
naslovom Poziv u interesu osnivanja jednog bačko-bodroškog istorijskog 
društva.24 Međutim, i drugi županijski časopisi su preuzeli ovaj poziv.25

20 Mák 2017: 82–83.
21 Vilmoš Donoslovič (Donoslovits Vilmos) lokalni arheolog, najviše se bavio sa 

lokalizacijom Bodroške tvrđave.
22 Donoslovits 1882: 3–4.
23 Ede Margalič (Margalits Ede 1849–1940) poznati filolog, fakultetski profesor, 

doktor filozofije. Jedan od osnivača Istorijskog društva u Somboru, odnosno sekretar 
društva 1885. godine.

24 Trencsény 1885: 67.
25 Káich 1980: 11.
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Istorijsko društvo Bačko-Bodroške županije

Osnivačka skupština Istorijskog društva održana je 11. maja 1883, „posle 
ručka koji je priredio podžupan nakon županijske skupštine”.26 Osnivačkoj 
skupštini prisustvovalo je trideset tri pozvanih budućih članova. Oni su 
prihvatili predlog osnivačke komisije u vezi s osnivanja istorijskog društva. 
Jedino je Tivadar Varoši imao određene rezerve, pošto je prednost davao 
formiranju jednog šireg, prosvetnog društva. Videćemo da će se ta ideja 
kasniji ponovo aktuelizovati. Zapravo, tokom celog postojanja Istorijskog 
društva – naročito u manje uspešnim godinama – opstajaće misao o 
eventualnoj transformaciji istorijskog u književno ili prosvetno društvo (s 
obrazloženjem da su istorijska dela manjeg značaja, odnosno da bavljenje 
istoriografijom nema dovoljnu težinu u javnom životu).27 Međutim, na 
sednici je Varošijev predlog odbačen, uz argumentaciju da se već 177 lica 
s teritorije cele županije izjasnilo da želi biti član budućeg istorijskog 
društva.28 Na skupštini je prihvaćen pravilnik formulisan od strane 
Margaliča, a podžupan Šmaus izabran je za predsednika Društva. 
Ministarstvo unutrašnjih poslova je odlukom 17312/VII od 21. marta 1884. 
odobrilo osnivanje.29 Zapisnik osnivačke skupštine svedoči o detaljima 
formiranja Društva: 

Zapisnik o formiranju Istorijskog društva Bačko Bodroške Županije, 
11. maja 1883. godine u Somboru. Prisutni su: Endre Šmaus, dr Ede 
Margetič, dr Jožef Rarthal, dr Lajoš Molnar, dr Mor Spiser, dr Samir 
Griner, Đula Miler, Nikaz Gref, Mor Silađi, Jožef Donoslovič, dr Šimon 
Šuter, Đula Riber, Domonkoš Karvazi, Đula Tripolski, Laslo Kozma, 
Tivadar Varoši, Janoš Mihaji, Đerđ Radič, Karolj Martonfi, Jožef Čihaš, 
Đerđ Štargl, Gustav Klumental iz Sombora, Ištvan Ivanji, Đerđ Melkai, 
Moric Hubert iz Subotice, Đerđ Balog iz Bača, Karolj Redei iz Stanišića, 
Đula Partoš iz Budimpešta, Đula Čupor iz Bečeja, Friđeš Štelcer iz Kisaća, 
Jene Sečenji iz Svetozar Miletića, Ferenc Šmaus i Gabor Gomboš iz Sente.

26 Каић 2017: 454; Trencsény 1885: 67; Mák 2017: 88–97.
27 Mák: 2017: 94.
28 Káich 1980: 16; Trencsény 1885: 67; Mák 2017: 89.
29 Trencsény 1885/2: 58; Káich 1980: 16; Arhiv Vojvodine, fond: Bács-Bodrog 

vármegye. Alispáni iktatók 1884-ből. 15970/1883, 4616/1884, 6533/1884. 
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Predsednik zasedanja Endre Šmaus pozdravio je sve prisutne i otvorio 
zasedanje o formiranju Istorijskog društva. On moli sekretara 
organizacionog odbora dr Edea Margaliča da podnese izveštaj o 
formiranju društva. Iz izveštaja saznajemo da javnost županije podržava 
formiranje društva i da već imaju 177 lica prijavljenih za članstvo, te da 
se na osnovu toga pristupa formiranju Istorijskog društva. 

1. Osnovna pravila društva poslati su ministru unutrašnjih poslova 
kraljevine Mađarske, koji je nakon čitanja odobrio formiranja društva. 
Njegovu uredbu treba da sprovede Endre Šmaus zamenik župana i dr 
Ede Margalič, profesor.

2. Tivadar Varoši, član društva predložio je da se umesto Istorijskog 
društva formira društvo za književnost ili za kulturu. Predlog su između 
ostalog odbili: Janoš Mihaji, Friđeš Štelcer, Ištvan Ivanji, Endre Šmaus, 
Đula Miler, Đerđ Radič itd. Pošto je ovaj predlog bio odbačen, 
formirano je Istorijsko društvo Bačko Bodroške županije. 

3. Izbor članova za upravljčkog tela društva treba da organizuje Karolj 
Martonfi. Rezultat izbora je:

4. Predsednik: Endre Šmaus, podpredsednik: Ištvan Ivanji, sekretar: Ede 
Margatič, pomoćnik sekretara Tivadar Varoši, blagajnik: Šimon Šuter, 
pravnik: Laslo Kozma, staratelj zbirki: Đula Riber, članovi sa pravom 
na izborima: Ferenc Ozirfus, Karolj Martonfi, Janoš Mihaji, dr Peter 
Stojkovič, Đerđ Radič, Pal Demeter, dr I.L. Molnar, Vilmoš Doroslovič, 
dr Samir Griner, Đula Miler, Imre Balaž, dr Bela Vali, Đerđ Melkai, 
Karolj Siberburger, Friđeš Štelcer, Đerđ Balog, Ištvan Ronai, Lajoš 
Dudaš, Tamaš Fridrik, dr Tibor Bornemisa, dr Antal Rip, Bela Požonji, 
Gabor Tormaši, dr Đerđ Kanjurski.

5. Za overu zapisnika su zaslužni Janoš Mihaji i Nikaz Gref.

6. Potpisi predsednika, sekretara, Janoša Mihajia i Nikaza Grefa.30

Prvi član pravila Istorijskog društva Bačko-Bodroške županije odredio 
je grad Sombor kao njeno sedište. Drugi i treći član regulisali su cilj i 
delatnost nove institucije. Kao osnovni cilj formulisano je „negovanje i 
bavljenje istorijom cele županije”. Da bi se ovaj cilj ostvario „na teritoriju 
cele županije, u interesu sadašnjosti, treba otkriti istorijsku prošlost, istražiti 

30 Istorijski arhiv Sombor (dalje IAS), Fond: 47. inv. Br. 1/1,1/2. 
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statističke podatke o prošlosti; praćenje stručnih radove u vezi sa istorijom 
županije”. Takođe, naglašeno je da na teritoriji županije treba sistematski 
sakupljati raštrkane materijalne ostatke iz perioda praistorije, starog i 
srednjeg veka, odnosno da je neophodno prikupiti sve nalaze, koji će biti 
pronađeni tokom arheoloških iskopavanja ili na drugi način dobavljeni u 
posed Društva – i sve njih smestiti u muzej Društva; da istorijske zgrade 
ili ruševine treba staviti pod zaštitu i spasiti ih od konačnog uništenja; da 
je neophodno privući pažnju javnosti i zadobiti je za lokalnu istoriju i 
arheologiju. Istaknuto je da bi bilo poželjno da se konačno napiše jedna 
sveobuhvatna istorija Bačko-Bodroške županije. Kao sekundarni cilj 
Društva definisano je objedinjavanje stručnjaka i poštovalaca lokalne 
istorije, pisanje i objavljivanje istorijskih, arheoloških i statističkih radova, 
organizovanje naučnih tribina, stručnih ekskurzija, kao i osnivanje javnih 
biblioteke i arhiva koji će javnosti omogućiti uvid i korišćenje i obradu 
rezultata rada Društva. U zavisnosti od finansijskog stanja Društva, najbolji 
radovi objavljeni u časopisima Istorijskog društva biće novčano nagrađeni.31 
Članovi od 4. do 10. regulisali su pitanja prava i obaveza članova Društva. 
Društvo je raspolagalo počasnim, osnivačkim i aktivnim članovima, kao 
i patronima. Članovi osnivači su bili u obavezi uplatiti u blagajnu Društva 
50 forinti pri osnivanju, a patroni 3 forinte na godišnjem nivou. Počasni i 
aktivni članovi nisu morali plaćati članarinu, ali su se aktivni članovi 
obavezali da će aktivno učestvovati u naučnoj delatnosti Društva. Pomagači 
su svake treće godine imali pravo na besplatne sveske Društva, ukoliko su 
redovno plaćali članarinu.32

Rukovodioci Istorijskog društva (prema čl. 11–17) bili su predsednik, 
potpredsednik, prvi i drugi sekretar, blagajnik, javni tužilac i čuvar zbirke 
– birani trogodišnje.33 Odbor Društva imao je dvadesetčetvoro članova, 
od kojih je najmanje desetoro uvek moralo biti iz Sombora. Godišnje je 
trebalo da budu održane najmanje tri sednice odbora Društva, pri čemu su 
sednice mogle biti zatvorenog (čl. 19.) ili otvorenog tipa (čl. 21. i 22). Za 
vreme županijske skupštine u Somboru, trebalo je da bude održana i 
generalna sednica Istorijskog društva svake godine (čl. 23–26). Finansijska 

31 Pravila Istorijskog Društva Bačko-Bodroške županije. IAS. Fond: 47. inv.br.3/2.
32 Ibid., Káich 1980: 16–18; Mák 2017: 88–97.
33 Ibid.
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sredstva Istorijskog društva bila su obezbeđena od članarine, od fondacije 
i zadužbine. Pored gore navedenih sredstava, imovinu Društva su činila 
antikvarna sredstva, zbornici, umetnički predmeti, knjige itd. Pečat i ime 
Društva bili su regulisani u članovima 29. i 30, a pitanjima rasformiranja 
Društva bavili su se članovi 31–33.34 Pravilnik Istorijskog društva 
publikovan je u listu Bačka, a sekretar Društva Margalič tokom 1884. je 
po jedan primerak pravilnika razaslao svakom članu Društva.35

Zadovoljan osnivanjem Istorijskog društva Bačko-Bodroške županije, 
Ištvan Ivanji je u opširnom članku ocenjivao dileme i značaj osnivanja 
Istorijskog društva u Somboru, pri čemu je naglasio da je  „Konačno 
osnovano Istorijsko Društvo Bačko-Bodroške županije čime je ispravljen 
dotadašnji veliki propust, te da je njenim osnivanjem podstaknut takav 
svojevrstan duhovni pokret koji bi mogao popraviti reputaciju same 
županije. Takođe je konstatovao, da se radi o dotadašnjem prvom udruženju 
kulturnog karaktera u županiji i izrazio nadu da će ono predstavljati primer 
za osnivanje brojnih novih kulturnih udruženja. Smatrao je da je u tom 
smislu zadatak Društva izazovan i značajan i da ga neće omalovažiti ni 
profesionalni istoričari zemaljskog značaja. Naglasio je da je u ispunjavanju 
zadataka prioritetan marljiv i predan rad aktivnih članova Društva na 
sakupljanju istorijskih izvora, čime će doći do novih naučnih spoznaja u 
vezi s dotad neistraženim delovima istorije Bačko-Bodroške županije.36 
Ivanji je podvukao da ne moraju biti svi koji se bave istorijom verzirani 
istraživači izvora da bi bili korisni za nauku, već da je od velike koristi 
svako istraživanje usmereno na otkrivanje činjenica i podataka u vezi s 
istorijom pojedinih naselja ili širom geografskom oblašću. Kao iskusan 
istoričar, Ivanji je bio svestan okolnosti da nije neophodno da zainteresovani 
istraživači – bili oni nastavnici, advokati, činovnici, doktori, sveštenici ili 
drugi – čeprkaju po arhivima, već ih je ohrabrivao da su brojni vredni 
podaci nadohvat ruke: iz oblasti prosvete, istorije crkve, imovinskih prava 
pojedinih naselja, zdravstvenih uslova, u vezi s načinom ishrane i 
zanimanjem stanovništva, činiocima koji utiču na natalitet i migraciju 
stanovništva, u vezi s moralom stanovništva, širok dijapazon etnografskih 

34 Ibid.
35 Iványi 1884: 3.
36 Iványi 1883: 3.
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podataka, podaci u vezi s ekonomskom istorijom, trgovinom i transportom. 
Svi ti podaci bili su dostupni bez dubljih arhivskih istraživanja.37 Praktično, 
Ivanji je dao korisne savete zainteresovanim istraživačima ne samo za 
sakupljanje istorijskih činjenica, već i u vezi s važnim i relevantnim 
podacima njemu savremenih odnosa, koji su mogli postati interesantni 
izvori za kasnije istoričare.38 Slično Ivanjiju Ede Margalič je osnivanje 
Društva 1885, između ostalog, argumentovao potrebom Bačke da stvori 
duhovne centre koji bi bili motori napretka i koji bi imali zadatak da 
okupljaju inteligenciju, bez čije saradnje ne može biti istinskog kulturnog 
progresa.39

U početnim godinama rada Društva na godišnjim generalnim 
skupštinama redovno su organizovana čitanja stručnih i naučnih radova 
članova. Na drugoj generalnoj skupštini održanoj 22. februara 1884, prema 
izveštajima štampe, svoj rad, pod nazivom Ustavna kretanja početkom 
šezdesetih godina u Bačko-Bodroškoj županiji, pročitao je Vilmoš 
Donoslović, dok je Đerđ Radič, u radu pod naslovom Jedan okrug pre sto 
godina, izveštavao o Karolju Ajmanu i o njegovom radu Der Kolonist, koji 
se bavio prošlošću sela Sivca u blizini Sombora.40 U septembru iste godine 
Društvo je održalo „regrutnu” skupštinu u Novom Sadu, gde su se čitanja 
odnosila na istoriju Novog Sada i okoline. Za tu priliku novosadski župnik 
i poslanik u zemaljskom parlamentu Imre Bende41 pripremio je biografiju 
maršala Andraša Hadika, nekadašnjeg vlastelina Futoga, a Fridrih Štelcer 
predstavio je svoju studiju pod nazivom Istorija Kisača. U svom izveštaju, 
sekretar Ede Margalič izjavio je: „Istorijsko Društvo županije osvojilo je 
zainteresovanost cele zemlje na ovom izletu i otvorilo je rudnik znanja 
među svojim vršnjacima.” Bili su to zaista lepi počeci rada Društva.42

37 Ibid.
38 Mák 2017: 92.
39 Varga 2014: 192.
40 A megyei történelmi társulat közgyűlése február 22-én délután 4 órakor. Iványi 

1884: 26.
41 Bio je župnik Futoga (1854), pa Novog Sada (od 1869). Od 1881. bio je predstavnik 

Novog Sada u mađarskom parlamentu u redovima Liberalne stranke. Od 1887. bio je biskup 
Bestercebanje, a od 1893. njitranski biskup. 

42 Margalits 1885: 66–70.
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Kao što to obično biva s udruženjima građana kulturnog karaktera, 
najveći problem tokom celog postojanja predstavljalo je obezbeđenje 
finansijskih sredstava za delatnost i publikovanje Godišnjaka. Više puta 
su iznošene razne inicijative za razrešenje tog problema. Najpoznatiju 
inicijativu – koja se nadovezivala na dilemu iz vremena same osnivačke 
skupštine – formulisao je poznati lokalni istoričar Đula Dudaš, koji je 
tokom više godina (1884–1900) pokušao da ubedi rukovodstvo Društva da 
bi verovatno najsvrsishodniji način rešavanja materijalnih problema mogla 
biti promena njegovog karaktera iz istorijskog u književno društvo kao što 
je to bio npr. Društvo Dugonič iz Segedina. Dudaš je smatrao da bi na taj 
način Godišnjak postao privlačniji za širu javnost, te bi se većim prodatim 
tiražom mogli pokriti troškovi rada Društva. Dudaš nije osporavao potrebu 
bavljenja istorijskim i arheološkim temama iz prošlosti Bačko-Bodroške 
županije, ali je bio mišljenja da bi se dijapazon istraživanja mogao proširiti 
lingvističkim i književnim temama, koje su, prema Dudaševom mišljenju, 
bile privlačnije za čitaoce od istorije. Sekretar Društva Lajoš Rediger 
kritikovao je Dudaševo mišljenje, navodeći primer književnog društva Tóth 
Kálmán Kör, koje se izdvojilo iz Somborskog kasina, a nije doživelo ni 
Novu godinu bez matične ustanove. Na kraju, Dudašova inicijativa bila je 
odbačena od strane odbora Istorijskog društva.43

Arheologija i etnografija su bile dve najznačajnije istraživačke oblasti 
članova Društva, pri čemu su se članovi trudili da se uključe u zemaljske, 
a takođe i u savremene i aktuelne istraživačke tokove. U stručnoj biblioteci 
Društva, sem domaćih publikacija, nalazili su se takođe nemački i francuski 
stručni i naučni radovi. Članovi Društva su, dakle, imali priliku da se 
svestrano informišu o istraživačkim poduhvatima i rezultatima na širem 
prostoru, što su znalački koristili u svom praktičnom radu. Ujedno, njihova 
delatnost i rezultati svedoče ne samo o duhovnoj i materijalnoj kulturi 

43 Za ovaj spor između Dudaša i Redigera vidi detaljnije: Muhoray [Dudás Gyula]: 
Bácskai múzeum-egylet I. Zombor és Vidéke, 1900. január 28. 5; Muhoray [Dudás Gyula]: 
Bácskai múzeum-egylet II. Zombor és Vidéke, 1900. február 1. 1–2; Muhoray [Dudás 
Gyula]:Bácskai múzeum-egylet III. Zombor és Vidéke, 1900. február 4. 2; Muhoray [Dudás 
Gyula]:Bácskai múzeum-egylet IV. Zombor és Vidéke, 1900. február 11. 2–3; Muhoray 
[Dudás Gyula]:Bácskai múzeum-egylet V. Zombor és Vidéke, 1900. március 1. 2–3; 
Roediger Lajos, a Bács-Bodr. várm. tört. társ. titkára: Válasz Muhoray úrnak a Bácskai 
múzeum-egyesület czímű czikkére. Zombor és Vidéke, 1900. február 25. 2–3.
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Mađara i drugih narodnosti regije u daljoj prošlosti, već i o kulturnim i 
naučnim stremljenjima intelektualaca županije, odnosno o stanju i kvalitetu 
duhovnog života u njoj u doba dualizma. Svakako, među kvalitetima treba 
da naglasimo zainteresovanost za kulturu i prošlost nemađarskih naroda 
kao i činjenicu da se u objavljenim tekstovima primećuje zavidan stepen 
nepristrasnosti – i to u vreme kada je intencija mađarskih vlada bila da se 
pokaže dominantnost mađarske kulture, čime se između ostalog pravdala 
sve prisutnija politika mađarizacije.44

Uz sav entuzijazam aktivnih članova Društva, uslovi za dinamičan i 
kontinuiran zavičajni istraživački rad bili su prilično ograničeni. Društvo 
je raspolagalo skromnim materijalnim sredstvima, pa je i broj stalnih, 
aktivnih saradnika bio relativno mali. U skladu s tim, uglavnom su lična 
interesovanja pomenutih intelektualaca bila presudna za određivanje 
pravaca istraživanja, odnosno za određivanje obima rada i odabir metoda 
kojim će materijal biti prikupljan i analiziran. Na žalost, suprotnost između 
zadatih, željenih ciljeva i realnih mogućnosti bio je stalan pratilac 
tridesetpetogodišnjeg rada Društva. Saradnici su često bili prinuđeni da 
odustanu od nekog projekta ne zbog pomanjkanja duhovne snage, 
nezainteresovanosti ili eventualno nedovoljne stručnosti, nego usled 
činjenice da bavljenje kulturnim radom nije bilo isplativa delatnost.45

Ipak, količina i pouzdanost prikupljenog materijala zaslužuju pohvalu 
i prema današnjim merilima. Prema metodologiji i kvalitetu obrade, doduše, 
mogli bismo imati određenih rezervi, međutim, postignute rezultate ne 
smemo procenjivati mimo društveno-istorijskog konteksta doba i isključivo 
primenom današnjih kriterija. Uz razlike koje postoje kao posledica razvoja 
istorijske nauke od XIX veka do danas, valja voditi računa o činjenici da 
je sav rad, uz odricanja i žrtve, bio volonterski i da je vršen  u slobodnom 
vremenu grupe zaljubljenika u svoj zavičaj, u istoriju (Vilmoš Donoslovič, 
Friđeš Štelcer, Ištvan Ivanji, Đula Dudaš, Đula Rohonji, Gabor Grosšmid, 
Jožef Tim, Melhior Erdujhelji, Ferenc Cirfus, Lajoš Rediger, Karolj 
Trenčenj, itd.). Mađarska vlada u Budimpešti je pokrivala samo troškove 
istraživanja, dok sistematizacija i obrada materijala – izuzev pisanja 
monografije županije – nisu plaćani. Članove Društva je na rad motivisalo 

44 Каић 2017: 454.
45 Káich 1980: 35–51.
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prvenstveno osećanje moralne obaveze prema široj društvenoj zajednici, 
kao i stručna i naučna znatiželja odnosno težnja da se uklope u kulturni 
život svog vremena i svoje zemlje. Čini se da su pri tome bili suviše 
skromni, neskloni samoreklami, te rezultati često nisu privlačili pažnju 
javnosti, te se tako moglo desiti da je privredna izložba u Somboru 1908. 
doživela prave ovacije, dok je dvadesetpetogodišnjica postojanja Istorijskog 
društva Bačko-Bodroške županije prošla tek uz skromna i sporadična 
priznanja.46 Čini nam se da ovaj primer nagoveštava i glavni pravac 
interesovanja ugarskog društva koje se nalazilo u jeku procesa tranzicije 
iz pretežno agrarnog u agrarno-industrijsko društvo u kojem je 
preduzetništvo i uključivanje u šire ekonomske tokove bilo sve više 
prisutno.

Publikovanje Godišnjaka Istorijskog društva, mnoštvo rukopisa, beleški 
i pisama47, monografija Bačko-Bodroške županije48, nastale arheološke, 
etnografske, numizmatičke i prirodopisne zbirke49, Ivanjijev popis 
geografskih mesta i tih ali sasvim opipljiv uticaj na savremenike svedoče 
o značaju i obimu delatnosti saradnika Društva. Istraživački napori članova 
Društva nisu se sužavali na spoznaju istorije Mađara u županiji već su sebi 
kao cilj postavili i rasvetljenje istorije i etnografskih karakteristika svih 
naroda koji su živeli na teritoriji županije – što je bilo u skladu ne samo s 
višenacionalnim sastavom županije već i s šarenim etničkim sastavom 
članova Istorijskog društva.50  Time su mnogo više doprineli negovanju 
zajedništva i sloge ovdašnjih naroda nego „svi oni zvučni skupovi i bučne 
gozbe na kojima su lažnim zdravicama bratstvu pravo stanje zataškavali 
upravo oni koji su već sutradan grmeli praznoslovlja o patriotizmu”.51

46 Каић 2017: 455.
47 Pohranjenih danas u Istorijskom arhivu Sombora
48 Monografija je poslužila kao osnova za istoimenu monografiju u redakciji dr 

Šamuela Borovskog.
49 Ove zbirke su danas u vlasništvu Gradskog muzeja Sombora.
50 Prema maternjem jeziku, od ukupno 632.560 stanovnika Bačko-Bodroške županije 

1910. godine njih 267.714 izjasnilo se za mađarski kao maternji jezik, 178.950 za nemački, 
117.854 za srpski, 28.501, za slovački, 10.400 izjasnilo se za rusinski kao maternji jezik, 
520 za hrvatski, 189 za rumunski i njih 28.432 za neki drugi jezik. Györe Zoltán-Attila 
Pfeiffer, Osnovne demografske odlike Ugarske prema popisu stanovništva iz 1910. godine, 
Godišnjak Filozofskog fakulteta, 42-2, Filozofski fakultet, Novi Sad, 2017, 103.

51 Каић 2017: 454.
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Čini se da je Društvo posle četvrt veka aktivnog, stvaralačkog rada 
izgubilo elan i da je posle 1908. pomalo posustalo. Prema oceni profesorke 
Kaić, „značajna dostignuća, uspesi” nisu nastali u zadnjoj deceniji rada 
Društva. Fokus njene aktivnosti prešao je s istraživanja izvora i njihove 
interpretacije na organizaciju biblioteke i muzeja Društva – istina, takođe 
značajne delatnosti. Ipak, u kataklizmi Velikog rata, u vreme kolapsa 1918. 
Istorijsko društvo Bačko-Bodroške županije tiho je prestalo da funkcioniše. 
Tada više nisu postojale ni društvene okolnosti, ni podsticaji koji su doveli 
do njegovog stvaranja i rada pre tri decenije, a ni štampa koja je dotad 
izveštavala o njegovom radu ili objavljivala članke njegovih stvaraoca. 
Prema Kaić, moglo bi se konstatovati da su ciljevi i zadaci koji su od Ištvana 
Ivanjija i ostalih osnivača postavljeni Društvu bili ispunjeni od strane malog 
broja radnih članova okupljenih oko Društva.52 Uz to, velike probleme su 
predstavljale finansije Društva, jer zemaljska vlada iz Budimpešte nije 
imala sredstva za finansiranje ove organizacije, a takođe značajni članovi 
su umirali (Kalman Gubica53, Balint Belošič54, Ištvan Ivanji itd.). U 
poslednjim godinama, Društvo je sumiralo i napravilo izveštaje o 
sopstvenoj delatnosti za vreme tridesetpetogodišnjeg postojanja, koje nije 
moglo nestati bez traga.

Godišnjak Istorijskog društva

Prvobitni statut Društva nije direktno pominjalo objavljivanje naučnog 
časopisa ili godišnjaka iako je, govoreći uopšteno, statut omogućavao da 
Istorijsko društvo otvori prostor „za naučne publikacije”. U jednom pismu 
od 11. novembra 1884. Ivan Ivanji, razmišljajući o pokretanju godišnjaka 
Istorijskog društva, konstatuje kako bi uz istorijske studije i članke trebalo 
da sadrži informacije u vezi s aktivnostima Istorijskog društva, zapisnike 
sa sednica Društva, statutarna pitanja, spisak predsedništva Društva, kao 

52 Káich 1980: 19; Mák 2017: 97.
53 Gubica Kalman (Gubitza Kálmán 1870-1916) nastavnik, istoričar amater. Od samih 

početka je član Društva. Vršio je značajna istraživanja na lokalnom nivou istražujući pre 
svega srednjovekovni period Bačke.

54 Bellosics Bálint (1867–1916), etnograf i pedagog. Istraživao je običaje Šokaca i 
Bunjevaca u severnoj Bačkoj. Radio je kao pedagog uglavnom u Baji.
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i rubrike s manjim vestima, saopštenjima i prikazima knjiga.55 O pokretanju 
godišnjaka, pod nazivom Godišnjak Istorijskog društva Bačko-Bodroške 
županije, odlučeno je na sednici odbora Istorijskog društva od 30. januara 
1885, uz napomenu da će njegov urednik biti aktuelni sekretar Društva i 
da će Godišnjak biti publikovan u formi kvartalnih svesaka ukupnog obima 
od 12 tabaka. Iste godine, Ede Margalič, sekretar Društva, pustio je u 
štampu prvi broj Godišnjaka.56 Pošto je Margalič uskoro izabran za 
direktora gimnazije u Somboru, dao je ostavku na mesto sekretara Društva. 
Godišnjak su posle njega uređivali Ivan Ivanji, Vilmoš Donoslovič57, Gabor 
Grosšmid, Đula Dudaš, Rediger, Janoš Kosta, a od 1902. do 1918. Karolj 
Trenčenj.58

O prvim godinama rada Društva svedoči izveštaj iz 1888. godine: 
„Moralna prednost koja karakteriše Društvo pogotovo se vidi u tome što 
nije samo provincijalnog karaktera nego je svuda, pa i u centralnim 
institucijama širom zemlje, prihvaćen s priznanjem i ljubaznošću. Među 
institucije koje potvrđuju vrednosti Društva s ponosom mogu da uvrstim 
Nacionalnu istorijsku i arheološku zajednicu, kao i slične institucije iz 
Bihara i južne Mađarske, a posebno Mađarsku akademiju nauka, jer smo 
povezani s njima kroz međusobnu razmenu godišnjaka, izdanja i 
publikacija.” Za sklapanje i negovanje ovih odnosa zaslužan je bio sekretar 
Društva. Za počasne članove Istorijskog društva Bačko-Bodroške županije 
uskoro su izabrani Friđeš Pešti, Pal Oltvanji i Jene Sentklaraji iz Banata, 
koji su „primili čast ne samo iz zahvalnosti, već su i dobrovoljno ponudili 
svoju saradnju i pomoć ”. Ipak, urednik časopisa Gabor Grosšmid nije bio 
zadovoljan brojem zainteresovanih i količinom ozbiljnih naučnih radova. 
Kako je konstatovao, samo su tri člana Društva – Ištvan Ivanji, Đula Dudaš 
i Jožef Tim, predali naučne radove koji zaslužuju punu pažnju šire, 

55 Ibid 1984: 3; Ibid 2017: 98.
56 Mák 2017: 99; Bács-Bodrog Vármegye Történelmi Tásulatának Évkönyve (u 

nastavku BBVTTÉ) 1885./1. 76.
57 Donoszlovits Vilmos (Donoslovič Vilmoš 1859–1918), arheolog i istoričar. 

Višedecenijski član Društva u Somboru. Između ostalog je istrajno tražio nekadašnju 
tvrđavu Bodroga u okolini Sombora kod Bezdana.

58 Mák 2017: 101; Grosschmid 1895/1: 112.
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zemaljske javnosti. Broj aktivnih članova dosta brzo je opao, pa je posle 
smrti Edena Dudaša 1889. iznosio svega dvadeset tri.59

Srpske teme u Godišnjacima Istorijskog društva

O karakteru i značaju rada Istorijskog društva možemo dobiti određenu 
sliku analizirajući tematsku strukturu objavljenih radova u Godišnjaku. 
Ovom prilikom, međutim, pažnju smo posvetili jednom užem segmentu 
saopštenja, konkretno onim posvećenim istoriji Srba. U periodu od 1885. 
do 1918. u 19 svezaka našli smo 18 takvih tema – što praktično znači da 
je, sem Mađara, najviše prostora posvećeno upravo Srbima. Saopštenja se 
većinom bave temama iz moderne istorije, manje onim iz srednjeg veka 
– što je razumljivo s obzirom da je u Bačkoj, kao i u drugim oblastima 
Ugarske osvojenim od strane Osmanlija, srednjovekovna arhivska građa 
stradala. Nas zanima konkretno koja su pitanja zanimala istraživače – a 
možda i njihove čitaoce – oko smene XIX i XX veka, odnosno na koji način 
su od strane autora tretirane teme iz istorija Srba.

Prvi u seriji napisa o Srbima nosi naziv Poslednji od barona Kraj među 
Srbima 1848/49. godine iz pera Gabora Grosšmida.60 Reč je o baronu 
Janošu Nepomuku Kraju (1804–1852), vlastelinu današnje Bačke Topole i 
unuku čuvenog generala Pala Nepomuka Kraja, istaknutog učesnika ratova 
kraljice Marije Terezije i ratova s revolucionarnom i Napoleonovom 
Francuskom. Pošto su zbivanja revolucionarne 1848. i 1849. posebno 
traumatična u srpsko-mađarskim odnosima, za nas je od posebne važnosti 
pitanje odnosa autora prema srpskom pokretu pomenutih godina. Naročito 
je to od interesa ukoliko znamo da je srpski pokret i proglašenje Srpske 
Vojvodine mađarska javnost u drugoj polovini XIX veka osuđivala kao 
nož u leđa mađarskoj revoluciji i kao atak na državno jedinstvo Kraljevine 
Mađarske, odnosno ukoliko znamo da je u drugoj polovini XIX veka u 
mađarskoj istoriografiji vladao izrazito patriotski duh. Možda bismo od 
Grosšmida mogli očekivati dozu pristrasnosti, subjektivnosti i da će srpsku 

59 Grosschmid 1882/1–2: 82. Čudno je da nema traga da je Društvo izgradilo bilo 
kakvu vezu sa kolegama iz Matice srpske iz Novog Sada, što je dodatno čudno posle 
činjenice da su članovi Društva čak boravili u Novom Sadu da regrutuje nove članove. 

60 Grosschmid 1886/4: 97–121.
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revoluciju osuditi i tretirati kao izdajnički poduhvat. Međutim, čini nam 
se da je autor na dosta objektivan način prikazao početak srpske revolucije, 
njene glavne ličnosti, prve vojne manevre i okršaj između Srba i Mađara 
u Sremu i Bačkoj.61 Iako autor na pojedinim mestima svoje studije koristi 
pristrasne izraze, to međutim ne prelazi u blaćenje Srba ili glorifikaciju 
Mađara, već nam indirektno stavlja do znanja da su njegove simpatije na 
strani mađarske, a ne srpske revolucije. Čitalac ima dojam da Grosšmid 
izlaže temu s određenom distancom i faktografski, što verovatno ima veze 
s njegovom primedbom s početka članka u kojoj konstatuje da se odlučio 
na pisanje jer je od događaja 1848–1849. već prošlo dosta vremena i da su 
se i prilike znatno promenile.62

U početku studije, autor Grosšmid dao je kratak pregled istorije 
baronske porodice Kraj, koja je imala prostrane posede u Ugarskoj u prvoj 
polovini XIX veka, između ostalih i na teritoriji Bačke, u današnjoj Bačkoj 
Topoli.63 U daljem tekstu Grosšmid je prikazao učešće poslednjeg barona 
iz plemićke porodice Kraj u revolucionarnim zbivanjima 1848–1849. na 
strani mađarske revolucije. Grosšmid pruža dobre informacije u vezi s 
regrutacijom vojske i dobrovoljaca u Somboru, ali i na teritoriji županije.64 
Grosšmid govori o logorovanju mađarske vojska kod Vrbasa i neuspešnim 
napadima na Sentomaš, koji su Srbi veoma odlučno branili. Pri tome je 
dao precizne podatke o organizaciju obe vojske, ali na žalost ne saopštava 
svoje izvore. Istina, znamo da je Grosšmid svojevremeno regrutovao za 
mađarsku vojsku, pa možda to objašnjava njegovu dobru upućenost, ali i 
dalje ostaje pitanje izvora podataka za srpske trupe. Kako su se mađarske 
jedinice krajem januara 1849. povlačile, mađarski oficiri su pokušali da 
ubede barona Kraja da napusti Bačku Topolu i da pođe s njima prema 
Segedinu, što je on odbio. Autor je dosta pažnje posvetio dramatičnim 
događajima koji su se zbili prilikom povlačenje mađarskih i napredovanja 
srpskih snaga tokom zime 1849. godine. Opisuje pljačkanja, ubistva i 
paljenje naselja koje je vršila srpska vojska tokom napredovanju u 
centralnim delovima Bačko-Bodroške županije. Grosšmid komentariše da 

61 Ibid. 1886/5: 129–155.
62 Ibid. 1886/5: 129–140.
63 Ibid.
64 Ibid. 1886/4: 104.
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je baron Kraj počeo razmišljati o napuštanju Bačke Topole tek po srpskom 
zauzeću Malog Iđoša i Bajše i posle neuspele odbrane Bačke Topole, 
odnosno njenom osvajanju od strane Srba.65 U drugom delu studije autor 
je detaljno opisao kako je baron Kraj izgubio svoj posed nakon ulaska 
srpskih jedinica. Njegov dvorac i posed su opljačkani, a on sam odveden 
u ropstvo u Temišvar, gde je robovao do maja 1849. kada su mađarske 
revolucionarne trupe generala Jozefa Bema opsele Temišvar. Posle toga 
baron Kraj je jedno kratko vreme boravio u Segedinu i u Subotici, te se 
preselio u Peštu, gde je umro od teške bolesti 1852. godine.66

Vrsni znalac zbivanja i odnosa Srba i Mađara u događajima 1848–1849. 
Jožef Tim pisao je o osvajanju Sombora od strane srpske vojske februara 
1849. godine. Do napredovanja srpske vojske došlo je usled povlačenja 
mađarske vojske iz južnih krajeva Mađarske, kada je mađarska 
revolucionarna vlada nakon napada carskih trupa pod komandom maršala 
Vindišgreca procenila da je neophodna koncentracija svih mađarskih snaga 
za odbranu. Verovalo se da će stanovništo Bačke biti u stanju da se odbrani 
od srpskih ustanika, te je sredinom januara 1849. mađarska vojska 
povučena, posle čega je sledilo energično napredovanje srpskih ustanika 
i bežanija mesnog mađarskog stanovništva. Desno krilo srpske vojske 
nastupalo je prema Segedinu, a levo prema Somboru i Subotici.67 
Napredovanja srpskih snaga je iz korena izmenilo dotadašnju situaciju – 
tako je bilo i u Somboru. Katoličko stanovništvo Sombora (Mađari, 
Bunjevci, Nemci) svrstalo se uz revolucionarnu vladu Lajoša Baćanjija. 
Srpski građani Sombora su do dolaska srpskih trupa takođe bili lojalni 
mađarskoj vladi i nije bilo incidenata. Somborski magistrat je posle teških 
debata doneo odluku o odbrani grada, na šta su Srbi u gradu počeli spremati 
pobunu, koja je ipak sprečena. Srpske snage su 11. februara 1849. napale 
loše vođene mađarske trupe i posle manje bitke kod današnjeg Svetozara 
Miletića blizu Sombora mađarske trupe su povučene prema Subotici. Tako 
je Sombor praktično pao bez borbe. Autor članka je za gubitak grada 
okrivio majora Nemeđija, smatrajući da se njegova neodlučnost graničila 
s izdajom, što je u početku bio i stav mađarske vlade. Na kraju, Nemeđi 

65 Grosschmid 1886/4: 116–121.
66 Ibid. 1886/5: 129–155.
67 Frankl I. 1900/1: 72.
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ipak nije bio osuđen, jer je njegova porodica pobijena u gornjoj Mađarskoj, 
te je bio oslobođen optužbi.68

O sličnoj temi, o srpskom osvajanju Sente i Kule pisali su u 
dvadesetosmom godištu časopisa Andor Dudaš i Adolf Kleiner.69 Andor 
Dudaš je svoj članak zasnivao na zapisniku od jedanaest strana sastavljenom 
prema izveštaju devedeset četiri svedoka turbulentnih događaja od ulaska 
srpskih trupa do ukidanja Percelovog prekog suda (1. februara – 12. Maja 
1849). Autor konstatuje da je mađarsko i srpsko stanovništvo do januara 
1849. živelo u miru, a da je do komešanja došlo na vesti o srpskom 
napredovanju u pravcu potiskih naselja. Bez zaštite vojske, lokalna milicija 
nije uspela da odoli napadu srpske vojske. Posle ulaska srpskih ustanika 
varoš je spaljena na više mesta i došlo je do surovih represalija prema 
lokalnom mađarskom stanovništvu: ređala su se zlostavljanja, silovanja, 
ubistva i pljačke. Prema podacima pomenutog zapisnika, u tim zločinima 
isticali su se senćanski Srbi. Dudaš je naveo i nekoliko primera humanog 
postupka lokalnih Srba prema sugrađanima Mađarima. Između ostalih 
pomenuo je senćanskog posednika Savu Vujića koji je na svom posedu 
skrivao i hranio mađarsko stanovništvo. Prema izveštaju, ukupan broj 
žrtava je iznosio 2.000 do 2.800 lica. Dudaš konstatuje da su mađarske 
revolucionarne trupe posle kraće borbe 22. marta 1849. zauzele grad. 
General Mor Percel ubrzo je organizovao preki sud koji je funkcionisao 
do 22. maja. Ukupno 47 senćanskih Srba bilo je osuđeno na smrt i streljano. 
Spisak pogubljenih objavljen je u listu Magyar Hirlap od 17. oktobra 1850. 
godine.70

Adolf Klajner je o zbivanjima od ulaska vojske Stevana Knićanina u 
Kulu do dolaska mađarske revolucionarne vojske 2. aprila 1849. govorio u 
svojstvu svedoka – u to vreme imao je dvanaest godina. Klajner u tekstu 
detaljno opisuje događaje veoma slične onim u Senti, s brojnim primerima 
kako svireposti, tako i humanosti. Konstatuje da između Srba i Nemaca 
uglavnom nije bilo razračunavanja, za razliku od Srba i Mađara. Ipak, 
njegova porodica se danima morala skrivati kod komšije, advokata Dimitrija 
Nikolića, jer su ih lokalni Srbi smatrali Mađarima i njihovi životi bili su u 

68 Thim 1886: 29–35.
69 Dudás A. 1912: 11–17; Kleiner 1912: 169–173.
70 Ibid.
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opasnosti. Klajneri su uzvratili pomoć komšijskoj porodici 2. Aprila, 
prilikom ulaska mađarske vojske.71

Sledeća tema od značaja za nas jeste delo Jožefa Tima Pokušaj 
uspostavljanja Srpskog vojvodstva u prošlom veku, kojim je autor želeo 
pružiti nove priloge istoriji Srba u Ugarskoj.72 Kao i u temama vezanim za 
srpski pokret 1848–1849, radilo se o prilično osetljivoj materiji, o ozbiljnom 
pokušaju Srba usmerenom ka stvaranju posebne srpske autonomne teritorije 
u Banatu – legitimnim političkim sredstvima na Temišvarskom saboru 
1790. godine. Reinkorporacija Banata u mađarski pravni i upravni sistem 
tada još nije bila sprovedena, te su srpski prvaci smatrali da je moguće 
organizovanje srpske autonomne teritorije – što je bila i ostala njihova 
trajna politička želja sve do 1918. godine.73 Jožef Tim je u svojoj studiji 
hteo da odredi osnovne razloge, glavne aktere i „pokrovitelje” ideje 
stvaranja srpske autonomne teritorije u Banatu. Kao određujući činilac u 
događajima on je notirao sprsko pravoslavno sveštenstvo i Ilirsku dvorsku 
kancelariju na čelu s njenim predsednikom grofom Ferencom Balašom.74 
Jožef Tim je izrazio mišljenje da je grof Balaša, inače jozefinista i ličnost 
od poverenja cara Josifa II, bio poznat po svom licemerju i da je radio protiv 
interesa Ugarske.75 Autor je u zaključku rada konstatovao da bez obzira 
na činjenicu da je 1790. formiranje Srpskog vojvodstva bilo neuspešno, 
Srbi nisu odustali od ostvarenja tog cilja, kao ni od svojih zahteva za 
slobodom i zaštitom privilegija dobijenih od cara Leopolda I. Tim je 
smatrao da Srbi svoj istinski cilj nisu postigli ni 1848–1849, jer je Srpsko 
Vojvodstvo i Tamiški Banat (1849–1860) bilo samo „kržljavo stvorenje” 
Austrije kojim se Bečki dvor zapravo rugao Srbima u Ugarskoj.76

Friđeš Štelcer, evangelistički sveštenik iz Kulpina, napisao je kratku 
istoriju toga mesta.77 U uvodu rada Štelcer je pripovedao o istoriji sela od 
useljavanje Mađara u Karpatsku kotlinu do osamdesetih godina XIX veka. 

71 Ibid.
72 Thim 1888: 1–8.
73 Banat je obuhvatao tri nekadašnje ugarske županije – Temišvarsku, Torontalsku i 

Krašovsku županiju.
74 Thim 1888: 5–8.
75 Ibid.
76 Ibid. 8.
77 Stelzer 1890: 40–46.
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Članak je od interesa za nas, jer pruža informacije u vezi sa životom 
srpskog stanovništva Kulpina u XVIII veku, između ostalog o kretanju 
njihovog broja u naselju. Međutim, značajnije od demografskih podataka 
jeste činjenica da se autor bavio vlastelinima Kulpina, porodicama Vučković 
i Stratimirović, završavajući rad konstatacijom da je konačno u posed 
naselja došla porodica Dunđerski.78 Autor je posebnu pažnju u tekstu 
posvetio istorijatu porodice Stratimirović od XV do XIX veka, pa nabraja 
najpoznatije predstavnike te porodice.79

U prvoj i drugoj svesci Godišnjaka Istorijskog društva iz 1892. 
nailazimo na naslov Srpska istorijska literatura Bačko-Bodroške županije 
iz pera Gabora Grosšmida. Urednik Godišnjaka u kraćem članku skreće 
pažnju članova Istorijskog društva na kvalitet tekstova objavljenih u 
srpskom književnom i naučnom listu Javor, čiji je urednik bio Ilija 
Ognjanović. Grosšmid naglašava da ovaj nedeljnik povremeno publikuje 
takođe istorijske članke zavidnog kvaliteta, koje preporučuje ne samo 
članovima Istorijskog društva već i budućim autorima monografije Bačko-
Bodroške županije. Grosšmid je sastavio listu od oko trideset članaka 
posvećenih istoriji Srba objavljenih u Javoru od 1875. do 1891. godine.80 
Na osnovu liste možemo konstatovati da su najbrojnije teme bile one u vezi 
s revolucijom 1848–1849, istorijom Novog Sada u XVIII i XIX veku, 
istorijom Šajkaša i istorijom Vojne granice. Ima, međutim, napisa i u vezi 
s izložbom ženskih rukotvorina, ali i o zanimljivoj polemici u mađarskoj 
književnosti koja se razvila „zbog lepih Srpkinja u Bačkoj”. Na kraju, autor 
je konstatovao da Javor sem navedenih članaka objavljuje takođe zanimljive 
istorijske tekstove preuzete iz mađarskih i nemačkih publikacija, odnosno 
beleške u vezi s istorijom bačvanskih Srba. Grosšmid konstatuje kako sve 
te tekstove karakteriše poštovanje koje Srbi iskazuju svojim uglednim 
ličnostima.81

Vredan i objektivan je rad Istorija srpske štampe u Ugarskoj od Melhiora 
Erdujheljija iz 1892. godine.82 Erdujhelji je u dva članka prikazao istoriju 
srpske štampe od tridesetih do devedesetih godina XIX veka. U uvodu, 

78 Ibid. 44–46.
79 Ibid. 46.
80 Grosschmid 1892/1: 51–52.
81 Ibid. 1892/2: 95–96.
82 Érdujhelyi 1892: 163–168; Ibid. 1893: 181–188.
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autor govori o motivaciji za bavljenje ovom temom – smatra da je 
proučavanje istorije štampe važan segment istraživanja u oblasti istorije 
kulture, pošto razvijenosti štampe određenog naroda nagoveštava i opštu 
razvijenost njegove kulture i društva. Primećuje da ton štampe govori o 
stepenu ukusa javnosti, fokusne tačke tekstova o vladajućim idejama i 
težnjama, a sadržaj publikacija svedoči o nivou kulture. Naglašava da su 
pre 1848. Budim i Pešta bili duhovni i kulturni centar Srba u Ugarskoj, ali 
da je tokom revolucionarnih zbivanja 1848–1849. došlo do zaoštravanja 
međunacionalnih odnosa i da je dotad prijateljske veze zamenila 
rezervisanost, pa i međusobna averzija, te su se Srbi počeli osećati 
strancima u Budimpešti i počeli gravitirati prema južnoj Mađarskoj. 
Konstatuje da je u drugoj polovini XIX veka snažan kulturni centar Srba 
postao Novi Sad gde se publikuje najveći broj srpskih knjiga i novina. 
Upoređuje Novi Sad s drugim naseljima Mađarske u kojima se razvija 
srpska kultura kao odnos stabla i granja drveća.83 S ciljem upoznavanja 
čitalaca sa ovim važnim aspektom duhovnog života Srba iz Ugarske, 
Erdujhelji je po hronološkom redosledu nabrojao četrdeset šest srpskih 
listova (do 1892) u Mađarskoj bez Hrvatske i naveo njihove osnovne 
karakteristike – period izlaženja novina, imena njihovih urednika, kratku 
istoriju, karakter, sadržaj i tematiku listova.84 Na osnovu teksta može se 
zaključiti da je Erdujhelji s priznanjem i uvažavanjem gledao na srpske 
listove i da je posebno visoko mišljenje imao o Javoru i Zastavi.85

Jedan od najozbiljnijih radova o Srbima u Godišnjaku jeste dvodelna 
Istorija delovanja Srba iz Bačke i Banata 1526–1711. autora Đule Dudaša, 
poznatog istoričara i kasnijeg pisca monografije o Bačko-Bodroškoj 
županiji. Dudaš je o 185 godina istorije Srba u Bačkoj i Banatu napisao 
ozbiljnu studiju, zapravo manju monografiju od 77 strana.86 U uvodnim 
rečenicama rada Dudaš konstatuje da za istoričara u poliglotskoj zemlji ne 
može postojati jedna nacija. Prema njegovom mišljenju, sve „bratske 
narodnosti”, zajedno s vladajućom mađarskom narodnošću, čine jednu 
jedinstvenu naciju samo u političkom smislu. U skladu s tim, neophodno 

83 Ibid. 1892: 163–164.
84 Ibid. 1892: 163–168; Ibid. 1893: 181–188.
85 Érdujhelyi 1892: 167; Ibid. 1893: 183.
86 Dudás 1896/2: 67–96; Ibid. 1896/3: 97–143.
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je istraživati posebne istorije svakog „bratskog naroda”, jer se jedino na taj 
način može formirati slika o ukupnoj istoriji Mađarske – odnosno da istorije 
pojedinih narodnosti Ugarske predstavljaju komplementarne sastavne 
elemente ukupne mađarske istorije. U tom kontekstu, Dudaševo istraživačko 
pitanje jeste u kojim segmentima i u kojoj meri su Srbi uticali na tok istorije 
Mađarske u posmatrana dva veka.

Na početku studije, autor konstatuje da su se Srbi u Ugarsku pre 
Mohačke bitke useljavali u više talasa, od vremena Bele II, preko 
Sigismunda Luksemburškog do Matije Korvina i da su se oni lepo uklopili 
u državno ustrojstvo Ugarske, kao i da je usled brojnosti njihov položaj 
regulisan posebnim zakonima. Autor ističe da su, u odnosu na druge narode 
Mađarske, Srbi prilično specifični, s obzirom da su oni najmanje bili 
podložni asimilaciji od strane Mađara, ali i stoga što su u celom 
razmatranom periodu igrali važnu vojničku ulogu. Pri tome, izbor 
obrađenog perioda Dudaš objašnjava činjenicom da su pre 1526. i posle 
1711. Srbi bili vezani konsolidovanošću i zakonima Ugarske, za razliku od 
doba raspada Ugarske na tri dela i ratova Mađara s Osmanlijama i 
Habzburgovcima, kada su se Srbi zapravo osamostalili i delovali dobrom 
delom prema svojoj političkoj volji, te da su takve prilike najpogodnije za 
proučavanje njihovog karaktera, mišljenja i delovanje.87

Korektan Dudašev pristup analizi istorije Srba u Ugarskoj vidljiv je 
takođe u načinu tretiranja uloge Srba u zbivanjima posle Mohačke bitke, u 
međusobnom ratu dvojice mađarskih kraljeva (1526–1538), odnosno u 
ratovanju s Osmanlijama (1541–1552, 1552–1568). Za razliku od brojnih 
mađarskih istoričara, koji su osuđivali Srbe zbog menjanja strana u 
građanskom ratu između Ferdinanda Habzburškog i Jovana Zapolje, Dudaš 
ne kritikuje Srbe u Bačkoj i Banatu jer, kako i sam kaže, bila su to teška, 
konfuzna vremena u kojima ni Mađari nisu najbolje uspeli da se snalaze 
ili da donesu najbolje odluke.88 U skladu s nemilom situacijom u kojoj su 
se i Mađari i Srbi našli u ratnom vrtlogu na liniji fronta između dve velike 
carevine, Dudaš pominje da su Srbi kao dobri ratnici angažovani kako od 
strane Habzburga tako i od Osmanlija. Govoreći o Petnaestogodišnjem ratu 
(1591–1606), autor je prikazao ustanak Srba u Banatu 1594. u pozitivnom 

87 Ibid. 1896/2: 67–68.
88 Dudás 1896/2: 74–80.



54

Györe Zoltán, Pfeiffer Attila

svetlu, ističući između ostalog i činjenicu da je, na žalost, ustanak bio 
osuđen na neuspeh, jer erdeljski knez nije smeo da pošalje pojačanje 
Srbima.89 Tokom ovog velikog rata, Srbi su bili aktivni takođe u okolini 
Lipe i Lugoša, ali i u Bočkaijevom ustanku (1604–1606).

U prvoj polovini XVII veka, na Srbe kao dobre ratnike računali su 
habzburški vladari, na primer Ferdinand II (1619–1637), koji je na nemačkim 
ratištima tokom Tridesetogodišnjeg rata imao dosta Srba u svojoj vojsci, 
štaviše, za svoje zasluga na ovim bojištima Srbi su dobili određene 
povlastice od cara Ferdinanda II.90 U drugom delu studije, Dudaš je 
posvetio pažnju delovanju Srba u drugoj polovini XVII veka, pa do kraja 
Rakocijevog ustanka. Posebnu pažnju posvetio je periodu Bečkog rata 
(1683–1699), u kojem su Srbi aktivno učestvovali i tokom kojeg je i došlo 
do Velike seobe Srba u Ugarsku i do darivanja privilegija Srbima od strane 
cara Leopolda I. Autor u vezi s oslobođenjem Ugarske koristi i citira izvore 
na osnovu kojih smo u prilici da rekonstruišemo delatnost Srba u južnoj 
Ugarskoj.91 Slično prethodnim zbivanjima, Dudaš se kritički odnosi i prema 
događajima u vezi s Rakocijevim ustankom, pri čemu dosta citira istorijske 
izvore.92 Na kraju, mogli bismo zaključiti da je Dudaševa studija napisana 
kritički, na osnovu izvora i narativnih dela dostupnih krajem XIX veka, 
da delo nema mađarski nacionalistički duh, što pak svedoči o naučnim 
vrlinama Đule Dudaša, a donekle i o mađarskoj istoriografiji u poslednjoj 
deceniji XIX veka.

U dvanaestom godištu časopisa iz 1896. Dudaš se bavio pitanjem 
nastanka srpskih pravoslavnih manastira Bođani i Kovilj. U vezi s 
Bođanima, autor piše da je samo naselje već postojalo u XIV veku, o čemu 
svedoče papske desetinske liste nastale između 1332-1342. g., u kojima se 
navodi mesto Boian u bačkom arhiđakonatu.93 Dudaš dalje konstatuje, da 
je izvesno da je naselje opstalo i u osmansko doba s obzirom da je u 
defterima iz 1554. i 1590. g. registrovano mesto Bođani u somborskoj nahiji 
sa 2 odnosno sa 8 kuća.94 Autor navodi takođe legende o nastanku 

89 Ibid. 80–82.
90 Ibid. 92–94.
91 Ibid. 103–115.
92 Ibid. 117–142.
93 Ortvay 1894: 340.
94 Dudás 1896: 61; Steltzer 1885: 19.
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manastira u XV veku95, međutim iznosi mišljenje da je manastir 
najverovatnije osnovala neka od srpskih velikaških porodica u XV veku, 
pre Mohačke bitke, u doba intenzivnog useljavanja Srba u južnu Ugarsku. 
Kao moguće pominje porodice Brankovića, Belmoževića odnosno 
Čalovića.96 Što se tiče Kovilja, Dudaš navodi da se naselje u 
srednjovekovnim poveljama redovno pominje pod imenom Kabol od 1301. 
sve do 1526, ali da sve do vremena posle Mohačke bitke nema pomena 
manastira u tom mestu. On smatra da su manastir najverovatnije osnovali 
pravoslavni monasi, najranijje u XV veku. Autor kao svoje mišljenje, 
zasnovano na dužim proučavanjima, iznosi da je najverovatnije vreme 
osnivanja oba manastira XVI vek posle Mohačke bitke, pri čemu u slučaju 
Bođana mogućim smatra i XV vek.97

U Godišnjaku Istorijskog društva, uz mađarske i nemačke lokalne 
istoričare, arheologe i etnografe, pisali su i Srbi. Profesor somborske 
preparandije Dimitrije Kalić publikovao je studiju pod naslovom Prilozi o 
poreklu imena pravoslavnog manastira Bođani iz Bačke županije.98 
Profesor Kalić je u svom radu upoznao čitaoce s raznim teorijama i 
mišljenjima u vezi s poreklom imena manastira Bođani, odnosno detaljno 
i u kritičkom duhu pisao je o istoriji Srba u Bačkoj županiji od srednjeg 
veka do sredine XVII veka. Takođe, autor je posvetio posebnu pažnju 
migracijama Srba od kraja XIV do XVI veka.99 Kalić je objavio u 
Godišnjaku još jedan tekst u vezi s običajima Srba na Badnje veče i na 
Božić, odnosno u vezi sa svečarima.100 Slično, o božićnim običajima Srba, 
pisao je i Balint Belošič u tekstu pod naslovom Polaženik.101 O srpskim 
običajima je pisao i kanonik Bela Vic, pomoćnik kaločkog nadbiskupa, 
koji je opisao običaje vezane za srpske svadbe u županiji i detaljno je pisao 
o najvažnijim momentima svadbe od početka do kraja te svečanosti.102

95 Detaljnije videti: Dudás 1896. 61.
96 Ibid. 62.
97 Ibid.
98 Kálics 1901: 65–72.
99 Ibid.
100 Ibid. 1904: 75–80.
101 Belošič 1907: 132–136.
102 Witz 1907: 171–179.
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Seriju napisa o Srbima u Godišnjaku završavaju dva teksta Karolja 
Trenčenja iz 1910, jedan o porodici Zako, drugi o srpskoj buni u Starom 
Bečeju 1848. godine. Biografija Ištvana Zakoa od Bajše jeste jedna od 
najinteresantnijih tema u Godišnjaku Društva. Radi se o ličnosti sa 
slojevitim shvatanjem identiteta, što nije bila retkost ni u 19. veku, naročito 
u multinacionalnoj Austrougarskoj. Zako se smatrao Srbinom, ali i 
mađarskim patriotom. On sam se u vezi s tim u jednom pismu iz 1837. 
izjašnjavao na sledeći način: „Želim da ostanem veran mojim srpskim 
korenima, ali istovremeno želim da budem i Mađar, zato što Mađarsku 
smatram svojom domovinom i hoću da se njoj posvetim”.103 Trenčenjov 
tekst naročito je interesantan upravo u kontekstu odnosa te dvojnosti u 
svakodnevnom životu, odnosno u dramatičnim revolucionarnim 
vremenima. Ištvan/Stevan Zako poticao je iz srpske graničarske porodice 
koja je 1751. stekla plemićku titulu. Rođen je 1810. u Novom Sadu. Završio 
je studije prava u Pešti, postao je advokat. Od 1835. bio je solgabirov, a od 
1841. glavni tužilac i poslanik Bačke županije na mađarskoj dijeti. Bio je 
jedan od vođa liberalne opozicije Bačko-Bodroške županije. Kao pristalica 
mađarske građanske revolucije 26. aprila 1848. pročitao je javno aprilske 
revolucionarne zakone. Međutim, Srbi u Bečeju proglasili su ga izdajnikom 
i pokušali da ga ubiju, ali je teško ranjen uspeo da pobegne. Postao je 
protivnik srpske bune i predao je inicijativu za vrbovanje 20.000 
dobrovoljaca za očuvanje revolucionarnih tekovina. Zahvaljujući svojim 
vojničkim kvalitetima tokom rata postao je major i kasnije potpukovnik 
revolucionarne vojske. Zako je bio u dobrim odnosima s predsednikom 
vlade Bertalanom Semereom i s generalom Arturom Gergeijem. Kao 
protivnik proglašenja nezavisnosti Mađarske, pokušao je odgovoriti Lajoša 
Košuta od tog čina. Nakon sloma revolucije, robijao je u tamnici aradske 
tvrđave. Iz njegovih pisama supruzi stičemo pogled u život zatočenika, 
kao i u njegovo mišljenje o formiranju Srpskog Vojvodstva. Od marta 1850. 
do smrti deset godina kasnije bio je u kućnom pritvoru.104

U trećoj svesci Godišnjaka iz 1910. Trenčenji je objavio tekst pod 
naslovom Srpska buna u Starom Bečeju 1848-te godine.105 Autor je temu 

103 Trencsény 1910: 47.
104 Ibid. 47–84.
105 Trencsény 1910: 95–117.
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obradio dosta kritički, oslanjajući se na izvore, prvenstveno na zapisnike 
bečejskog suda i na izveštaje poslate od strane bečejskog sudije mađarskoj 
vladi tokom maja 1848. godine.106 Iz izveštaja saznajemo da je propaganda 
preko štampe dosta uticala na raspoloženje srpskog stanovništva Bečeja, 
te se ona na prilično žestok način sukobila s gradskim mađarskim vlastima. 
Matične knjige na mađarskom jeziku bile su spaljene, a kuće mađarskih 
činovnika i službenih radnika bile su napadnute i opljačkane. Na kraju, 
mađarske trupe su uspele da smire situaciju, a učesnici nemira su bili 
osuđeni od strane lokalnog suda u Bečeju.107 Iz samog rada se vidi da autor 
teži da ovu osetljivu temu mađarsko-srpskih odnosa nepristrasno i na 
objektivan način interpretira.

Želeli bismo naglasiti da, sem gore navedenih radova, kraći ili duži 
navodi, razni podaci postoje u brojnim radovima koji nisu posvećeni 
direktno Srbima. Primera radi, studija Vilmoša Donosloviča o obnovi 
ustavnosti i o pokretima u vezi s tim daje interesantne podatke o reakciji 
Srba na ukidanje Srpskog Vojvodstva i obnovu županijskog uređenja108; 
Gabor Grosšmid u trećem godištu pruža vredan prikaz prvog toma knjige 
Jožefa Tima o srpskom pokretu 1848–1849. u južnoj Mađarskoj.109 U smislu 
učešća Srba u zbivanjima s kraja mađarske revolucije, interesantan je tekst 
Đerđa Zomborčeviča o bici kod Malog Iđoša 14. jula 1849. godine.110 
Slično, vredne podatke o Srbima sadrži i duži rad Gabora Grosšmida o 
naseljavanju Bačke od najranijih vremena do XIX veka, objavljen u 
Godišnjaku u dva dela.111 Takođe, dosta podataka o srpsko-mađarskim 
sukobima nalazimo u studiji Đule Dudaša o Rakocijevom ustanku.112 
Interesantne podatke o Srbima sadrži tekst o bačkim plemićima, među 
kojima je bilo značajnih srpskih porodica (Aksimarković, Atanasijević, 
Dimitrović, Šakabenta, Sečanac, Stratimirović, Zako, itd).113 Vredan pažnje 
je i tekst Đule Cirakija o Bogojevu, odnosno o ulozi Srba u osnivanju toga 

106 Ibid. 95–108.
107 Ibid. 110–117.
108 Donoszlovics 1886: 65–87.
109 Grosschmid 1887: 64–67. 
110 Zomborcsevics 1887: 81–92. 
111 Grosschmid 1887: 101–229.
112 Dudás 1889: 179–193.
113 Ibid. 1893: 61–66.
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sela.114 O vojnim ciljevima srpskih ustanika s početka 1849. i odbrani 
Subotice od srpske vojske saznajemo iz članka Ištvana Frankla o bici kod 
Kaponje 5. marta 1849. godine.115 S obzirom na ulogu i značaj Srba u 
istoriji Bačke, gotovo se podrazumeva da nema nijedne sveske u kojima se 
Srbi ne pominju u određenom kontekstu. Stoga, zainteresovanima za srpsku 
istoriju svakako bismo predložili pretragu elektronske verzije Godišnjaka 
Istorijskog društva Bačko-Bodroške županije.116

Zaključak

Čini nam se da bismo delatnost Istorijskog društva i njegovog 
Godišnjaka generalno mogli oceniti uspešnim. Od dvadeset i jednog 
istorijskog društva u Mađarskoj, osnovanog u vreme dualizma, Istorijsko 
društvo Bačko-Bodroške županije spadalo je među onih dvanaest koji su 
uspeli da opstanu kroz duge decenije i da svojim radom daju doprinos 
istorijskim, arheološkim i etnografskim istraživanjima, kako na lokalnom, 
tako i na zemaljskom nivou. Takođe, Društvo je svojim zalaganjem uspelo 
da postigne formiranje županijskog muzeja, važnog segmenta prezentacije 
rezultata istraživanja široj javnosti. Članovi Društva podsticali su pisanje 
i bili autori tekstova u čak dve županijske monografije (Dudaševa 
monografija iz 1896. i Borovskijeva iz 1909), a takav podvig sem Bačko-
Bodroške županije uspelo je postići samo još osam mađarskih županija. 
Slično, dugogodišnje publikovanje Godišnjaka Istorijskog društva svedočilo 
je o duhovnim potencijalima županije, o motivisanosti članova Društva, a 
donekle i o zainteresovanosti obrazovanijih slojeva za istoriografiju.

U svetlu sučeljenosti nacionalnih težnji i nacionalno-istorijskih narativa 
Srba i Mađara, kao i težnje mađarskih istoričara da se istorija županije i 
regije stavi u širi kontekst istorije Kraljevine Mađarske, bilo je posebno 
interesantno sagledati interpretaciju istorije Srba u južnoj Mađarskoj iz 
pera autora Godišnjaka Istorijskog društva. Čini nam se da je, za razliku 
od često glorifikatorske mađarske nacionalne retorike, većina saradnika 
Društva imala primetno korektniji stav i da se odnosila profesionalno u 
smislu korišćenja i interpretacije istorijskih izvora, čak i u studijama koje 

114 Cziráky 1898: 51–80.
115 Frankl 1900: 70–84.
116 https://adtplus.arcanum.hu/hu/collection/MTA_BacsBodrogVmTortTarEvkonyve 

– prema ključnim rečima „szerb“ i „rác”,
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su se ticale naročito kontradiktornih ili bolnih epizoda međusobnih odnosa 
Srba i Mađara. Da li je to bio rezultat poštovanja naučnih i profesionalnih 
zahteva istoriografije, da li se radilo o činjenici da je mešovita etnička 
sredina, međusobno bolje poznavanje, pa i eventualno međusobno 
poznavanje govornih jezika, rezultiralo dubljim razumevanjem i 
tolerancijom prema težnjama drugih, ne bismo znali. Međutim, treba 
primetiti da su uz svu korektnost i razumevanje autori tekstova istoriju 
Srba posmatrali iz ugla glavnog toka mađarske istoriografije i težili da je 
harmonizuju sa opštim zemaljskim kontekstom.

U vezi s opštim uslovima rada Istorijskog društva treba da konstatujemo 
da njegov rad nije bio lagodan i da se Društvo suočavalo s brojnim 
teškoćama od kojih je najbolnija bila stalna oskudica u novcu, ali mogli 
bismo pomenuti takođe relativno mali broj aktivnih članova, nedovoljnu 
zainteresovanost šire županijske javnosti ili nedostatak prostora za 
biblioteku i muzej Istorijskog društva – raspolagali su sa svega tri manje 
prostorije u zgradi županije u Somboru. Uprkos svim teškoćama, Istorijsko 
društvo je postojalo i vredno radilo punih 35 godina, sve do 1918, pri čemu 
se bavilo brojnim pitanjima istorijskog, arheološkog i etnografskog 
karaktera, bez sumnje doprinoseći boljem poznavanju lokalne istorije i 
njenih stvaralaca. Videli smo da je bilo i radova koji su imali značaj i 
vrednost i u zemaljskom kontekstu. Svi ti uspesi bili bi nemogući bez 
zalaganja entuzijasta koji nisu štedeli ni vreme ni energiju. Taj entuzijazam 
bio je ujedno i znak privrženosti pa i ljubavi prema svom zavičaju, prema 
županiji i istoriji.
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СРПСКА ИСТОРИОГРАФИЈА О 
ЦРКВЕНО-ШКОЛСКОЈ АУТОНОМИЈИ И 
ЦРКВЕНО-НАРОДНИМ САБОРИМА1

Црквено-народни сабори и црквено-школска аутономија код Срба 
у Хабзбуршкој монархији од историчара и историописаца добијали 
су пажњу, о њима се размишљало и писало, али у пуној мери, 
сразмерно значају и важности ове институције, то ипак није било 
довољно. Најважнија српска институција у Хабзбуршкој монархији 
завредила је више пажње и значајно детаљније анализе које би 
омогућиле генерацијама историчара да се одлучније ухвате у коштац 
с овом важном темом. Карловачка митрополија, као кључни опсег и 
институција која омеђује црквено-школску аутономију и саме 
Црквено-народне саборе, такође. Сагледавање Митрополије у њеној 
историјској и духовној вертикали нераскидиви је посао повесничара 
ако се као циљ постави проучавање Црквено-народних сабора и 
црквено-школске аутономије.2 

Сабори су у много чему били подразумевана тематика за 
сагледавање политике Светозара Милетића, Јована Суботића, српских 

1 Сам рад смо конципирали на описима и размишљањима монографија везаних 
за Црквено-народне саборе и црквено-школску аутономију, као и истраживање које 
смо имали током дугог низа година за монографију Сабори раскола. На крају рада 
дајемо списак литературе која је неопходна за проучавање ове важне теме. Због 
обима рада није било могуће коментарисати све радове који се налазе на списку, јер 
би текст садржао број страна који премашује оквире монографије.

2 Незаобилазани аутори који су писали о црквеној историји као основа су Ђоко 
Слијепчевић, Историја СПЦ, књ 2, Београд 1991; Сава епископ шумадијски, Српски 
јерарси, Београд–Подгорица 1996; Мата Косовац, Српска православна митрополија 
Карловачка по попису из 1905, Сремски Карловци 1910.
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патријараха Јосифа Рајачића и Самуила Маширевића, Михаила 
Полита Десанчића, Јаше Томића, потом патријараха Германа 
Анђелића и Георгија Бранковића, Лукијана Богдановића, али и 
знаменитог Светозара Прибићевића. Међутим, начин рада и деловања 
овог српског сталешког тела није био тема фокусираности неког 
историка. Из тог разлога, често је врло тешко кренути с анализама, 
јер су подаци у литератури или фрагментарни или неуједначени. Тако, 
крајње апсурдно, Црквено-народни сабори су и поред своје суштински 
незаобилазне позиције остали тема која се заобилазила. Током 53 
године (од Благовештенског сабора до почетка Првог светског рата), 
више хиљада страна штампе било је посвећено саборима и њиховој 
рефлексији на дешавања у Хрватској или на Угарском сабору. На 
првом месту либерални Србски дневник, потом Застава и на крају 
Браник, те црквени Србски народ и Српски сион и самосталски 
Србобран били су драгоцени извор сазнања о преговорима, 
превирањима, агитацији и одјецима дешавања пре и после Сабора.3 
Из тог разлога литература сама по себи није довољна да би се ова 
тема јасније и свеобухватније сагледала. Штампа је у том смислу 
незаобилазни извор, а будући да се српска историографија бавила 
српском штампом у Угарској, стање је јасно и транспарентно.4

Српска пречанска штампа у том погледу често је писала 
бескомпромисно, жустро, а напади и сурове кампање против 
политичких неистомишљеника биле су свакодневица. У времену од 
Благовештенског сабора (1861) до Нагодбе (1868), значајног удела на 
саборске догађаје имала је Кнежевина Србија. Посебно критички о 
односу кнеза Михаила према пречанима и њиховим проблемима 
писали су Милетић и водећи људи Заставе, који су немилице 
нападали политику која се водила у Београду.5 Разговори о темама и 
дешавањима у Кнежевини Србији нису мимоишли ни саборске 
седнице. Српска историографија у ранијим деценијама помније се 

3 Горан Васин, Сабори раскола: српски црквено-народни сабори у Хабзбуршкој 
монархији 1861–1914, Београд 2015, 9–11.

4 Василије Ђ Крестић, Историја српске штампе у Угарској 1791–1914, Нови Сад 
1980.

5 Видети посебно: Светозар Милетић, Сабрани списи, I–III, Београд 1999–2003, 
приредили Чедомир Попов и Дејан Микавица
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бавила односом Срба у Хабзбуршкој монархији с елитама у 
Кнежевини/Краљевини Србији највише кроз истраживања Војислава 
Вучковића.6 Период владавине кнеза Михаила (1860–1868) и време 
до избијања Велике источне кризе 1875. били су турбулентни и 
наишли су на већу пажњу у погледу политике, али не и црквених 
дешавања и превирања на српској пречанској сцени.7

Када се размишља о Саборима и црквено-школској аутономији, 
мора се кренути од најједноставније поделе – Црквено-народни сабори 
пре и после либерала. Преплитање решавања црквених, националних, 
шире државних проблема (преуређење Монархије, увођење Дуализма), 
доводи Саборе у позицију која је централна за разумевање Цркве и 
либералске, те касније радикалске политике, али и фактички 
целокупне политике Срба у Хабзбуршкој монархији. Црква и њена 
политика, и црквена политика либерала постали су идеја која мора 
да води истраживаче у размишљању и писању, уз неопходна сазнања 
најпре о црквеној историји као основи за познавање ове проблематике. 
Само у међусобној спрези ових делова црквено-школске аутономије, 
у целини с Хрватским сабором и државним оквиром Монархије 
могуће је сагледати шта је суштински најважнија институција Срба 
пречана. Сталешка скупштина, државна арена за борбу против 
опозиције или црквено заступничко тело које је кочило напредак и 
изображавање?

Одговор је нијансиран, као што нема догматских истина у Цркви 
и политици. Патријарх и Црква су напослетку остајали једини гарант 
аутономије, а Сабори једини правни и државни оквир. Даљег простора 
за искорак није било. Српски политичари у Монархији 1861–1914. нису 
до краја схватили ову поруку. Жустро и бескомпромисно они су 
рушили темељ институције коју је требало да чувају и стварају. 
Српски пораз био је стога болан и неминован, његови обриси били су 
видљиви већ после 1878. године. Немогућност да се реално и трезвено 
схвати да једино компромис и јединство, уместо раскола и дневно-
политичких свађа, могу помоћи опстанак Срба у Монархији, кап је 

6 Војислав Ј. Вучковић, Политичка акција Србије у јужнословенским 
покрајинама Хабзбуршке монархије 1859–1874, Београд 1965.

7 Горан Васин, Сабори раскола, 11–13.
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која је прелила чашу у неминовном поразу. Деградација Милетићеве 
политике, која ће у српској пречанској политици наступити убиством 
Мише Димитријевића, маргинализацијом Полит Десанчића и 
радикалским прогоном патријарха Бранковића, корак су до краја 
црквено-школске аутономије. Време патријарха Лукијана Богдановића 
било је условљено спољном политиком Монархије, а маневарски 
простор био је врло мали. Радикали који су на Црквено-народном 
сабору кључно подржали Богдановића, први су се дистанцирали од 
њега на саму вест да је нестао. Победе српске војске биле су тачка 
прекретница исходишта пречанске политике, која је после 1912. 
(укидања црквено-школске аутономије) и 1913. године (смрти 
последњег патријарха Лукијана), била осуђена на неизвесност и 
симболички последњи чин.8

Нарочито од времена после Нагодбе 1867, када је политички опсег 
деловања српске елите био омеђен Законом о црквено-школској 
аутономији (1868) и Законом о народностима (1868), Сабори постају 
једино поприште српско-српске борбе за водеће место у аутономији. 
Српска историографија није се у пуној мери фокусирала на овај важан 
проблем. Највише, свакако, је у идејама предњачила мисао односа 
Владе у Будимпешти према Милетичу и либералима. С друге стране, 
фокус мађарске политике у односу на Црквено-народне саборе није 
био, према увреженом мишљењу, у време док је Светозар Милетић 
био централна фигура српске политике (1866–1876) или патријарх 
Анђелић (1882–1888), већ напротив у време патријарха Георгија 
Бранковића. Оваква теза углавном није била у фокусу интересовања 
српске историографије. У периоду обележевања стогодишњице смрти 
патријарха Бранковића, појавило се више монографија о овом важном 
Карловачком патријарху, али црквене провенијенције које су махом 
панегирик о животу Карловачког првојерарха.9

Нотабилитетска политика ништа није мање значајна од либералске 
када су у питању Сабори. Пукотине у Милетићевој СНСС, напуштање 

8 Посебно видети: Дејан Микавица, Српска Војводина, Нови Сад 2018; Василије 
Ђ Крестић, Срби у Угарској, Нови Сад 2014; Горан Васин, Сабори раскола, 755–764.

9 Душан Н. Петровић, Патријарх Георгије Бранковић, књ 1–3, Сремски Карловци 
2005–2007. Исти аутор написао је и монографије о патријарху Герману Анђелићу и 
владици Никанору Грујићу, сличног панегиричког садражаја.
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опозиционог борбеног става према Влади, реалистичнији приступ 
питањима Аутономије, тешко се може схватити ако се не фокусира 
челна група нотабилитета. Без Светислава Касапиновића и Тоше 
Бекића заиста није могуће схватити нотабилитетску политику.10 Они 
су у својој преписци често врло јасно и директно исказивали своје 
неслагање с некадашњом Милетићевом политиком и, што је још 
важније, анализирали неке од Милетићевих грешака које су почињене 
у периоду 1872–1875. године. У том смислу, посебно монографија 
давно заборављеног Миховила Томандла о Светиславу Касапиновићу 
стога је важан оријентир за поимање нотабилитетске политике.11

Капитална збирка грађе Документа о спољној политици Краљевине 
Србије, садржи део објављених извештаја из Беча и Пеште у вези с 
неким од дешавања на Црквено-народним саборима. Додајмо да је 
горепоменута збирка докумената Војислава Вучковића о политичкој 
акцији Србије у Хабзбуршкој монархији исто тако важан извор и 
незобилазно дело, баш као и Дневник Николе Крстића. Крстићеве 
важне мисије у Будимпешти 1861–1868, његова проницљива запажања, 
важна познанства у Будимпешти чинили су окосницу политике кнеза 
Михаила, али и Светозара Милетића када је у питању решавање 
српског питања у поменутом периоду. Замршени путеви српске 
дипломатије у процесима решавања српског питања били су фокусу 
десетина монографија српске историографије, али не и начини 
функционисања Цркве и њеног реалног места у свакодневном животу 
пречанских Срба и шире Цркве у Кнежевини Србији у периоду 
владавине кнеза Михаила, те кнеза/краља Милана Обреновића. 

У сагледавању на махове дуге и исцрпне битке око управе 
Митрополијом, наилазили смо код аутора и на стереотипне представе 
о српској јерархији или њеним потезима. Марксистички или 
комунистички приступ овој теми просто није дозвољавао било какво 
позитивно сагледавање Цркве и њене важне улоге за Србе у 
Монархији. Тако је првенствено драгоцена збирка докумената Николе 
Петровића Светозар Милетић и Народна странка на махове 

10 Василије Ђ Крестић, Нотабилитетска политика у Угарској, Сентанрејски 
зборник, бр 1, Београд 1990.

11 Миховил Томандл, Светислав Касапиновић, Панчево 1940.
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тенденциозно-негативно сликала портрете српких епископа, а у 
својим коменатарима Петровић је често јерархију карактерисао 
Милетићевим речником. Међутим, збирка је, услед великог број 
докумената конфиденстког значаја, суштински незаменљива у 
истраживању ове теме.12 Петровић је и у својим монографијама о 
Милетићу дао значајан допринос сагледавању и схватању Милетића 
и далеко унапредио поимање милетићеваца у односу на Васу Стајића 
и његово писање о Милетићу (издање из 1926). Ипак, обојици је 
недостајало реалистично разумевање начина функционисања Цркве 
као институције и њених покушаја да се трансформише у периодима 
нарастујућег етнофилетизма.13

Димитрије Кириловић је у два тома објавио документа бечких 
архива о Народним саборима (два тома, видети списак прилог) која 
су од велике важности за сагледавање неких потеза Владе у питању 
наименовања Германа Анђелића, што је свакако круцијално за 
схватање односа Владе и црквене јерархије. Кроз мноштво докумената 
Кириловић даје уравнотежен поглед о свим назначеним дешавањима, 
што је и дао и кроз обиман и квалитетан текст уводник у обе књиге 
грађе. Сам Кириловићев приступ проблематици односа Цркве и 
либерала, касније и радикала далеко је премашио своје савременике 
и оставио трајнијег путоказа истраживачима како и на који начин да 
се баве овом тешком и комплексном темом српске историографије. 
Кириловићеву књигу Помађаривање народа у бившој Угарској (Нови 
Сад 1936), није потребно посебно хвалити ни представљати. По много 
чему Кириловићева књига о помађаривању до данас није превазиђена 
иако се значајнији број истраживања бавио овом темом, али 
синтетички приступ је за сада изостао, што је свакако велика штета 
за српску историографију.
Сабрани списи Светозара Милетића представљају још једну од 

окосница истраживања теме Црквено-народни сабори. Чедомир Попов 

12 Петровић је у својим квалитетним књигама о Светозару Милетићу махом 
негативно и острашћено писао о српској цркви и њеним архијерејима и патријарсима.

13 Опширније: Никола Петровић, Светозар Милетић и Народна странка, грађа 
књ 1–3, Нови Сад 1968–1985; Исти аутор, Светозар Милетић и око њега, Нови Сад 
1968. (важан део књиге је студија о односима Милетића и Полита, као и поређење 
њихове политичке идеологије).
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и Дејан Микавица су у пет књига сублимирали читаво исходише 
Милетићеве идеологије, што је у схватању саборске политике једна 
од полазних тачака.14 Монографије Дејана Микавице су кључ 
тумачења либералске политике Михаила Полит Десанчића, Светозара 
Милетића и читаве српске елите на Црквено-народном, али и 
Угарском и Хрватском сабору. У поменутим књигама налази се 
небројено података о саборима које су у призми милетићевске 
идеологије једно од објашњења дешавања на Саборима 1861–1914. 
Микавица у својим истраживањима и тумачењима Милетића и 
либерала у много чему далеко надмашује своје претходнике, 
свежином интерпретација и оригиналношћу својих идеја, што је за 
будуће истраживање ових тема од круцијалног значаја.15 

Такође, књиге покојног историка Лазара Ракића о радикалима и 
Јаши Томићу биле су од велике важности. Код Ракића, пак, имамо 
важну ноту разумевања односа Цркве и лаика, а он је у том погледу 
један од ретких аутора који је обазриво и нијансирано тврдио да се 
улога јерархије не може занемарити или осудити у сваког погледу. 
Ракић је у погледу односа Цркве с либералима и радикалима, упркос 
времену када су књиге настајале док је марксистичко мишљење било 
алфа и омега размишљања о Цркви, направио искорак који ће трајно 
изменити фокус и схватање односа радикала према Митрополији. 
Иако је монографије о радикалима и Јаши Томићу писао са нагласком 
на политичку идеологију, световну мисао и радикалске идеје у 
деловима које се односе на Цркву, Ракић трезвено и утемељено даје 
нијансирану критику Томића и радикала. У много чему Ракић је дао 
смернице будућим истраживачима како се мора размишљати и 
схватити тежак однос Цркве и политике.16 

14 Сабрани списи Светозара Милетића, књ. 1–3 (пет томова), Београд 1999–2003, 
приредили Чедомир Попов и Дејан Микавица.

15 Дејан Микавица, Политичка идеологија Светозара Милетића, Нови Сад 2006; 
Дејан Микавица, Михаило Полит Десанчић, Нови Сад 2007; Дејан Микавица, Српско 
питање на Угарском сабору, Нови Сад 2011; Дејан Микавица, Српска политика у 
Хрватској 1538–1918, Нови Сад 2015; Дејан Микавица, Српска Војводина, Нови Сад 
2018.

16 Лазар Ракић, Радикална странка у Војводини, Нови Сад 1975; Лазар Ракић, 
Радикална странка у Војводини 1902–1919, Нови Сад 1983; Лазар Ракић, Јаша Томић, 
Нови Сад 1986.
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Над Саборима је често лебдела сенка Светозара Милетића. Питање 
је има ли разлога за такво тумачење. Неприкосновени вођ пречана од 
1868. до 1875. био је свакако централна фигура ових дешавања. Али, 
да ли је његова улога на Саборима исто што и Милетић у националном 
погледу? Нијансе показују да постоје разлике. Силовит и напрасит и 
велики говорник, није штедео Цркву, али његова аргументација с 
црквеног аспекта била је релативно слаба. Он је у дебатама с 
Никанором Грујићем махом трпео поразе, које је надоместила већина 
коју је имала његова странка или виспрене проте Ђорђе Бранковић и 
Никола Беговић. Први пораз и прве пукотине његове СНСС видљиве 
су баш на Сабору 1874, много пре распада странке 1884. године. Тако 
су Васа Стајић, Коста Милутиновић, Јован Скерлић само с 
националног аспекта осудили Цркву и то је махом био крај анализа. 
Стајић и Милутиновић су посебно лако давали оцене о деловању 
Цркве и Синода, о дешавањима на Црквено-народним саборима, без 
превеликог и дубљег анализирања стварних чињеница и покушаја 
трезвеније анализе потеза које је Цркве повлачила у периоду 1868–
1888.17 Што се, пак, тиче радова који су афирмативно писали о Цркви 
стање је идентично. Димитрије Руварац је кудио либерале, а касније 
су свештеници махом нападали милетићевце и томићевце као 
комунисте, избегавајући чињеницу да је доста свештеника било у 
СНСС. Због чега су српски свештеници заступали идеје Милетића 
или од највернијих сарадника постајали сарадници владе Калмана 
Тисе, није било питање око кога се превише писало. Тако се временски 
оквир бављења Саборима дефинитивно усталио кроз вртлог 
Милетићевих идеја и наступа. 

Рефлексије Сабора у Угарској и Хрватској посебна су тема за 
размишљање. Положај српске цркве у Хрватској посебно је 
компликовао ову тематику у светлу нотабилитетске борбе за црквено-
школску аутономију. Хрватски сабор се често оглушавао о захтеве и 
закључке Црквено-народних сабора, што није довољно истицана 
чињеница. Јерархија је махом била против сарадње с хрватским 
политичарима, што је могуће сагледавати кроз преписку Германа 
Анђелића објављену у Грађи о Србима у Хрватској 1848–1914 (1995), 

17 Горан Васин, Сабори раскола, 15–17.
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која се мора користити у највећој мери када су у питању проблеми 
црквено-школске аутономије у Троједној Краљевини. Кроз 
многобројне документе академик Крестић је приказивао српске и 
хрватске успоне и падове у сарадњи и неспоразумима. Кроз неколико 
монографија академик Крестић анализира сву српску борбу за 
очување идентитета, афирмацију политичке мисли и борбу за 
узакоњење ћирилице и заштиту српске цркве у Хрватској и Славонији. 
У том погледу, када је у питању историја Срба у Хрватској и Славонији 
1861–1914, ове монографије представљају основу за дубоко 
примишљање о повесници Срба у овим турбулентним деценијама.18

Централно место сукоба патријарха Бранковића с радикалима 
1890–1907, актуелизовано је низом монографија (које смо поменули) 
и изложби у данима стогодишњице његове смрти. Мало која личност 
је толико била предмет писања Заставе и Браника. Пуних 17 година 
патријарх Георгије, скоро свакодневно, критиковани је карловачки 
првојерарх. Радикали су све своје снаге усмерили на пуно уништење 
институције патријарха, не увиђајући да ће на тај начин откопати јаму 
пропасти црквено-школске аутономије. Поменути Лазар Ракић и 
његове монографије о Јаши Томићу и Радикалној странци биле су нам 
важно упориште у проучавању овог озбиљног антагонизма. Изабрани 
списи Јаше Томића, уз објављене Беседе Михаила Полит Десанчића, 
употпуњују слику ове бурне епохе српског пораза на прелому векова. 
И у овом случају штамапа је драгоцен извор, а посебно критичке 
полемике Полит Десанчића у Бранику. У расправама и монографијама 
Арпад Лебл је писао у складу с марксистичким поимањима и 
релативно површно сагледао дешавања на Саборима и у Митрополији, 
али тенденциозним коментарима дао све од себе да нагласи богатство 
и изобиље у коме су живели епископи.19 

Време патријарха Лукијана Богдановића 1908–1913. најоскудније 
је објављеним изворима и монографијама. Једини ослонац су 
објављени извори, архивска грађа и периодика. Тек је 2013, стотину 

18 Василије Ђ Крестић, Историја Срба у Хрватској и Славонији 1848–1914, 
Београд 1995; Василије Ђ Крестић, Знаменити Срби о Хрватима, Нови Сад 2001; 
Василије Ђ Крестић, Бискуп Штросмајер, Београд 2005.

19 Горан Васин, Патријарх Георгије Бранковић и његово доба, Нови Сад 2014, 
11–14.
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година од његове смрти, дошло до објављивања више монорафија о 
овом карловачком првојерарху, махом црквене провенијенције. У 
поменутим монографијама аутора Душана Н. Петровића и Срђана 
Ерцегана преовладава став глорификовања и некритичког писања о 
Богдановићу потпуно лишено историографско-методолошког 
приступа.20 Богдановићев велики рад као будимског епископа није 
анализиран на ваљан начин, баш као ни његове године управљања 
Митрополијом. Вредан и велики рад епископа и патријарха Лукијана 
Богдановића претоворио се у сензационалистичко писање о његовој 
мистериозној смрти с објављивањем фотографија његовог тела 
пронађеног у Ахи два месеца после његове смрти. Патријарх Лукијан 
и даље чека озбиљног биографа да се лати пера и напише монографију. 
Морамо нагласити да је исти случај и с патријархом Германом 
Анђелићем.

У задњим неколико година важно је нагласити да се у оквиру 
Едиције Пречански Срби до слома Аустроугарске (Прометеј–РТВ) 
појавило 16 монографија које се баве важним догађајима пречанске 
српске историје 1790–1918. Неколико монографија бави се посебно 
црквеном историјом. Издвајамо двотомну синтезу Срби у Хабзбуршкој 
монархији 1526–1918 (2016), аутора Дејана Микавице, Ненада Лемајића, 
Горана Васина и Ненада Нинковића. О Карловачкој митрополији 
важне су и књиге Никанор Грујић (2017), Архијереји Карловачке 
митрополије (2018) из исте Едиције, чији је аутор Горан Васин.21

Српска историографија није одговорила на многа питања када је 
у питању тема Црквено-народних сабора и црквено-школске 
аутономије. Велики број митрополита и епископа чека на своје 
биографије, као и значајан број методолошки захтевнијих тема из 
живота Карловачке митрополије. Морамо скренути пажњу да је за 
писање црквене историје често неопходно испочетка и темељно 
упознавање с животом Цркве као институције, али и њених 

20 Душан Н Петровић, Лукијан Богдановић, Сремски Карловци 2013; Срђан 
Ерцеган, Лукијан, Нови Сад 2013.

21 Аутор монографија: Патријарх Георгије Бранковић и његово доба, Нови Сад 
2014; Сабори раскола: српски црквено-народни сабори у Хабзбуршкој монархији 
1861–1914, Београд 2015; Историја Будимске епархије, Сремска Митровица 2018. 
(коауторство с Ненадом Нинковићем)
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институција како би се рационално приступило овој важној теми за 
будуће повесничаре. Магловите и нејасне слике о Цркви, нагласили 
смо, дају ширу могућност за нетачно интерпретирање чињеница са 
свих страна – од тенденциозног процрквеног до антицрквеног писања, 
што се свакако мора избећи и у будућности довести у склад с начелима 
објективног историописања. 

Важна перспектива јесте биографски приступ историји Карловачке 
митрополије, који подразумева проучавање и писање дела о 
митрополиту-патријарху Самуилу Маширевићу (1864–1870), 
митрополиту-патријарху Прокопију Ивачковићу (1874–1879), 
митрополиту-патријарху Герману Анђелићу (1882–1888). Две и по 
деценије, колико су ова три првојерарха била на челу Карловачке 
митрополије, махом су сагледана у светлу Милетићеве политике, па 
је потребан један новији приступ проучавању наведених тема. Исти 
је случај и с владикама будимским и бачким Платоном Атанацковићем 
(1842–1867) и будимским Арсенијем Стојковићем (1853–1892). Ови 
утицајни и важни епископи такође чекају своје историчаре да сагледају 
драматичне и бурне године живота Цркве у периодима од Револуције 
1848. па све до касних осамдесетих година 19. века. Владика пакрачки 
Мирон Николић (1890–1941), администратор Митрополије током 
Великог рата, такође је значајна личност за Карловачку митрополију 
и заслужује потпуну и целовиту биографију.22 

Структура Карловачке митрополије, њене епархије и фондови, 
епархијске скупштине, посебна су тема која се мора обрадити када је 
у питању српска историографија. Исти је случај са свеобухватним 
канонским и правним аспектима деловања православних цркава у 19 
веку. Посебно скрећемо пажњу и наглашавамо да су посебне 
монографије епархија Карловачке митрополије од круцијалног значаја 
за познавање историје Цркве у целости.23 Посебне монографије су 
неопходне и о односима Карловачке митрополије с Црквом у 

22 За све наведене теме полазна тачка мора бити Архив САНУ у Сремским 
Карловцима, а потом архиви у Сентандреји, Загребу, Бечу и Будимпешти.

23 Раније су објављене вредне монографије: Манојло Грбић, Карловачко 
владичанство, 1–3, Топуско 1990; Радослав Грујић, Пакрачка епархија, Пакрац 1930.
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Кнежевини/Краљевини Србији, као и Цетињском митрополијом, али 
и митрополијама под јурисдикцијом Васељенске патријаршије.

Проучавање српске црквене историје у Хабзбуршкој мпонархији 
и даље представља један од главних задатака српске историографије. 
Преко два века њени првојерарси и епископи, свештеници и монаси, 
али и световна елита која је учествовала у животу и управи српске 
цркве, чинили су нераскидиву целину историје Срба у Хабзбуршкој 
монархији. Стога, важан и велики задатак писања, проучавања и 
анализирања процеса и података када је у питању Карловачка 
митрополија, у пуној својој мери тек предстоји после деценија 
стагнације у периоду после Другог светског рата. На генерацијама 
историчара које долазе јесте да ову целину попуне и исправе неправду 
нанету најважнијој српској институцији у Хабзбуршкој монархији. 
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МИТА КОСТИЋ О СРБИМА 
ХАБЗБУРШКЕ МОНАРХИЈЕ

Академик Димитрије – Мита Костић је рођен 4. марта 1886. у 
Сремској Митровици, где је његов отац Тихомир био судија. Мајка 
Јелена била је кћи Александра Батаса и Наталије Руварац, рођене 
сестре историчара – архимандрита Илариона, проте Димитрија  и 
песника Косте Руварца. Мита је основну школу похађао у родном 
граду, a гимназију у Сремским Карловцима (1897–1905). Овде му је 
наставник био Радивој Врховец, с којим је био и у сродству преко 
Врховчеве супруге Паве, која му је била тетка. Историју је студирао 
у Бечу, иако је најпре један семестар слушао медицину у Инсбруку. 
Од њe је одустао после пола године услед смрти млађег брата, 
матурантa. Према личном сведочењу, на ово се одлучио на наговор 
родитеља, који су страховали да се током студија медицине и он не 
разболи, те да остану и без њега. Породична трагедија, родитељски 
савети и утицај гргетешког архимандрита Илариона Руварца, 
пресудили су да оде на студије историје у Беч. У једној изјави датој 
готово седам деценија касније, описујући ову одлуку, закључио је да 
се никада није покајао због ње. На Бечком универзитету су му 
предавали угледни професори – Константин Јиречек, Ватрослав Јагић, 
чија је предавања посебно хвалио, као и Аугуст Фурније. Костић је 
као даровит студент већ с 23 године, 19. септембра 1909, докторирао 
под Јиречековим менторством, с темом – Утицај ауторитета 
државне власти преко Курцбекове штампарије на духовни живот 
Срба у XVIII веку. Од тада је XVIII век био главни период његовог 
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истраживања, иако је написао више радова о ранијем и каснијем 
времену.1

После доктората је дошао у Сремске Карловце где је 1910. постао 
професор у најстаријој српској гимназији. На овом месту се задржао 
десет година. У Краљевини Срба, Хрвата и Словенаца је његово знање 
било далеко потребније на Универзитету, него у Гимназији, посебно 
у тек основаном делу Београдског универзитета у Скопљу.2 Већ 1920. 
је изабран за доцента. Све до Другог светског рата Костић је у Скопљу 
предавао Народну историју. Изабран је 1923. за ванредног, а 1932. за 
редовног професора. У Скопљу је доста сарађивао са старијим колегом 
Радославом М. Грујићем. Априлски рат (1941) затекао га је на месту 
декана Филозофског факултета. Услед рата, Ректорат Универзитета 
у Београду доноси одлуку да се Факултет у Скопљу затвори. Костић 
није стигао да пре повратка у Београд своју богату библиотеку, 
исписе, радове и белешке изнесе него су све запленили Бугари. Време 
које је провео у Скопљу значајно је не само за његов лични развој, 
него и развој српске историографије. Био је један од оснивача, а пред 
Други светски рат и главни уредник престижног научног часописа 
Гласник Скопског научног друштва. Уједно, био је и директор овог 
Друштва.3

После успостављања ДФ Југославије Мита Костић је пензионисан 
(21. јуна 1945), али тиме није престао његов научни и јавни рад. Најпре 
се укључио у рад Репарационог одбора Владе ДФЈ, заједно с Јованом 
Радонићем, Николом Радојчићем и Живаном Сечанским. Захваљујући 
његовом реферату, Југославија је ускоро добила грађу Илирске 
дворске депутације и Канцеларије, која се данас чува у Архиву 
Војводине у Новом Саду.4 Сарађивао је с институтима САНУ – 

1 Мита Костић, Родословље породице Руварац, Споменица Илариону Руварцу, 
Нови Сад 1955, 9–10; Драгослав Адамовић, Разговори са савременицима, Београд 
1982, 164–167.

2 Филозофски факултет у Скопљу је био аутономни део Београдског 
универзитета.

3 Биобиблиографија и мишљење домаћих и страних стручњака о штампаним 
радовима Мите Костића, Београд 1977, 3–4.

4 Послератна Мађарска је најпре одбила да реституцијом преда Југославији 
грађу која је настала у три институције – Илирској дворској комисији (1745–1747), 
Илирској дворској депутацији (1747–1777) и Илирској дворској канцеларији (1791–
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Историјским, Етнографским и Институтом за проучавање 
књижевности, као и с Одељењем за друштвене науке и Одељењем за 
књижевност и језик. Историјски институт је био институција с којом 
је највише сарађивао и у чији се рад на објављивању грађе о Револуцији 
1848–1849. укључује од самог оснивања. Био је међу оснивачима 
Филозофског факултета у Новом Саду 1954. где је био први шеф 
Одсека за историју и Одсека за германистику. На Одсеку за историју 
предавао је Националну историју новог века. Од 1958. је био уредник 
Историјског часописа и директор Историјског института. За дописног 
члана друштвеног одељења САНУ, на предлог Николе Радојчића, 
изабран је 1955, а редовни члан је постао 1963. Од 1971. био је редовни 
члан Одељења историјских наука САНУ. Био је члан Матице српске. 
Указом председника Југославије, на предлог Београдског 
универзитета, 27. априла 1961. одликован је Орденом рада с црвеном 
заставом. Живео је у Београду, у улици Младе Босне, где је и умро, 
11. априла 1980. Сахрањен је у Сремским Карловцима.5  

Још за живота његово дело су оцењивали историчари, али је његова 
смрт била повод да се то поново уради. Том приликом Матица српска 
му је посветила двадесетчетврти број Зборника за историју и у њему 
објавила четири рада о темама којима се бавио.6 Иако је већина 
Костићевог опуса посвећена XVIII веку, хронолошки оквири његових 
радова обухватају период од средњег до краја XIX века. 
Средњовековној тематици није увек приступао као истраживач, него 
више као интерпретатор постојећих извора и литературе. Ипак, део 

1792). Ради реституције ове грађе је организована комисија на челу с професором 
међународног права и саветником министарства спољних послова проф. Маланом 
Бартошем. Сви чланови су писали елаборате, али је 30. априла 1949. једногласно 
донета одлука да се према Мађарској наступи с Костићевим елаборатом, после чега 
је и грађа добијена. Мита Костић, О искључивом праву Срба на Леополдовске 
привилегије из 1690-тих година, Из историје Срба у Угарској и Аустрији XVIII и XIX 
века, Загреб 2013, 237–238.

5 Владимир Стојанчевић, Шездесета годишњица научног рада и осамдесет и 
пет година живота академика Мите Костића, Зборник за историју Матице српске, 
4, Нови Сад 1971, 11–23; Даница Милић, Академик Мита Костић (In memoriam), 
Историјски часопис, XXVIII, Београд 1981, 207–209; Сузана Рајић, Костић Мита, 
СБР, 5, Нови Сад 2011, 289–290.

6 Зборник за историју, 24, Нови Сад 1981, 7–36.
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његовог стваралаштва из овог периода има оригинални карактер, као 
текст Мала Антанта у XIV веку у којем је објавио писмо цара Карла 
IV упућено цару Душану, у којем централно место заузима схватање 
сродности словенских језика. Затим, ту је био и текст Зашто је 
основан словенско-глагољашки манастир Емаус у Прагу, где је 
поменуто писмо поново било и центру Костићеве пажње. Он је, поред 
тога, објавио српску грађу у дипломатској кореспонденцији Порте од 
XV до XVIII века. Писао је о мишљењу митрополита Стратимировића 
о Св. Ћирилу и постанку ћирилице, о средњовековним темама у 
Рајићевој Историји и о Руварчевим радовима о овом периоду. 
Средњовековној тематици припада и публиковање писма Паскоја 
Соркочевића из 1448. о преласку војске Јаноша Хуњадија преко 
Дунава и студија о Стефану Штиљановићу. Костићевом опусу 
проучавања средњовековне историје припада и текст Историја 
Карловаца (до 1713), где је о прошлости писао још од античких 
времена.7

Академик Костић је био део „тима” историчара који су српској 
историји у Хабзбуршкој монархији дали потпуно нови изглед. Уз њега 
ту су Душан Ј. Поповић и Радослав М. Грујић. Та промена се код 
Костића види не само тематски, него и структурално, догађаји из 
српске прошлости се стављају у шири, хабзбуршки контекст, а често 
и у општеевропски, филозофски, просветитељски. Ово се најбоље 
види у његовим радовима који се тичу Доситеја Обрадовића. Дао је 
важну дефиницију значаја XVIII века за Србе, који је представљао 
излазак из средњег века, период у којем су се завршиле велике сеобе 
и српска нација заузела своје географске положаје које има и данас 
(изјава из 1975), тако „настаје одвајање од византизма и почиње 
приближавање Западу, напушта се средњовековна црквена писменост 
и почиње нова, савремена, световна књижевност”.8

Велики бечки рат заузима важно место у Костићевом 
историописању. И данас су у науци незаобилазни Костићеви радови 

7 Мита Костић, Историја Карловаца I (до г. 1713.), Летопис Матице српске, 302, 
Нови Сад 1924, 82–88; Сима Ћирковић, Рад Мите Костића на средњовековној 
историји, Зборник за историју Матице српске, 24, Нови Сад 1981, 7–9.

8 Драгослав Адамовић, Разговори са савременицима, Београд 1982, 166–167.
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о историји устанка против Османлија у време продора хабзбуршке 
војске на Балкан (1689–1690), затим о настанку Инвитаторије и 
Привилегија цара Леополда I. Бранећи своје ставове у погледу 
Привилегија и Инвитаторије, ушао је у оштру полемику с Јованом 
Радонићем и Рајком Веселиновићем. На крају, оспоравајући њихове 
наводе, доказао је да је Инвитаторија настала на основу Марсиљијевог 
мемоара цару, а не текста грофа Ђорђа Бранковића, како је сматрао 
Радонић, или Томе Распасарија, како је раније сам Костић сматрао. 
Поред тога, посебно га је занимало спаљивање Скопља 1689. и догађаји 
који су уследили после њега, а пре свих устанак Срба и Албанаца, око 
којег се спорио с Рајком Веселиновићем, који је тврдио да није ни било 
албанског устанка. Подробно је на основу ратних извештаја описао 
историју освајања и спаљивања Скопља крајем октобра 1689, као и 
разлоге због којих је генерал Пиколомини то учинио.9

Важна тематика о којој је Костић писао је био француски утицај 
на Србе и српску културу у Хабзбуршкој монархији. У низу радова 
он је доказао да се виши српски сталежи, официри, богато грађанство 
и епископат, по културним осећајима није разликовао од истих врхова 
сталежа државе у којој су живели. Анализирајући утицаје француске 
културе и језика на друштво Монархије, прихватање језика, 
литературе, иако често забрањене, као и менуета, он је показао како 
су Срби примили све то посредством Беча, а не изворно из Француске, 
с којом су стварни додир имали само граничари током 
Револуционарних и Наполеоновских ратова. Своје тезе је потврдио 
чињеницама, да је у Новом Саду постојала немачко-француска 
књижара Емануила Јанковића у којој се налазило око 75 дела на 

9 Мита Костић, Спаљивање Скопља 26. и 27. окт. 1689. год, Скопље 1922 
(Прештампано из Јужне Србије), 1-8; Исти, О улози фрањевца Томе Распасановића 
у аустро-турсклом рату косовском и угарско-ердељском фронту крајем XVII века, 
Историјски гласник, Београд 1957, 81–87; Исти, Из историје народног српско-
арбанског устанка против Турака уз аустријску војску 1689/90, Историјски гласник, 
Београд 1960, 179–193; Исти, Завршни биланс полемике о српско-арбанском устанку 
против Турака уз аустријску војску 1689/90, Научно дело, Београд 1962, 12; Исти, 
О постанку и значењу тзв. „Инвитаторије“ Леополда I балканским народима од 
6. априла 1690, Из историје Срба у Угарској и Аустрији XVIII и XIX века, Загреб 
2013, 20–35; Исти, Прилози историји српско-арбанаског устанка 1689–1690. г, Из 
историје Срба у Угарској и Аустрији XVIII и XIX века, 11–19.
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француском језику. Ово несумњиво говорио о томе да је крајем XVIII 
века на југу Монархије у српској грађанској средини француски језик, 
али и културни утицај, био итекако присутан. Менует, као главни 
плес осамнаестовековног Беча, Срби су пренели и изван граница 
Монархије у Кнежевину Србију за владавине Милоша Обреновића. 
Посебну пажњу је посветио делима Волтера која су се и поред цензуре 
нашла, уз још нека Монтескјеа, Русоа и других, у библиотекама уског 
српског интелектуалног круга. О томе да је тај круг пратио модерна 
схватања у Бечу сведочи, према Костићевом мишљењу, чињеница да 
је Павле Јулинац превео Мармонтеловог Велизара – прво 
белетристичко дело на српском – у време његове највеће славе у 
Монархији, али и у већем делу Европе, без обзора на критички став 
према цркви који је ово дело имало. Указао је да је међу српским 
епископатом, као и међу католичким бискупима, било огорчених 
противника Волтеријанаца и њихових идеја (епископ Генадије 
Димовић), али и оних код којих су те идеје толико заживеле, да се 
могло сумњати у њихову верску исправност (епископ Петар Петровић), 
те коначно да су идеје Француске револуције на различит начин 
продирале и у ниже слојеве српског становништва Хабзбуршке 
монархије и међу малобројне интелектуалце Србије у доба Карађорђа 
и прве владавине кнеза Милоша Обреновића.10

Поред француског културног утицаја, који се очитовао ипак само 
у уском кругу Срба интелектуалаца, Мита Костић је велику пажњу 
посветио оним утицајима који су на српско друштво Хабзбуршке 

10 Мита Костић, О првом француском роману у српском преводу („Велизар“), 
Прилози за књижевност, језик, историју и фолклор, Београд 1922, 50–56; Исти, 
Штетан утицај француског филозофа Бела на Темишварског епископа Петар 
Петровића, Гласник историјског друштва у Новом Саду, Нови Сад 1928, 67–72; 
Исти, Прве појаве француске културе у српском друштву, Гласник историјског 
друштва у Новом Саду, Нови Сад 1929, 66–72, 205–219; Исти, Протест епископа 
Димовића против ширења „волтеријанских“ противцрквених идеја међу Србима, 
Прилози за књижевност, језик, историју и фолклор, Београд 1938, 422–435; Исти, 
Волтер код Срба, Глас САН, Београд 1960, 49–68; Исти, Прва француска граматика 
код Срба, Културно-историјска раскрсница Срба у XVIII веку, Загреб 2010, 195–197; 
Исти, Неколико идејних одраза Француске револуције у српском друштву крајем 
XVIII и почетком XIX века, Културно-историјска раскрсница Срба у XVIII веку, 
233–247.
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монархије током XVIII века оставили знатно јачи печат – руски и 
западноевропски. Под овим другим се подразумева пре свих утицај 
Беча и немачких универзитетских центара у којима се школовала 
српска омладина. Љубав према Русији огледала се кроз посебан однос 
који су Срби имали према личности и значају цара Петра Великог. 
Костић је описао историју руско-српских односа током Великог 
бечког рата и Ракоцијевог устанка, као и нешто каснијег периода. 
Указао је на читав низ Срба који су одушевљено славили лик и дело 
Петра Великог, пре свих Захарије Орфелин и Доситеј Обрадовић. 
Руски утицаји нарочито су се осетили преко Буквара – Первоје ученије 
отроком Теофана Прокоповича и Духовног регуламента цара Петра 
Великог. Оба дела су настала између 1720. и 1722. и Срби су се с њима 
упознали већ две године касније (1724–1725). Њихова употреба у 
Карловачкој архиепископији у доба митрополита Мојсија Петровића, 
Вићентија Јовановића, патријарха Арсенија IV Јовановића и 
митрополита Павла Ненадовића оставила је значајан траг у српској 
култури. Костић је указао на везу између Срба и реформских аката 
Петра Великог. Показао је и колико су Срби пре свега у епископским 
дворовима и манастирима поседовали ова дела. Такође, посветио је 
пажњу и трговини књигама с Русијом и покушајима двора да је 
спречи. Настојање да се спречи увоз ових књига и да се Срби окрену 
у културном смислу Бечу, а не Русији, довели су до отварања 
Курцбекове штампарије и забрана увоза књига за православне. У циљу 
културно-просветне преоријентације, после спречавања српске 
емиграције у Русију, уследиле су реформе, пре свега школа, у којима 
уџбеници више нису били руски, него преведени с немачког и 
написани од стране опата Фелбигера и реформског круга око царице 
Марије Терезије. Културној преоријентацији допринели су и српски 
студенти који су се школовали на немачком говорном подручју – 
Халеу, Лајпцигу и Гетингену. Кроз причу о српским студентима на 
овим Универзитетима Костић је написао њихове кратке биографије, 
бар оних о којима је дошао до података 1938, када је публиковао рад. 
О многима је тада први пут написао неки значајнији текст и показао 
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како су у стипендирању универзитетске омладине карловачки 
митрополити и поједини епископи били широке руке.11

Проучавајући српско друштво XVIII века у Хабзбуршкој монархији 
Костић је у архивима неминовно морао да се сретне с низом 
докумената који говоре о унијаћењу, односно о разним облицима 
верских притисака. Иако није писао о појединостима верске 
конверзије, Костић је први истраживач који је говорио о мотивима, о 
притисцима који су институционално спровођени, о настојањима 
двора да прикрије своју дволичну политику. Његово историописање 
у овом смислу је обухватало главне носиоце идеје унијаћења у Бечу, 
поред Марије Терезије, пре свега царске исповеднике Игнаца Милера 
и Антона Ружичку. Костић је драматичним тоновима показао како је 
вођена борба за очување православног учења и православност 
Катихизиса ковиљског архимандрита Јована Рајића, против напада 
Марије Терезије и опата Милера. Посветио је један рад Атанасију 
Димитријевићу Секерешу, као примеру високообразоване особе која 
је прешла на унију и католичанство из опортунистичких и личних, 
како је нагласио, неморалних разлога. Посебно је указивао којом 
литературом су се Срби бранили од унијатске пропаганде и како су 
користили дела из реформског периода Монархије, нарочито 
владавине цара Јозефа II, у којима је нападана католичка црква или 
папа, како би се заштитили од прозелитизма католика и унијата. У 
том смислу, Костић се освртао на Ајблову књигу Ко је папа и 
анонимно дело Кесара Јосифа молитвена књига, којим је оснажена 
(1794) антиклерикална јозефинистичка идеологија, управо у време 
када је реакционарни цар Франц II све више заводио режим као у 
предјозефинистичко доба.12

11 Мита Костић, Духовни регуламент Петра Великог и Срби, Зборник радова 
Института за проучавање књижевности САН, 2, Београд 1952, 61–91; Исти, Култ 
Петра Великог код Руса, Срба и Хрвата у XVIII веку, Историјски часопис, 8, Београд 
1958, 83–106; Исти, Руско-српска књижарска трговина у Терезијанско доба, 
Културно-историјска раскрсница.., 126–137; Исти, Генеза немачке културне 
оријентације у Срба, Културно-историјска раскрсница.., 141–152; Исти, Српски 
студенти на универзитетима у Халеу, Лајпцигу и Гетингену у XVIII веку, Културно-
историјска раскрсница.., 153–171.

12 Мита Костић, Акатоличка књижевност код Срба крајем XVIII века, Службени 
лист Српске православне патријаршије, II, Београд 1921, 310–313, 326–330, 343–347; 
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Проучавању историје српске уметности Костић је посветио 
неколико својих радова. Чини се да су га најраније почели занимати 
бакрорези XVIII века, чиме он свакако представља једног од пионира 
проучавања овог уметничког правца. Он уцртава трасу развоја 
српског бакрореза, најпре истичући да су Срби само давали слике, 
које су онда у бакру резали и из њих правили отиске, пре свега 
црквене садржине, немачки мајстори, као што су Месмер и Шмуцер. 
Тек с појавом Захарија Орфелина ситуација се мења. Бакрорез је, као 
и икона, служио цркви у очувању верског идентитета народа и као 
оружје у борби против прозелитизма, како истиче Костић, што је у 
складу с функцијом уметности код Срба у XVIII веку, током чијег 
већег дела је њима непозната уметност ради уметности. Она има 
практичну сврху очувања верског идентитета. Посебно место у 
резању и наручивању бакрореза Костић посвећује Захарију Орфелину 
и митрополиту Павлу Ненадовићу, као и Христофору Џефаровићу.13

Костић је био један од првих историчара који је указао на значај 
трговачких и занатских компанија за српску историју. Његови радови 
о томе како се развијала српска трговина и православна заједница у 
Трсту и Ријеци непревазиђене су студије кроз које је расветљена 
прошлост ондашњих православаца, Срба и Грка. Дуго година је његов 
рад о лађама, лађарима и лађарским цеховима био усамљен у српској 
историографији, а за касније ауторе који су се дотицали ових тема 
био је и остао основа од које полазе. Показао је којим типовима 
бродова су се лађари користили на Дунаву и Сави, рекама које су за 
трговину Срба имале посебан значај.14

Исти, Проповеди Јована Рајића. Студија о политичкој цензури српских књига у XVIII 
веку, Службени лист Српске правсолавне патријаршије, III, Београд 1922, 261–264. 
и 277–280; Исти, Царски духовници пропагатори уније међу Србима, Службени лист 
Српске православне патријаршије, III, Београд 1922, 40–41, 52–54, 70–73; Исти, 
„Кесара Јосифа молитвена књига“ из године 1794, Зборник Матице српске за 
књижевност и језик, XIII/2, Нови Сад 1965, 319–328; Исти, Доситејев пријатељ и 
саветник Секереш, Културно-историјска раскрсница.., 275–297; Исти, Одјеци Ајблове 
књиге против папства код Срба, Културно-историјска раскрсница.., 310–313.

13 Мита Костић, Српски бакрорези осамнаестог века (Прилог историји 
уметности), Летопис Матице српске 303, Нови Сад 1925, 147–156. 

14 Мита Костић, О дунавско-савској трговини, лађама, лађарима и лађарским 
цеховима у XVIII у XIX веку до појаве железница, Историјски часопис, IX-X, Београд 
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Поред поменутих радова и разних тема којима се бавио, Мита 
Костић је остао упамћен по четири монографије, од које су три 
самосталне, док је једну урадио заједно с Јованом Радонићем. 
Самостално је написао књиге Српска насеља у Русији: Нова Србија 
и Славеносрбија (1923), Гроф Колер као културно-просветни 
реформатор код Срба у Угарској у XVIII веку (1932) и Доситеј 
Обрадовић у историјској перспективи XVIII и XIX века (1952), а 
коауторски Српске привилегије од 1690. до 1792. год. (1954). Гроф Колер 
је књига којом Костић најбоље потврђује своје начело о XVIII веку и 
своју тезу да су све битне реформе за Србе извршене, не у време цара 
Јозефа II, него током последњег периода постојања Илирске дворске 
депутације, када је њоме управљао гроф Колер (1767–1777). Та 
деценија, с додатком акта из 1779, представља круну свих 
терезијанских реформи у односу на Србе. Гроф Колер, који је после 
барона Бартенштајна најбоље познавао историју и положај Срба у 
Хабзбуршкој монархији, био је најподеснија особа да изврши велике 
реформе у српском народу. У том смилу, он се ослањао на цркву, или 
је бар тако изгледало савремницима, али и на мали број реформама 
оданих и заинтересованих Срба. Све је било усклађено с државним 
реформама, које су већ опробане на католичком и, једним делом, 
протестантском становништву. Процес секуларизације школства, 
реформе календара, отварање и монополски положај Курцбекове 
штампарије и реформски Сабори (1769, 1774) и Синоди (1769, 1774, 
1776) представљају окосницу промена и Колерове делатности. 
Уследило је доношење аката (Регуламент из 1770. и 1777. и 
Деклараторија из 1779), којима су протумачене Привилегије и 
завршена осам деценија дуга борба Срба за њихово очување у 
изворном облику.

Истраживање прошлости српских сеоба је тема која се наметала 
сваком истраживачу XVIII века, у том смислу Мита Костић није 
изузетак. Разматрајући емигрантски покрет током Аустро-турског 
рата 1737–1739, Костић је постао историчар Друге сеобе.15 Међутим, 

1959–1960, 259–293.
15 Мита Костић, Устанак Срба и Арбанаца у Старој Србији против Турака 

1737–1739. и сеоба у Угарску, Гласник скопског научног друштва, VII/VIII, Скопље 
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он је први научник који је своју пажњу озбиљно усмерио не само на 
оне сеобе које су ишле у правцу Хабзбуршке монархије, него из ње 
ка Русији. Стварање српских насеља на територији данашње Украјине 
и емиграциони покрет који је захватио Србе после Рата за аустријско 
наслеђе (1740–1748) и Развојачења Потиско-поморишке војне границе 
до Мите Костића је било само у кратким цртама познато српској 
научној јавности. Он је на документима и литератури успео да прати 
читав процес, миграцију, пријем Срба у Руској империји, као њихов 
размештај и прве деценије живота. И у овом делу је Костић показао 
да није само историчар који описује процесе и догађаје, него у свему 
тражи дубљи смисао и разлог. Пратећи идеју исељавања Срба, он 
указује на миграторне процесе у ранијем периоду, атмосферу која је 
стварана у време најјаче агитације за исељавање, како је на то утицала 
политика двора и односи две државе – Хабзбуршке монархије и Руске 
империје. Овој теми он се посветио и у мањим радовима, али је 
историографији највише дао поменутом монографијом. Занимљиво 
је сведочење Мите Костића о публиковању књиге Српска насеља у 
Русији: Нова Србија и Славеносрбија. Наиме, рукопис је предао 
председнику САНУ, Јовану Цвијићу, како би од њега добио мишљење 
о тексту. Када је неколико дана касније дошао код Цвијића он га је 
дочекао речима: „Идите, молим Вас, одмах у штампарију и кажите 
нам где да Вам шаљемо коректуре...“.16 Тако је Цвијић, без 
процедуралних радњи, задовољан Костићевом књигом, одмах дао да 
се она штампа. Иако је каснија наука донела прегршт нових поатака 
о миграцијама у Русију, Костић је направио стазу којом су ишли 
истраживачи, чак и они који су исправили неке његове ставове. 
Уосталом, он је овако нешто и сам радио, јер је у свом научном раду, 
дугом преко шест деценија, долазио до података којима је побијао 
своја мишљења с почетка каријере. Тако је показао да је љубав ка 
историјској прецизности и истини била изнад личне сујете.17  

1929–1930, 203–235.
16 Драгослав Адамовић, Разговори са савременицима, Београд 1982, 164–167.
17 Мита Костић, Резолуција Срба Моришана против развојачења Крајине 1750, 

Гласник Историјског друштва у Новом Саду, Сремски Карловци 1931, 112–114.
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Доситеј Обрадовић, као једна од најзначајнијих личности српске 
историје, био је незаобилазна тема у Костићевим радовима, али му је 
поред низа текстова посветио и монографију Доситеј Обрадовић у 
историјској перспективи XVIII и XIX века. У овој књизи, Костић је 
коначно подвукао своју тврдњу да су све реформе које је цар Јозеф II 
спровео у држави, код Срба већ извршене у време владавине његове 
мајке Марије Терезије, односно актима из 1770, 1777. (Први и Други 
регуламент) и 1779. (Деклараторија). Зато јозефинизма у правом 
смислу речи, према Костићевом мишљењу, код Срба није било.18 На 
овај начин је измењена до тада важећа теорија Јована Скерлића о 
значају јозефинизма код Срба. Развијајући даље причу о Доситеју 
Обрадовић, Костић је оспорио идеје Обрадовића о „Јосифу II као 
зачетнику рационализма и просветитељства међу Србима у 
Војводини”.19 О значају овог дела сведочи то што су његову књигу 
приказали тада утицајни историчари – Фриц Ваљевац, Ханс Лео 
Миколецки, Вера Јаврек, Алојз Шмаус, Андре Вајан, Валтер Марков.20

Коауторско дело Мите Костића и Јована Радоњића Српске 
привилегије од 1690. до 1792. год. представља резултат дугогодишњег 
рада двојице научника на расветљавању историјата српских 
Привилегија. Аутори су документа донели у оригиналу и преводу, а 
значајно је да су презентовали и потврде Привилегија. Такође, уз 
основне три Привилегије, публиковали су Деклараторију (1779), 
Конзисторијалну систему (1782) и Законске чланке (27. из 1790–1791. 
и 10. из 1792) Угарске диете, чиме су научној и лаичкој јавности 
омогућили увид у акта којима је дефинисан српски правно-политички 
положај у Хабзбуршкој монархији, како током XVIII века, тако и у 
великом делу XIX (све до 1868).21

За разумевање делатности Мите Костића није довољно само 
познавање његових радова и књига, него и чињенице да је, у своје 

18 Мита Костић, Доситеј Обрадовић у историјској перспективи XVIII и XIX 
века, Београд 1952.

19 Владимир Стојанчевић, Шездесета годишњица научног рада..., 17.
20 Владимир Стојанчевић, Осврт на животно научно дело Мите Костића, Из 

историје Срба у Угарској и Аустрији XVIII и XIX века, Загреб 2013, 414.
21 Јован Радонић и Мита Костић, Српске привилегије од 1690. до 1792. год, 

Београд 1954.
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време, био међу српским историчарима најбољи познавалац грађе и 
фондова бечких архива, посебно оног дела у којем су се могли наћи 
документи важни за српску историју. То своје знање он није чувао за 
себе него га је несебично делио посебно с млађим колегама. То 
потврђује и случај академика Димитрија Ђорђевића, којем је Костић 
помагао с истраживањима управо у бечким архивским институцијама, 
о чему је Ђорђевић оставио важна сведочанства.22

На крају, као закључак о научном опусу Мите Костића ваља истаћи 
оцену његовог дела из пера академика Владимира Стојанчевића, 
према којем оно у целости представља „студију о српском народу на 
раскршћу од традиционално-патријархалних установа и схватања ка 
савременим обливима друштвено-политичке и културне 
организованости”. Посебна тема Костићевог изучавања била је 
дебалканизација српске културе, при чему Стојанчевић закључујуе 
да његов научни опус подсећа у многоме на Леополда Ранкеа – 
„широки захват битне историјске проблематике, претресање основних 
проблема епохе у друштвеном, политичком и културном развитку 
једног народа; изграђивање једне концепције о минулом свету 
историјских збивања, и закључивање о њему – како је шта било и 
зашто се тако догодило”.23 И овим се још једном потврђује да је 
академик Мита Костић, један од великана српске историографије, био 
за време свог дугог живота најбољи познавалац српске прошлости у 
Хабзбуршкој монархији, посебно у периоду XVIII и прве половине 
XIX века. 

22 Димитрије Ђорђевић, Ожиљци и опомене, Београд 2001.
23 Владимир Стојанчевић, Доајен српских историчара Мита Костић, 

Биобиблиографија и мишљење домаћих и страних стручњака о штампаним 
радовима Мите Костића, 30–31.
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АКАДЕМИК СЛАВКО ГАВРИЛОВИЋ – СРЕМСКИ 
ИСТОРИОГРАФ 

Академик Славко Гавриловић је рођен у земљорадничкој породици, 
средњег поседа, у Сремским Лазама код Винковаца 1. фебруара 1924. 
од оца Живка и мајке Вемије. Основну школу завршио је у Лазама, а 
потом шест разреда гимназије у суседним Винковцима. Седми разред 
Гимназије завршио је у Сремским Карловцима у периоду 1941–1942, 
да би, затим, услед усташке страховладе и терора, био принуђен да 
прекине школовање и врати се у родни крај. Недуго, потом, отишао 
је у партизане и учествовао у НОБ-у од друге половине 1942. до краја 
1945. године. После ослобођења, Гавриловић се демобилисао и 
наставио школовање, при чему је 1946. матурирао у Гимназији у 
Новом Саду.

На Филозофски факултет у Београду уписао се октобра 1946. 
Првобитно на Катедру за филозофију, да би следеће 1947. прешао на 
Катедру за историју, на којој је 1951. завршио студије с дипломским 
радом из Опште историје новог века. Од септембра 1949. био је стално 
запослен у Средњој фискултурној школи у Земуну, а потом је, после 
завршеног факултета, као професор историје, био запослен  у 
Учитељској школи у Призрену (1951–1953), када је положио и државни 
стручни испит у Београду. Од јесени (септембра) 1953. прешао је на 
дужност кустоса у Војвођански музеј у Новом Саду, да би октобра 
1955. био изабран за асистента на групи за историју Филозофског 
факултета у Новом Саду. Докторирао је априла 1956. на предмету 
Национална историја новог века с насловом докторске дисертације 
Аграрни покрет у Срему и Славонији почетком XIX века. Недуго 
затим, до краја 1956. изабран је за доцента на катедри за Историју 
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народа Југославије новог века. У наставничком звању као доцент, 
ванредни и редовни професор Националне историје новог века, био 
је све до почетка 1988, када је прешао у Историјски институт САНУ 
у Београду, задржавши се истовремено као предавач у скраћеном 
радном односу на Филозофском факултету у Новом Саду. У 
Историјском институту био је у звању научног саветника, а вршио је 
и функцију председника Научног већа све до коначног пензионисања 
1994. године. При томе је и као пензионер радо помагао своје колеге 
и обучавао млађе кадрове на Катедри за историју Филозофског 
факултета у Новом Саду, држећи често и курсеве из магистарских и 
докторских студија Националне историје новог века на истоименој 
Катедри. 

Изабран је за дописног члана САНУ новембра 1978, а за редовног 
члана децембра 1985. године. У Одељењу историјских наука САНУ 
руководио је Одбором за историју српског народа XVI–XVIII века, 
као и Одбором за историју Српске револуције 1804–1830. Неколико 
година био је и на челу Сентандрејског одбора САНУ. 

Био је стални члан Матице српске; члан њеног управног одбора и 
главни уредник Зборника Матице српске за историју (од броја 1 до 
70). Академик Гавриловић је добио Октобарску награду града 
Београда, а затим и Октобарску, а потом и Фебруарску награду града 
Новог Сада. Добио је такође и награду за животно дело Универзитета 
у Новом Саду.1 Умро је у својој осамдесет и четвртој години живота 
15. септембра 2008. у Новом Саду.

*

О историографском делу академика Српске академије наука и 
уметности (САНУ) Славка Гавриловића (1924–2008) увек се може 
говорити узимајући у обзир свеобухватни контекст историје српског 
друштва и српске националне политике на просторима Отоманске и 
нарочито Хабзбуршке монархије од XVI до средине XIX века. О томе 
најбоље сведоче волуминозни томови изворне грађе различите 

1 Владан Гавриловић, Библиографија академика Славка Гавриловића, Београд: 
САНУ, 2004, 1–3.
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провенијенције, студије и монографије које је приредио, написао и 
објавио у претходних педесет година. Сазнања до којих је дошао 
стрпљивим, преданим и критичким радом преточио је у научна дела 
од трајне вредности која су незаобилазна у проучавању нововековне 
историје српског народа. Она несумњиво представљају највиши домет 
српске историографије и најпоузданији темељ за дефинисање кључних 
питања из историје српског народа. Стицање целовитих и објективних 
представа о томе шта чини српску традицију и њену суштину у 
вишевековном континуитету није могуће без увида у дела која је 
оставио за собом академик Славко Гавриловић. Он је својим научним 
радом, али и наставничком појавом и речју, која је била много више 
од речи предавача националне историје, осигурао место у сећању 
генерација студената који су имали прилику да присуствују његовим 
часовима. Од њега као професора учили смо о привредној и 
друштвеној историји Срема и Бачке, српским установама и 
институцијама у Аустрији и Србији, Карловачкој митрополији, Војној 
граници, ратовима српског народа за интересе Бечког двора и за 
остварење националних и грађанских права која су уживали други 
народи Европе, о Карађорђевом војевању за слободну и независну 
Србију. Предавао је на основу сопствених научних истраживања, 
критички, егзактно, једноставно, прецизно и надахнуто. Као предавач 
остављао је снажан утисак на своје студенте и они су његова 
предавања доживљавали као часове на којима је историја 
превазилазила оквире доказаних чињеница и општих представа о 
минулом времену. Везе и односи српских устаника и пречанских Срба 
почетком XIX века објашњени су и описани, и на часовима као и у 
књигама, надахнуто, живо и динамично. Учествовао је на бројним 
међународним научним скуповима и објављивао историографске 
радове који су умногоме обогатили садржај и квалитет наставе на 
Катедри/Одсеку и тиме допринео да многе генерације студената 
историје на најбољи начин упознају националну историју Срба у 
новом веку.2

2 Дејан Микавица, Беседа одржана поводом комеморације академика 
Гавриловића у Матици српској у Новом Саду, 23. септембра 2008.(у рукопису)



102

Владан Гавриловић

*

Академик Славко Гавриловић је један већи део свог научног опуса, 
готово једну трећину свих научних радова, посветио истраживању 
Срема, Славоније и Хрватске од краја XVII до средине XIX века. Од 
преко 500 библиографских јединица које је за собом оставио – не 
убрајајући различите забележене разговоре о историји и 
историографији као ни мноштво биографских одредница у 
волуминозним томовима Српског биографског речника у издању 
Матице српске – убрајајући само студије, чланке и поједине важније 
приказе, на Срем, Славонију и Хрватску се односило скоро 300 
библиографских јединица, при чему се директно на Срем, као 
Провинцијал и Сремску војну границу, као и поједине личности у 
њима, односило више од 100 библиографских јединица, односно преко 
1/5 целокупног научног стваралаштва. 

О Срему, Славонији и привредним приликама у њима говори и 
његова докторска дисертација написана и објављена 1960. под називом 
Аграрни покрети у Срему и Славонији почетком XIX века. Академик 
Гавриловић је у овој монографији, као и у каснијим својим радовима 
био мишљења да су Срем и Славонија у оквиру Хабзбуршке монархије 
били у најтешњој вези и да их треба посматрати и третирати као једну 
јединствену целину, која се умногоме разликује од остатка данашње 
Војводине и Хрватске. Народ у њима је исте нарави и карактера, под 
феудалном стегом локалних господара, без обзира на веру, као и 
нешто слободнији у трговиштима и мањим варошима (у 
Провинцијалу), док је под истим војним, крутим и строго 
контролисаним, третманом био у оквиру првобитно одвојене, а 
касније спојене Сремско- славонске војне границе и њеним 
граничарским слободним комунитетима. Ова монографија је 
посвећена и истраживању сељачких немира и свеукупних аграрних 
односа на територији Срема и Славоније у првој декади XIX века, од 
гибања на Даљском спахилуку 1806. све до борби феудалних поданика 
у Мославини 1815–1816, чиме је умногоме попуњен вакум у вези с 
питањем сељаштва који је постојао у дотадашњој југословенској, а 
посебно српској, историографији за период од 1756. (време доношења 
Урбара за Славонију и Срем) до 1848. и промене друштвених односа. 
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Истражујући у архивима Беча, Сремских Карловаца и Загреба, 
академик Гавриловић је дошао до закључка да је територијална 
повезаност ових двају средина, као и сличност у управљању, 
администрацији, довела до веома сличних, ако не и идентичних 
покрета и до сличног економског развоја ових територија, на којима 
су, услед тешког положаја сељаштва, немири били чести, понекад и 
веома сурови. Такође, блиска повезаност, пре свега, Срема с 
устаничком, Карађорђевом Србијом је условила одређену идеологију 
о могућности прикључења тих области новој, прокламованој, 
независној Србији, што је био један од максималних захтева Тицанове 
буне, коју је академик Гавриловић посматрао као једну веома 
организовану народну (сељачку) буну, с веома јасним и дефинисаним 
ставовима – од укидања феудалних односа до политичких захтева о 
уједињењу са Србијом.3 Поменутој Тицановој буни академик 
Гавриловић је посветио неколицину радова на почетку своје научне 
каријере педесетих година XX века, да би се Тицану, његовој 
личности, карактеру и идеологији, вратио кроз више радова почетком 
XXI века, при чему га је сагледао у једном новом светлу, захваљујући, 
пре свега, стеченом научном искуству и деценијским истраживањима 
сремско-славонског простора.4

Односи између устаничке Карађорђеве Србије и Срба на простору 
Хабзбуршке монархије су били једно од најважнијих, несумњиво 
вишедеценијских истраживачких поља академика Гавриловића. Он 
је овој теми посветио пет књига грађе (Грађа бечких архива о Првом 
српском устанку), које су изашле у периоду од 1985. до 2003. године. 
Академик Гавриловић је њима умногоме допунио постојећу грађу о 
Првом устанку професора Алексе Ивића. Такође, специфичност ових 
односа Гавриловић је обрадио и преточио у једну посебну монографију 
под насловом Војводина и Србија у време Првог устанка, изашлој у 
Новом Саду 1974, која је доживела и своје, друго, допуњено издање 

3 Славко Гавриловић, Аграрни покрети у Срему и Славонији почетком XIX века, 
Београд 1960, 1–233.

4 Славко Гавриловић, Грађа о Тицановој буни у Срему 1807. године, Зборник 
Матице српске за друштвене науке, бр. 6, Нови Сад 1953, 198–201; Славко Гавриловић, 
Аграрни односи у Срему као подлога Тицановој буни, Зборник  Тицанова буна 1807, 
Бешка 2007, 7–32.
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(Нови Сад, 2004). Нарочита пажња у овој монографији је посвећена 
извештајима царских војних заповедника на територији Срема, пре 
свега Земуна, о кретању устанка и везама устаника с граничарским, 
највише сремским, становништвом. Те везе су се огледале не само у 
масовном прелажењу сремских граничара у Србију, него и у помагању 
устанка путем новца, оружја и муниције. Ове послове су обављали 
сремски трговци, с већ раније створеним сопственим везама у Србији, 
у чему су предњачили трговци из Митровице и Земуна уз свесрдну 
помоћ тадашњег митрополита Карловачке митрополије Стефана 
Стратимировића и његових епископа. После слома устанка 1813. 
Гавриловић је пратио талас избеглица из покорене Србије, које су 
своје, привремено, а неки и трајно, место боравка пронашли у сремској 
средини.5

Сагледавајући специфичности Срема и његову карактеристичну 
поделу и изузетан географски и стратегијски положај, Гавриловић је 
своја архивска истраживања остварена у Загребу, Будимпешти и Бечу, 
преточио крајем седамдесетих година XX века у једну, и данас 
истраживачима Хабзбуршке монархије, незаобилазну монографију 
Срем од краја XVII до средине XVIII века (Нови Сад 1979), у којој је 
свеобухватно разложио историјат Срема у овом периоду, његову 
поделу (коморски, војни, феудални), различите дажбине, што 
световним, што духовним господарима, као и потешкоће, пре свега, 
у економском погледу које је трпело становништво Срема, споро се 
опорављајући од ратних дејстава, која су била честа и веома разарајућа 
на сремској територији. Такође, академик Гавриловић је ова своја 
разматрања пропратио кроз низ табела, које нам пружају веома тачну 
и прецизну слику економских збивања на сремској територији. Између 
осталог, његова монографија о Срему овог периода доноси и податке 
о броју становника, њиховој верској припадности у сремским 
срединама, на основу чега недвосмислено можемо тврдити да је Срем, 

5 Славко Гавриловић, Војводина и Србија у време Првог устанка, Нови Сад 1974, 
1–473; Славко Гавриловић, Војводина и Србија у време Првог устанка, Нови Сад 
2004, 1–520.
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било феудални, коморски или војни, у највећој мери (скоро 90%) био 
насељен српским становништвом.6 

Посебно поље истраживања академик Гавриловић је посветио 
Револуцији 1848. и дешавањима која су условила стварање Српског 
народног покрета 1848–1849, који је имао специфичан одјек, посебно 
у Срему, који је због својих географско-стратегијских специфичности, 
као и различитом тумачењу његовог правног положаја, био стални 
камен спотицања у односима између Срба и Хрвата у Монархији. О 
овом револуционарном периоду у Срему говоре две његове 
монографије написане у различитим временским периодима 
(шесдесетих и деведесетих година: Срем у револуцији 1848–1849, 
Београд 1963; Срем пре и у току Српског народног покрета 1848–1849, 
Београд–Ваљево 1997). Гавриловић у овим својим монографијама није 
само објашњавао социјално-економске и национално-политичке 
тежње Срба и Хрвата у Срему у току револуционарних збивања 1848–
1849, него је, у кратким цртама, приказао свеукупни развитак Срема 
од смрти цара Јосифа II до Револуције 1848. С обзиром да о овом 
периоду краја XVIII до средине XIX века није у српској историографији 
било ни једне вредне студије, а камоли монографије, академик 
Гавриловић је путем архивских извора Беча, Будимпеште, Загреба, 
успео објаснити и критички обрадити изузетно тешке и сложене 
проблеме аграрних односа у Срему, његову градску привреду, као и 
стварање политичких струја српског и хрватског покрета и њихова 
неслагања у погледу припадности Срема. Такође, као једно од питања 
које је обрађено у овим монографијама, као и у неколико посебних 
студија, била је међусобна корелација Српског народног покрета и 
хрватског Бана Јосипа Јелачића, која је баш по питању Срема, односно 
његове припадности, била угрожена.7

Академик Гавриловић је, такође, умногоме истраживао 
различитости Срема и његову подељеност на коморске (цивилне) и 
војне (Војна граница) области. Проблематика која се односила на 

6 Славко Гавриловић, Срем од краја XVII до средине  XVIII века, Нови Сад 1979, 
1–503.

7 Славко Гавриловић, Срем у револуцији 1848–1849, Београд 1963, 1–386; Славко 
Гавриловић, Срем пре и у току Српског народног покрета 1848–1849, Београд–
Ваљево 1997, 1–421.
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питање ових области нашла је своје место у једној изузетно значајној 
монографији под насловом Коморски Срем у другој половини XVIII 
века, изашлој 1995. године. У њој Гавриловић указује на различити 
положај феудалних подложника под Комором и Војном границом, 
као и специфичности Срема подељеног не само на ове области, него 
и на крупан феуд, тзв. Одескалкијев Срем, као и на тзв. Турски Срем, 
до 1718. године. Комором се управљало из Петроварадина и она је 
прикупљала контрибуцију, житне и винске десетине, које су с обзиром 
на родност Срема у тим културама биле изузетно важне за економију 
целокупне области. Такође, специфичност Срема истражена и 
исказана у овом Гавриловићевом делу је у томе што су ти коморски 
делови били прво под управом Царске (1699–1745), а потом Угарске 
дворске коморе (1745–1777), при чему је Царска имала много мање 
намете и порезе од Угарске коморе. При томе, академик Гавриловић 
је указао на важност Одескалкијевог спахилука, који је, између 
осталог, у свом саставу имао веома важно трговиште Илок, при чему 
је он постао један од привредних центара свеукупне сремске 
економије. Највише архивске грађе Гавриловић је за ову тему 
пронашао у Државном архиву Мађарске у Будимпешти.8

Академик Гавриловић се умногоме бавио економско-трговинским 
односима на територији Угарске и Срема као њеног саставног дела. 
Он је посветио многа истраживања тзв. балканским трговцима, који 
су на ту територију долазили из јужних и централних делова 
Балканског полуострва, доневши и преневши са собом своје старе 
„балканске” занате, које су наново развили у сасвим другим 
привредним условима. Та врста сналажења у за њих новим ситуацијама 
била је гарант њиховог опстанка. Такође, осим привредне активности, 
они су пренели и своје обичаје и размишљања. Највише припадника 
тих балканских трговаца било је из цинцарско-грчке средине. 
Цинцари и Грци су умногоме попуњавали простор у оквиру већ 
постојеће српске православне трговачке заједнице у Монархији. 
Њихова појава у Срему је била завидна и поприлична. Некада су међу 
овим дошљацима и тзв. домаћим трговцима избијале препирке и 

8 Славко Гавриловић, Коморски Срем у другој половини XVIII века, Београд 1995, 
1–159.
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свађе, али се највећи део њих уклопио и веома брзо асимиловао у 
српској средини. Ови трговци су имали изузетно велики значај за 
формирање српске грађанске класе у Монархији. 

О питању Цинцара, њиховом пореклу, било је написано веома 
мало, само једна монографија Душана Ј. Поповића (О Цинцарима, 
Београд 1937), док о њиховој организованој трговини готово да није 
било ни помена. Зато је академик Гавриловић, као прави научник и 
архивски истраживач, посветио овој теми монографију под насловом 
Прилог историји трговине и миграције Балкан–Подунавље XVIII и XIX 
века, изашлој у Београду 1969. године. Али ово нису били једини 
балкански, турски трговци који су се у току XVIII века населили у 
Срем. Из Турске, у великом броју, на територију Монархије, највише 
Срема, као трговци прелазе и насељавају се Јевреји, којих је било у 
сремским срединама ипак врло мало (око сто у већим срединама). 
Иако тако малобројни, они су, ускоро, својим заједничким држањем 
и међусобним помагањем преузели трговину на мало, тзв. торбарење 
у своје руке, што је довело до постепеног повлачења Цинцара из те 
гране трговине.9 Овој теми академик Гавриловић је посветио 
монографију под насловом Јевреји у Срему у XVIII и првој половини  
XIX века, изашлој у Београду 1998. године.10 

Осим Јевреја, Славко Гавриловић је део својих истраживања 
усмерио и на питање појаве и насељавања Словака и Немаца у Срему. 
Насељавање тих народа је био покушај Хабзбуршке монархије да се 
покуша разбити веома чврста и монолитна српска заједница у Срему, 
што је за Хабзбурге, услед стратешког положаја Срема, посебно у 
односу на Србију и Босну, које су биле насељене такође у великој мери 
Србима, било посебно важно питање.11

9 Славко Гавриловић, Прилог историји трговине и миграције Балкан–Подунавље 
XVIII и XIX века, Београд 1969, 1–323.

10 Славко Гавриловић, Јевреји у Срему у XVIII и првој половини XIX века, Београд 
1989, 1–121.

11 Slavko Gavrilović, Naseljavanje Slovaka u sremska sela Sot i Bingulu godine 1835, 
Годишњак Филозофског факултета у Новом Саду, br. XII/1, Novi Sad 1969 135–138; 
Славко Гавриловић, Насељавање Словака у Нови Сланкамен (1791), Зборник Матице 
српске за историју, бр. 3, Нови Сад 1971, 105–108; Славко Гавриловић, Статистички 
подаци о Словацима и Немцима у Бачкој и Срему 1818, Зборник Матице српске за 
историју, бр. 4, Нови Сад 1971, 119–120; Славко Гавриловић, Прилог историји 
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Пажњи академика Гавриловића није промакло ни питање 
фрушкогорских манастира и њихове економике у XVIII веку. Из ових 
манастирских пописа можемо утврдити не само инвентар и велико 
богатство најчувенијих српских манастира (Крушедола, Хопова, 
Гргетега...) него и спознати до тада релативно неистражен однос 
између манастирских подложника (прњавораца) и манастира. На 
основу истраживања академика Гавриловића, утврђено је, такође, да 
су манастири готово половину својих прихода добијали од винске 
десетине и од сопствене продаје вина, чиме је гајење винове лозе као 
културе на Фрушкој гори добило нови полет, а исплативост грожђа 
и вина учинило да Фрушка гора буде проткана виноградима, што у 
манастирском, што у сељачком поседу.12 

Стални порези које су прописивале аустријске власти, као и 
различита феудална давања, понекад изузетно тешке економске и 
социјалне прилике, које су настале услед ратних дејстава на територији 
Срема, су много пута у XVIII веку терали становништво на отпор 
таквим мерама. Такође, подлога несређених друштвених односа, 
понекад изражена национална и верска нетрпељивост, али врло често 
морална деградација и психичка нестабилност појединца, социјална 
пониженост, као и многи други разлози, терали су становнике Срема 
да постану разбојници, пустахије, пљачкаши, а за локално 
становништво врло често јунаци. Узроке и последице тог отпора 
најбоље је описао академик Гавриловић у монографији под насловом 
Хајдучија у Срему у XVIII и почетком XIX века, изашлој у Београду 
1986. године. На хајдучију (пустахилук, разбојништво) до Гавриловића 
се није обраћала толико велика пажња, осим када је у питању био 
Лаза Харамбаша, као најмаркантније њене личности. Академик 
Гавриловић је, служећи се архивским документима Архива у Загребу, 
као и Архива САНУ у Сремским Карловцима, показао све потешкоће 
које је имала званична власт с овим људима изван закона, али и 
њихова хтења и неправде које су их и нагнале да постану изгнаници 

Словака у Старој Пазови (1770–1848), Годишњак Филозофског факултета у Новом 
Саду, бр. XVI/1, Нови Сад 1973, 63–68.

12 Славко Гавриловић, Земљишни односи и привређивање фрушкогорских 
манастира у XVIII и XIX веку, Зборник Фрушкогорски манастири, Београд 1990, 
157–175.
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и пљачкаши. Ова књига, можемо слободно рећи по својој вокацији, 
спада у ред историјских романа, базираних на оригиналној архивској 
грађи.13

Осим Срема као целине, посебно поље истраживања академика 
Гавриловића била су важнија сремска насеља: Митровица као штабно 
место Петроварадинске регименте, Ириг, као једно од највећих и 
најзначајнијих насеља у Срему до појаве куге 1795, Рума, као 
племићки посед породице Пејачевић, о којима су настале посебне 
студије и монографије. Сва наведена места су имала значај у историји 
Срема и била су проглашена трговиштима, што је био веома цењен и 
повлашћен статус у оквиру хабзбуршког и угарскког законодавства. 
У свим овим местима српско становништво је представљало већину 
и било важан трговачки, односно економски фактор развоја тих 
места.14 Његове студије о Шиду и шидском властелинству својим 
обимом и значајем заслужују посебну пажњу. Шид је, као и већи део 
места у Срему, прошао различите управе (коморску, војну), с тим што 
је у погледу Шида постојала и специфичност, односно он је од 1777. 
додељен Гркокатоличкој бискупији у Крижевцима. Кроз деловање 
ове бискупије на територији Срема академик Гавриловић је показао 
перфидне намере хабзбуршких власти да се путем уније покуша 
сломити српска православна, сремска средина и на сваки начин 
ослаби српски народ настањен у Монархији. На срећу, Срби у Срему 
су стојички и с пркосом подносили све тегобе, а њихова православна 
вера је издржала све притиске.15 

Академик Славко Гавриловић се показао и као истраживач народне 
традиције о чему сведочи његов рад под насловом Женидбени и 
сватовски обичаји у Срему у XVIII столећу, у којем је показао колико 

13 Славко Гавриловић, Хајдучија у Срему у XVIII  и почетком XIX века, Београд 
1986, 1–278.

14 Славко Гавриловић, Рума – трговиште у Срему 1718–1848/49,  Нови Сад 1969, 
1–240; Славко Гавриловић, Митровица – трговиште у Срему XVIII и XIX века 
(1716–1848), Београд 1984, 1–224; Славко Гавриловић, Ириг – трговиште у Срему 
1687–1849, Нови Сад–Ириг 1994, 1–132.

15 Славко Гавриловић, Шид и шидско властелинство (1699–1849), први део, 
Зборник Матице српске за друштвене науке, бр. 16, Нови Сад 1957, 36–51; Славко 
Гавриловић, Шид и шидско властелинство (1699–1849), други део, Зборник Матице 
српске за друштвене науке, бр. 17, Нови Сад 1958, 29–54.
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су и даље у сремској, српској, средини владали стари обичаји куповине 
младе, која се продавала како су њени родитељи хтели, а новац и 
акови ракије су у овој продаји играли одлучујућу улогу. Да би се 
спречио овако дубоко укорењен обичај, сремски поджупан Јосип 
Хајноци је 1786. издао посебну уредбу о овом питању, покушавајући 
да и православно и католичко становништво Срема уразуми 
прописујући драконске казне за продају младе. Хајноци је такође 
покушао да њихова пијанства и претерано јело на свадбама сведе на 
једну разумну меру, у чему се, морамо се сложити, није успело у 
потпуности ни до данашњих дана.16

Питање Срема, његове територијалне поделе и етничке 
припадности је умногоме било и јесте и данас камен спотицања 
између српске и хрватске историографије. Зато смо се и одлучили да 
у кратким цртама објаснимо и истакнемо радове о Срему академика 
Славка Гавриловића из којих се може видети да је Срем превасходно, 
скоро деведесет посто, био и јесте настањен као српска средина, у 
којој су и други народи увек били добродошли. 

Успомени на почившег академика Славка Гавриловића и његов 
научни рад доносимо комплетан списак монографија, студија, чланака 
и приказа о сремској тематици.

МОНОГРАФИЈЕ:

Građa za privrednu i društvenu istoriju Srema početkom XIX stoleća, 1. Izbor, 
[predgovor] O građi i prilikama u Sremu na koje se ona odnosi i objašnjenja 
Slavka Gavrilovića, Istorijski arhiv AP Vojvodine, Sremski Karlovci-Novi 
Sad, 1958, X tabela, 276 str. (Građa za istoriju Vojvodine, 1)

Аграрни покрети у Срему и Славонији почетком XIX века, Београд 1960, 233 
стр. (Посебна издања САНУ, бр. CCCXLIV, Одељење друштвених наука, 
37. св.) 

16 Slavko Gavrilović, Ženidbeni i svatovski običaji u Sremu u XVIII stoleću, Godišnjak 
Filozofskog fakulteta u Novom Sadu, br. VII, Novi Sad 1963, 31-34; Slavko Gavrilović, 
„Bilješke Josipa Hajnocija o Srijemu 1789. godine”, Starine JAZU, br. 53, Zagreb 1966, 
175-189.



111

Академик Славко Гавриловић – сремски историограф

Срем у револуцији 1848–1849, Београд 1963, 386 стр. (Посебна издања САНУ, 
CCCLIX, Одељење друштвених наука, бр. 43)

Грађа о Срему и његовим везама са Србијом, Избор и објашњења Славко 
Гавриловић, Историјски архив АП Војводине, Сремски Карловци 1965, 
562 стр. (Грађа за историју Војводине, 2)

Рума – трговиште у Срему 1718–1848/49, Матица српска, Нови Сад 1969, 240 
стр. + 1 карта.

Војводина и Србија у време Првог устанка, Нови Сад 1974. (допуњено издање 
Нови Сад 2004)

Срем од краја XVII до средине XVIII века, Филозофски факултет, Нови Сад 1979, 
503 стр. (Монографије Института за историју Филозофског факултета, 
бр. 12)

Митровица – трговиште у Срему XVIII и  XIX века (1716–1848), Београд 1984 
[6] + 224. стр. (Посебна издања САНУ, DLVIII, Одељење историјских 
наука, 9)

Хајдучија у Срему у XVIII  и почетком  XIX века, Београд 1986, VIII + 278 стр. 
(Посебна издања САНУ, DLXIX, Одељење историјских наука, 11)

Јевреји у Срему у XVIII и првој половини XIX века, Београд 1989, VII + 121 стр. 
(Посебна издања САНУ, DXCI, Одељење историјских наука, бр. 14)

Ириг – трговиште у Срему 1687–1849, Прометеј, Нови Сад, Српска читаоница, 
Ириг 1994, 132.стр. (Библиотека Историја)

Коморски Срем у другој половини XVIII века, САНУ, Београд 1995, 159 стр. 
(Посебна издања САНУ; 634, Одељење историјских наука, XXIII)

Срем пре и у току Српског народног покрета 1848–1849, Гутенбергова Галаксија, 
Београд-Ваљевска штампарија, Ваљево, 1997, 421 стр. (Историјска 
библиотека, 3)

Биографије у књизи Знамените личности Срема, Сремска Митровица 2003:

Пецињачки Срета (262); Аврамовић Теодор-Тицан (281); Биличевић Фрања 
(387–388); Драгић Стеван (404–405); Младеновић Трифун (432); Моловић 
Адам (432–433); Ристер Карло (Драгутин), 448–449; Адамовић Јован 
(465); Анђелић Димитрије (499–500); Арсеније IV Јовановић Шакабента 
(502–503), коаутор; Јосиф Рајачић (521–523), коаутор; Стефан 
Стратимировић (539–540), коаутор. 



112

Владан Гавриловић

Студије, чланци, прикази, расправе:

Грађа о Тицановој буни у Срему 1807. године, сабрао и уредио Ж. Сечански, 
Београд 1952, Зборник Матице српске за друштвене науке, бр. 6, Нови 
Сад 1953, 198–201.

Сељачки покрет у Срему у време Првог српског устанка, Зборник Матице српске 
за друштвене науке, бр. 7, Нови Сад 1954, 7–48

Теодор Аврамовић Тицан, Рад Војвођанских музеја, бр. 3, Нови Сад 1954, 107–118.
Епилог сељачке буне у Срему 1807, Задружни архив, бр. 3, Нови Сад 1955, 131–140.
Нови подаци о Тицану, Зборник Матице српске за друштвене науке, бр. 12, Нови 

Сад 1956, 74–75.
Русини у Шиду од 1803 до 1848, Годишњак Филозофског факултета у Новом 

Саду, бр. I, Нови Сад 1956, 70–86.
Agrarni pokret u Sremu, Slavoniji i Moslavini početkom XIX veka, Historijski zbornik, 

br. X, sv. 1–4,  Zagreb 1957, 71–82.
Постанак структура и економисање Шидског властелинства (1777–1848),  

Зборник Матице српске за друштвене науке, бр.17, Нови Сад 1957, 29–54.
Трговци и занатлије на Шидском властелинству, Зборник Матице српске за 

друштвене науке, бр.18, Нови Сад 1957, 5–17.
Шид и Беркасово под војном и коморском влашћу (1699–1777), Зборник Матице 

српске за друштвене науке, бр. 16, Нови Сад 1957, 36–51.
Шид и шидско властелинство (1699-1849), Зборник Матице српске за друштвене 

науке, бр. 16, 36–51; бр. 17, 29–54, Нови Сад 1957–1958, штампано као 
посебан отисак-104. стр.

Класна борба на Шидском властелинству, Зборник Матице српске за друштвене 
науке, бр. 19, Нови Сад 1958, 5–54.

О регулисању положаја слугу и служинчади у Срему, Славонији и Бачкој 1770–
1805, Задружни архив, бр. 6, Нови Сад 1958, 86–91.

Јанко Немечек (Теодор Племечковић), србијански ухода у Срему 1807, Зборник 
Матице српске за друштвене науке, бр. 23, Нови Сад 1959, 87–96.

О насељавању српске милиције и Климената у Срему (1737–1742), Историјски 
часопис, бр. IX–X, Београд 1959, 249–258.

Покушај преношења Матице српске у Сремске Карловце, Зборник Матице 
српске за књижевност и језик, бр. VI–VII, (за 1958. и 1959), Нови Сад 1959, 
279–280.

Vlastelinstvo Vojka u Sremu (1745–1766), Годишњак Филозофског факултета у 
Новом Саду, бр. IV, Нови Сад 1959, 29–59.

Јавни терети и невоље сремског становништва средином XVIII столећа, 
Зборник Матице српске за друштвене науке, бр. 26, Нови Сад 1960, 40–
67.



113

Академик Славко Гавриловић – сремски историограф

Три прилога из историје насеља Земунског властелинства (1718–1745), Зборник 
Матице српске за друштвене науке, бр. 28, Нови Сад 1960, 121–129.

Урбаријално питање у Сремској жупанији средином XVIII столећа, Зборник 
Матице српске за друштвене науке, бр. 27, Нови Сад 1960, 5–32.

Инвентар Иришког трговца из XVIII столећа, Рад војвођанских музеја, бр. 10, 
Нови Сад 1961, 154–163.

Привредне и друштвене прилике у Инђији 1746–1849, Годишњак Филозофског 
факултета у Новом Саду, бр.VI, Нови Сад 1961, 143–163.

Сељаштво на властелинству Нуштар-Габош (1687–1849), Зборник Матице 
српске за друштвене науке, бр. 30, Нови Сад 1961, 5–53.

Три прилога из историје насеља Земунског властелинства (1718–1745), Зборник 
Матице српске за друштвене науке, бр. 28, Нови Сад 1961, 121–129.

Ириг у XVIII столећу, Зборник Матице српске за друштвене науке, бр. 32–33, 
Нови Сад 1962, 19–61.

Popisi trgovaca u Sremskoj i Virovitičkoj županiji 1771. godine, Starine JAZU, br. 52, 
Zagreb 1962, 309–532.

Srem u revoluciji 1848–1849, Jugoslovenski istorijski časopis, br. I/2, Beograd 1962, 
23–32.

Ženidbeni i svatovski običaji u Sremu u XVIII stoleću, Годишњак Филозофског 
факултета у Новом Саду, бр. VII, Нови Сад 1963, (за 1962–1963), 31–34.

Irig od kuge 1795. do revolucije 1848–49, Годишњак Филозофског факултета у 
Новом Саду, бр. VIII, Нови Сад 1965, 5–70.

Bilješke Josipa Hajnocija o Srijemu 1789. godine, Starine JAZU, br. 53, Zagreb 1966, 
175–189.

Lazar Ćelap, Zemunski vojni komunitet (1717–1881), Jugoslovenski istorijski časopis, 
br. VII/ 1–2, Beograd 1968, 124–126, kritički prikaz.

Razgraničenje izmedju Vojne granice i civilne teritorije u Sremu i Slavoniji sredinom 
XVIII veka, Godišnjak Matice Hrvatske u Vinkovcima, br. 6, Vinkovci 1968, 
85–99.

Naseljavanje Slovaka u sremska sela Sot i Bingulu godine 1835, Годишњак 
Филозофског факултета у Новом Саду, бр. XII/1, Нови Сад 1969, 135–138.

Седиште штаба граничарског пука, [у књизи] , Сремска Митровица, Музеј 
Срема-Скупштина општине, Сремска Митровица 1969, 93–117.

Извештаји о старинама у Сремској војној граници 1815–1816, Зборник Матице 
српске за историју, бр. 1, Нови Сад 1970, 118–122.

Лазар Ћелап, Земунски војни комунитет 1717-1881, Споменик САНУ, Београд 
1967, Зборник Матице српске за историју, бр. 1, Нови Сад 1970, 174–175.

Сремска Митровица (Syrmium), Скупштина општине – Музеj Срема, Сремска 
Митровица 1969, Југословенски историјски часопис, бр. 1–2, Београд 
1970, 204–205, критички приказ.



114

Владан Гавриловић

Енгел Франц Штефан: Опис краљевине Срема, Славоније и Војводине, са 
немачког прев. Вера Стојић, [избор текста и редакција Славко 
Гавриловић], Зборник Матице српске за књижевност и језик, бр. XIX/2, 
289–356; XIX/3, 508–566, Нови Сад 1971. 

Насељавање Словака у Нови Сланкамен (1791), Зборник Матице српске за 
историју, бр. 3, Нови Сад 1971, 105–108.

Статистички подаци о Словацима и Немцима у Бачкој и Срему 1818, Зборник 
Матице српске за историју, бр. 4, Нови Сад 1971, 119–120.

Стеван Радовановић, Из културне историје Земуна, Земун 1970, Зборник 
Матице српске за историју, бр. 4, Нови Сад 1971, 216–217, критички 
приказ.

Uspomene Lorenca Majera o zbivanjima u Petrovaradinu i njegovoj okolini 1848–
1849. godine, Годишњак Филозофског факултета у Новом Саду, бр. XIV/1, 
Нови Сад 1971, 55–66.

Borbe oko Petrovaradinske tvrđave 1848–1849, Годишњак Филозофског факултета 
у Новом Саду, бр. XV/1, Нови Сад 1972, 33–40.

Енгел Франц Штефан: Опис краљевине Срема, Славоније и Војводине, са 
немачког прев. Вера Стојић, [избор текста и редакција Славко 
Гавриловић], Зборник Матице српске за књижевност и језик, бр. XX/1, 
154–203; XX/2, 338–371, Нови Сад 1972.

Manufaktura sukna u Sremskoj vojnoj granici 1783–1786, Spomenicа Josipa 
Matasovića (1892–1962), Povjesno društvo Hrvatske, Zagreb 1972, 85–88.

Срем, Банат и Бачка од краја XVIII до средине XIX века, Зборник Матице српске 
за историју, бр. 6, Нови Сад 1972, 9–26.

Сремски сточарски трговци о својим тешкоћама 1811–1813, Зборник Матице 
српске за историју, бр. 5, Нови Сад 1972, 153–155.

Статистички подаци о Србима Сремске архидијецезе 1800–1820. године, 
Зборник Матице српске за историју, бр. 6, Нови Сад 1972, 130–140.

Građa za istoriju zapadnog Srema prve polovine XIX veka, Istraživanja Instituta za 
izučavanje istorije Vojvodine, knj, II, Novi Sad 1973, 293–383.

Odjeci ilirskog pokreta u Sremu, Radovi instituta za hrvatsku povijest, br. 3, Zagreb 
1973, 205–212.

Seljački nemiri u istočnoj Slavonijii i Sremu 1736. godine, Radovi instituta za hrvatsku 
povijest, br. 5, Zagreb 1973, 357–363.

Sremska trgovišta u prvoj polovini XIX veka, Jugoslovenski istorijski časopis, br. 3–4, 
Beograd 1973, 121–129.

Енгел Франц Штефан: Опис краљевине Срема, Славоније и Војводине, са 
немачког прев. Вера Стојић, [избор текста и редакција Славко 
Гавриловић], Зборник Матице српске за књижевност и језик, бр. XXI/1, 
94–130; XXI/2, 333–347; XXI/3, 493–514, Нови Сад 1973.



115

Академик Славко Гавриловић – сремски историограф

Прилог историји Словака у Старој Пазови (1770–1848), Годишњак Филозофског 
факултета у Новом Саду, бр. XVI/1, Нови Сад 1973, 63–68.

Енгел Франц Штефан: Опис краљевине Срема, Славоније и Војводине, са 
немачког прев. Вера Стојић, [избор текста и редакција Славко 
Гавриловић], Зборник Матице српске за књижевност и језик, бр. XXII/1, 
Нови Сад 1974, 104–133. 

Сведочанства о биткама код Ирига и Петроварадина 1716. године, Историјски 
часопис, бр. XXI, Београд 1974, 251–254.

Насељавање Немаца у Руму у време Јосифа II, Зборник Матице српске за 
историју, бр. 11, Нови Сад 1975, 118–126.

Прошлост Сремске Митровице у традицији с почетка XVIII века, Зборник 
Матице српске за историју, бр. 13, Нови Сад 1976, 95–96.

Rusini u Bačkoj i Sremu od sredine XVIII do sredine XIX veka, Godišnjak Društva 
istoričara Vojvodine, Novi Sad 1977, 153–215.

Sremska, virovitička i požeška županija u godinama gladi 1813–1817, Acta historico-
oeconomica iugoslavica, br. IV, Zagreb, 1977, 59–89.

Ћирилске исправе и писма из Срема средином XVIII века, Зборник Матице српске 
за историју, бр. 16, Нови Сад 1977, 109–116.

Ispisi za istoriju Jevreja u Zemunu i Slavonsko-sremskoj vojnoj granici (XVIII–XIX 
veka), Istraživanja, br. 6, Novi Sad 1978, 467–506.

 Ispisi za istoriju Jevreja u Zemunu i Slavonsko-sremskoj vojnoj granici (XVIII–XIX 
vek), Istraživanja, br. 7, Novi Sad 1979, 467–506.

Митровачки трговци и први српски устанак, Зборник Матице српске за историју, 
бр. 20, Нови Сад 1979, 103–112.

Извештај коморског саветника Г. И. Еберла о Славонији и Срему прве половине 
XVIII века, Зборник Матице српске за историју, бр. 22, Нови Сад 1980, 
111–131.

Расправа у Бечу 1737. о друштвено-економским односима у Славонији и Срему, 
Зборник Матице српске за историју, бр. 23, Нови Сад 1981, 89–103.

Разбојништво у Срему у време аустријско-турског рата 1788–1791, Balcanica, 
br. XIII-XIV, Belgrade 1983, 137–145.

Sremska vojna granica u revoluciji 1848–1849. godine, Vojna krajina: Povijesni 
pregled, historiografija, rasprave, Liber, Zagreb 1984, 337–341

Naređenje iz 1843. godine o suzbijanju ilirskog pokreta u Slavonsko-sremskoj vojnoj 
granici, Zbornik Centra za društvena istraživanja Slavonije i Baranje, god. 
22/1, Osijek 1985, 297–298.

Сремско-аустријски односи од 1804. до 1806. године и активност проте Матије 
Ненадовића, Прота Матија Ненадовић и његово доба, Београд 1985, 
443–451. (Научни скупови САНУ, XXVI, Председништво, 6)



116

Владан Гавриловић

Београдска тврђава и становништво Срема у време аустријске управе у Србији 
(1717-1739), Београдска тврђава у прошлости, садашњости и будућности, 
Београд САНУ, Завод за заштиту споменика културе Београда, Беогард 
1988, 135–139.

Вести о земљотресима у Славонији, Срему и Србији у XVIII и првој половини  
XIX века, Зборник Матице српске за историју, бр. 39, Нови Сад 1989, 
107–108.

Економика сремских манастира од XVIII до XX века, Манастир Шишатовац, 
Зборник радова, Балканолошки институт САНУ, Београд, Матица српска, 
Друштво историчара уметности Србије, 1989, 31–39. (Посебна издања 
Балканолошког института Сану, бр. 38)

Земљишни односи и привређивање фрушкогорских манастира у XVIII и  XIX 
веку, Фрушкогорски манастири, Београд 1990, 157–175. (Галерија САНУ, 
66)

Марко Јачов, Срем на прелазу два века (XVII-XVIII), Београд 1990, Историјски 
часопис, бр. XXXVII, Београд 1990, 291–294, критичка оцена.

Поседи и економисање фрушкогорских манастира и њихово проучавање, 
Фрушкогорски манастири, Зборник радова, Нови Сад 1990, 81–86.

Миграције из Горње крајине у Славонију и Срем од почетка XVIII до средине XIX 
века, Зборник САНУ о Србима у Хрватској, бр. 2, Београд 1991, 7–68.

„Заштитно писмо” из 1708. иришког оберкнеза Живана Младеновића, Зборник 
Матице српске за историју, бр. 45, Нови Сад 1992, 121–124.

Митровачка акта и писма из прве половине XVIII века, Сунчани сат, бр. 3–4, 
Сремска Митровица 1994, 255–257.

Окружница из 1779. године о сузбијању разбојништва у Славонији и Срему, 
Зборник Матице српске за историју, бр. 49, Нови Сад 1994, 133–136.

Насељавање Срба у северну Хрватску, Славонију и западни Срем (XV–XIX век), 
Зборник Матице српске за историју, бр. 52, Нови Сад 1995, 21–39.

Проглас Сремске жупаније из 1796. о амнестији за дружину Ристе-Хајдука, 
Свеске Матице српске, Серија друштвених наука, бр. 28, Нови Сад 1995, 
40–41.

Фрушкогорски манастири 1749. о положају својих поданика-прњавораца, Рад 
војвођанских музеја, бр. 37, Нови Сад 1995, 1–4.

Stara Pazova – slovačko-srpsko naselje u Sremskoj vojnoj granici XVIII-XIX veka, 
250 rokov života Slovakov vo Vojvodine, Beograd 1996, 54–61.

Епидемије куге на Балкану и средњем Подунављу од XV  до XIX века, 
Двестогодишњица сремске иришке куге, Нови Сад 1996, 7–13.

Извозни пасош митровачког трговца Димитрија от Бајић из 1811. године, 
Сунчани сат, бр. 6, Сремска Митровица 1996, 97–99.



117

Академик Славко Гавриловић – сремски историограф

Три писма из Срема прве половине XVIII века, Сунчани сат, бр. 6, Сремска 
Митровица 1996, 33–36.

Записи о ратовању око Петроварадина 1848–1849, Дневник пуковника Лазара 
Мамуле о опсади Петроварадинске тврђаве 1849, Споменик САНУ, бр. 
CXXXVI, Одељење Историјских наука, 10, Београд 1997, 7–25.

Срем од краја XVII до средине  XIX века, Зборник музеја Срема, бр. 3, Сремска 
Митровица 1997, 81–94.

Инђија од постанка до средине XIX века, Стара Инђија 1998, 3–44.
Напомене уз књигу Фридриха Виљема фон Таубе-а Историјски и географски 

опис Краљевине Славоније и Војводства Срема, Зборник Матице српске 
за историју, бр. 58, Нови Сад 1998, 269–272, оцена.

Хаџи Божидар Пауковић, Пустаре у Срему, Зборник Матице српске за историју, 
бр. 58, Нови Сад 1998, 261–268, критика.

Grčko-cincarsko-makedonski trgovci u Zemunu prema prvom srpskom ustanku, 
Saradnja između Srba i Grka za vreme svojih oslobodilačkih pokreta 1804–1830, 
I grčko-srpski simpozijum, Institute for Balakan Studies, Thessalonikii 1979, 
25–36.

Насељавање и развитак Старе Пазове (XVII–XIX век), Рад музеја Војводине, 
бр. 41/42, Нови Сад 2000, 99–110.

Срем од краја XVII до средине XIX века, II део, Зборник Музеја Срема, бр. 4, 
Сремска Митровица 2000, 43–57.

 Срем у револуцији 1848–1849, Настава историје, бр. 12, Нови Сад 2000, 5–15.
Извори о дажбинама насеља у Срему у првој половини XVIII века, Историјски 

архив Срем, Сремска Митровица 2001, 131–139.
Извори о пустахилуку у Срему XVIII века, Историјски архив Срем, Сремска 

Митровица 2001, 131–139.
Инструкција митрополита Павла Ненадовића из 1765. за вођење послова у 

Сремској архидијецези, Зборник Матице српске за историју, бр. 63–64, 
Нови Сад 2001, 173–186.

Невоље Михајла Јакшића, власника Сурдука у Срему прве половине XVIII века, 
Историјски архив Срем, Сремска Митровица 2001, 117–121.

Граничарски војни комунитети и штабска места у Сремској војној граници 
(XVIII-XIX век), Зборник Матице српске за историју, бр. 65–66, Нови Сад 
2002, 9–23.

Мирослава Вулетић, Лаћарак, Зборник Матице српске за историју, бр. 65–66, 
Нови Сад 2002, 317–319, оцена.

Молба из 1716. становника Срема ради заштите од насиља Турака и Татара, 
Зборник Матице српске за историју, бр. 67–68, Нови Сад 2003, 121–124.

На трагу масонске ложе у Петроварадину почетком XIX века, Зборник Матице 
српске за историју, бр. 67–68, Нови Сад 2003, 175–180.



118

Владан Гавриловић

Неколико писама Људевиту Гају из Осека и Срема у пролеће 1848. године, 
Зборник Матице српске за историју, бр. 67–68, Нови Сад 2003, 201–210.

Преписка око враћања из Срема предмета цркве у Орашцу (1815–1819), Зборник 
Матице српске за историју, бр.69–70, Нови Сад 2004, 205–214.

Патент царице Марије Терезије из 1750. о олакшицама за граничаре у Славонији 
и Срему, Архив за историју Српске православне карловачке митрополије, 
бр. 1, Сремски Карловци 2006, 23–24.

Инструкција Сремске жупаније за Угарски сабор 1790. године, Архив за историју 
Српске православне карловачке митрополије, бр. 1 , Сремски Карловци 
2006, 91–94.

Заштитни патент за манастир Ремету из 1697. године, Архив за историју 
Српске православне карловачке митрополије, бр. 1, Сремски Карловци 
2006, 13.

Доситеј Обрадовић у Хопову, Кровови, бр. 67/70, Сремски Карловци 2007, 17–21.
Аграрни односи у Срему као подлога Тицановој буни, у: Тицанова буна 1807, 

Вогањ 2007, 7–32.



КА НОВОЈ КУЛТУРИ СЕЋАЊА





Momir Samardžić  UDK 93/94/497.113)”1914/1941”
Univerzitet u Novom Sadu
Filozofski fakultet
Odsek za istoriju

NOVA PROŠLOST ZA NOVE TERITORIJE

Konstituisanje narativa o kontinuitetu srpske prošlosti 
Vojvodine 1914–1941.

Patriotizam je vrlina, a istorija je nauka, 
i to dvoje ne treba mešati.

Nima Deni Fistel de Kulanž1

U predgovoru reprinta zbornika Vojvodina (prvo izdanje 1939) Čedomir 
Popov ukazuje na njegov „srbocentričan pogled na istoriju Vojvodine”, koji 
objašnjava (i opravdava) delovanjem dva faktora. S jedne strane, značajem 
koji su u istoriji nacije, „kao najvažniji nosioci kulturnog i nacionalnog 
preporoda”, imali Srbi u Habzburškoj monarhiji i, s druge strane, tvrdnjom 
da su „u višenacionalnoj Vojvodini Srbi (...) bili jedini narod koji je van 
svoje matice udario temelje nacionalne i kulturne revolucije”, dok su svi 
ostali bili okrenuti svojim nacionalnim središtima.2 Prema našem mišljenju, 
istoriografski narativ koji uočava Popov, koji istoriju Vojvodine vidi 
isključivo kao istoriju Srba u Vojvodini, konstituisan je od strane 
romantičarske i naučne istoriografije pre Prvog svetskog rata, u njegovoj 
izgradnji učestvovali su upravo istoriografi rođeni na prostoru južne 
Ugarske, a njegovo naučno utemeljenje predstavlja osnovni zadatak 

1 Isabel Noronha-DiVanna, Writing History in the Third Republic, Cambridge: 
Cambridge Scholars Publishing, 2010, 100–101. Navedeni citat je iz knjige Numa Denis 
Fustel de Coulanges, Histoire des institutions politique de l’ancienne France: la monarchie 
franque, Paris: Hachette, 1888, 31.

2 Чедомир Попов, Зборник „Војводина” по други пут међу нама, у: Војводина I, 
Нови Сад: Прометеј, 2008, XIII.
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istoriografije u međuratnom razdoblju, čiji interpretativni vrhunac 
predstavlja zbornik Vojvodina. 

Interpretativni okvir: istoriografija kao državotvorna disciplina

Prošlost legitimiše. Tokom prethodna dva veka istoričarima, kao 
službenim tumačima prošlosti, pripadalo je posebno mesto u procesu 
konstituisanja i transformacije svesti o kolektivnom identitetu, zasnovanom  
na zajedničkoj svesti i kolektivnom pamćenju. Navedeno bi se posebno 
moglo reći za „dugi 19. vek”, često nazivan „vek nacija”, kao razdoblje 
tokom kojeg se na osnovnim elementima identiteta predmodernih etničkih 
zajednica na evropskoj periferiji oblikuje specifična forma nacionalnog 
identiteta. Kolektivno vlastito ime, mit o zajedničkim precima, verska 
pripadnost, zajednička sećanja na prošlost, narodna kultura, povezanost s 
određenom „otadžbinom”,3 kao elementi predmodernog etno-religijskog 
identiteta, suštinski su se zasnivali na percepciji prošlosti koja je, uz 
standardizaciju „narodnog” jezika, činila temelj na kojem su istoričari 
gradili objašnjenje teritorijalnog prostiranja sopstvene nacije i njene slavne 
prošlosti kao osnove za savremena politička stremljenja.4

Naučna istoriografija u 19. i početkom 20. veka nije se u tom smislu 
suštinski razlikovala od prednaučne istoriografije i istorijske publicistike. 
Konstituišući se kao naučna disciplina i definišući sopstveni metod u vreme 
i na prostoru na kojem su nastajale prve nacionalne države modernog doba, 
istoriografija se, nasuprot proklamovanim idealima objektivnosti i 
nepristrasnosti, „potpuno preobratila u državotvornu disciplinu, u učiteljicu 
i graditeljku nacije”, postajući propagandno sredstvo indoktrinacije 
stanovništva.5 Pri tome, najčešće nije bila reč o svesnoj pristrasnosti. 
Baveći se političkim događajima, ratovima i velikim ličnostima slavne 

3 Antoni D. Smit, Nacionalni identitet, Beograd: Biblioteka XX vek, 2010², 29–30.
4 Miroslav Hroch, Društveni preduvjeti nacionalnih preporoda u Europi. 

Komparativna analiza društvenog sastava patriotskih grupa malih europskih nacija, 
Zagreb: Srednja Europa, 2006, 23. Predgovor drugom izdanju Univerziteta Kolumbija iz 
2000. 

5 Мирослав Јовановић, Историографија и криза, у: М. Јовановић, Р. Радић, Криза 
историје: српска историографија и друштвени изазови краја 20. и почетка 21. века, 
Београд: Удружење за друштвену историју, 2009, 23.
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prošlosti, uz gomilanje velike količine faktografije i uz pokušaj njihove 
analize i objektivnog sagledavanja bez interpretacije koja bi prevazilazila 
kontekst savremenog sistema vrednosti koji je definisala ideologija 
nacionalizma, tradicionalna istoriografija kreirala je legitimacijski osnov 
političkim aspiracijama sopstvene nacionalne države, automatski se 
diskreditujući pred naučnom javnošću država sa suprotnom političkom 
agendom, potpomognutih različitim interpretacijama istih tema. Kao što 
ističe Olga Manojlović Pintar, „istorijska tumačenja koja su egzistirala kao 
studije neupitne formalne naučne legitimnosti u sopstvenoj društvenoj 
grupi a priori su diskvalifikovana u istorijskoj svesti i istorijskoj nauci 
druge društvene zajednice, bez obzira na preciznu metodologiju i naučni 
aparat”. Time je u prvi plan izbilo pitanje arbitrarnosti interpretacija 
tradicionalne istoriografije, koja se pokazala ne kao naučna, već kao 
ideološka, dajući, autoritetom naučne objektivnosti, naučnu formu ideologiji 
nacionalizma.6

Samim tim, citirane de Kulanžove reči o neophodnosti razdvajanja 
identiteta od interepretacije prošlosti – koliko god one determinisale jedan 
od suštinskih problema s kojim se suočava svaki istoričar u poslednja dva 
veka – moguće je posmatrati tek kao jedan od bezuspešnih pokušaja koje 
pratimo od Antike da se objektivnost i nepristrasnost istaknu kao 
podrazumevajuće karakteristike pristupa istraživanju i interpretaciji 
prošlosti, a izdvojenost istoričara iz društvenog konteksta u kojem stvara 
istakne kao moguća. Nasuprot tome, tokom više od dva milenijuma pisanja 
o prošlosti, pa i od vremena konstituisanja istorijske nauke, istorija nikada 
nije bila samo obična retrospektiva događaja, već spona koja povezuje 
prošlost, sadašnjost i budućnost.7 Dijalog prošlosti i sadašnjosti putem 
istorijskih izvora.8

6 Olga Manojlović Pintar, Arheologija sećanja: spomenici i identiteti u Srbiji 1918–
1989, Beograd: Udruženje za društvenu istoriju – Čigoja štampa, 2014, 12–13, 40–41.

7 Todor Kuljić, Rat i sećanje, u: O. Manojlović Pintar (ur.), Istorija i sećanje: studije 
istorijske svesti, Beograd: Institut za noviju istoriju Srbije, 2006, 79–80.

8 Edvard H. Kar, Šta je istorija, Čačak: Gradina, 2001, 25.
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Konstituisanje narativa o prošlosti Srba u Ugarskoj u naučnoj 
istoriografiji

Od Pavla Julinca9 i Jovana Rajića10, čija dela se nalaze u temeljima 
transformacije kolektivnog identiteta etno-religijske zajednice ugarskih 
Srba, preko Jovana Muškatirovića11 i Aleksandra Stojačkovića12, čiji 
pregledi istorije Srba u Ugarskoj, u istorijskom kontekstu Temišvarskog 
sabora (1790) i Revolucije 1848–1849, predstavljaju sliku prošlosti 
podređenu potrebama sadašnjosti i željama u budućnosti, do Alekse Ivića, 
autora prve Istorije Srba u Ugarskoj utemeljene na devetnaestovekovnom 
pozitivističkom konceptu istorijske nauke,13 i Stanoja Stanojevića, autora 
prve naučne sinteze o prošlosti Srba na njihovom „istorijskom i etničkom 
prostoru”,14 interpretacija prošlosti ugarskih Srba neminovno je bila 
suštinski segment procesa izgradnje nacionalnog identiteta Srba (ne samo) 
u Habzburškoj monarhiji i predstavljala je legitimacijski osnov za savremene 
političke ciljeve. Navedeno bi se, naizgled, najmanje moglo tvrditi za 
Ivićevu monografiju, bremenitu faktografijom koja je praćena retkim 
interpretativnim iskoracima. Istovremeno, interpretacijom bogatu sintezu 
srpske istorije – i u njoj pregled istorije ugarskih Srba – Stanojević je 
zasvodio tvrdnjom da ona „nema nikakve veze sa politikom, niti ona ima 
ikakve političke tendencije; ona je pisana sa dubokom željom, da se u njoj 
kaže u svakom pogledu istina, samo istina i cela istina”, jer „istorik kad 

9 Краткое ввденїе въ їсторїю происхожденїѧ славено-сербскаго народа... 
сочинено и изъ разныхъ авторовъ нотами изѧснено Пауломъ Юлинцемъ, [Венеција] 
1765.

10 Исторiя разныхъ славенскихъ народовъ наипаче Болгаръ, Хорватовъ и 
Сербовъ изъ тмы забвенiя изятая и во свѣтъ историческiи произведенная Iоанномъ 
Раичемъ архимандрiтомъ во свято архаггелскомъ монастырѣ Ковилѣ, I–IV, Въ 
Вiеннѣ 1794–1795.

11 [Јован Мушкатировић], „Черте сербског живота у Унгарији”, Сербскiй 
лѣтописъ за год. 1844, частъ втора, 68–82.

12 Александеръ Стояачковићъ, Черте живота народа србскогъ у унгарскимъ 
областима, одъ времена, кадъ су Мађари у ове дошли, па до славногъ доба воскресенiя 
Войводовине Сербiє, или одъ године 895–1848, Беч 1849.

13 Алекса Ивић, Историја Срба у Угарској: од пада Смедерева до сеобе под 
Чарнојевићем (1459–1690), Загреб: Привредникова књижара и штампарија, 1914.

14 Станоје Станојевић, Историја српскога народа, Београд: Нова штампарија 
– Давидовић, 1910.
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piše mora potisnuti sve težnje i želje, sve simpatije i antipatije i služiti samo 
jednom idealu, večitom i nepromenljivom, mora služiti samo istini”.15 
Naglašavajući težnju za objektivnošću i nepristrasnošću kao temelje na 
kojima je počivao devetnaestovekovni koncept istorijske nauke, zanemario 
je istorijski kontekst „veka nacija”, u kojem je njena naučnost definisana, 
i nacionalizma, kao ideologije i dominantnog sistema vrednosti. Formalno 
poštujući pravila pozitivističke istorijske metodologije, i Ivić i Stanojević, 
kao i celokupna njima savremena istoriografija, autoritetom naučne 
objektivnosti gradili su sliku slavne prošlosti sopstvene nacije.

Aleksa Ivić bio je tek jedan od najznačajnijih predstavnika srpske 
naučne istoriografije koja je svoja interesovanja u monografijama i člancima 
usmerila na prošlost Srba u Podunavlju u moderno doba (Jovan Radonić, 
Tihomir Ostojić, Radoslav Grujić...). Naučna istoriografija pre Prvog 
svetskog rata preuzela je osnove narativa o istoriji Srba u Ugarskoj 
konstituisanih tokom prethodnog veka. Njegova suština nalazila se najčešće 
u primordijalnom, organicističkom konceptu nacije, karakterističnom za 
„vertikalne” etnije – obično podaničke zajednice izrazito demotskog, 
egalitarnog karaktera – čiji je najznačajniji mehanizam etničke istrajnosti 
u često neprijateljskom okruženju predstavljala religija.16 „Srpski narod” 
kontinuirano se posmatra kao celina, kao jedinstveni organizam, s 
identitetskim posebnostima koje je moguće pratiti od ranog srednjeg veka, 
odnosno kao narod koji je, prema navodima Aleksandra Stojačkovića, „kroz 
toliko dugo vreme, deset vekova, svagda i u svako doba jednak ostao, 
hraneći i čuvajući karakter svoj narodnij, kao zenicu oka svoga” i „u sva 
vremena, toliko stoletija (...) svagda najtopliju ljubav i nepokolebimu 
privrženost rodu i jeziku, veri i Istoriji svojoj pokazivao”.17 Kontinuitet 
prisustva, s naglaskom na dolazak u Panoniju pre Mađara, te ratnička 
hrabrost, vernost i pouzdanost, kao temelj i osnova povlastica koje su 
uživali već pre Velike seobe, a posebno prema odredbama Privilegija, stajali 
su nasuprot nepravdama, verskim pritiscima Katoličke crkve, nasilju 
lokalne feudalne aristokratije, ugarskoj vlasteli nespremnoj da prihvati 
ekskluzivan položaj srpskog naroda unutar „Zemalja krune Sv. Ištvana” i 

15 Isto, 349.
16 A. D. Smit, nav. delo, 88, 101–102.
17 А. Стояачковићъ, nav. delo, VI.
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habzburškim vladarima nespremnim da ispune preuzete obaveze uprkos 
nesrazmernim žrtvama – većim od žrtava svih drugim naroda u 
Habzburškoj monarhiji – koje je srpski narod podnosio za dinastiju. Sliku 
moralne superiornosti pratila je percepcija srpskog naroda kao žrtve. 

Mobilizacioni potencijal i vezivnu snagu patnje i tuge uočio je još Ernest 
Renan, ističući da se, pored junačkih dela, velikih ličnosti i slavne prošlosti, 
podjednako „vole žrtve zajednički podnesene, zla koja su zajednički 
pretrpljena”, da „zajednička patnja više sjedinjava nego zajedničko 
uživanje”, te da „nacionalne uspomene nacionalne tuge više vrede od 
triumfa, zato što one nameću dužnosti, što one nalažu zajedničke napore”.18 
U tom smislu, Ivićeva Istorija Srba u Ugarskoj imala je izuzetan značaj, 
bez obzira na gomilanje faktografije bez interpretativnog iskoraka. Kao 
što je pre nekoliko decenija istakao Radovan Samardžić, „predmet Ivićeve 
knjige o Srbima u Podunavlju nije njihova sveukupna istorija, politička, 
socijalna, ekonomska i kulturna, nego njihova borba za održanje (istakao 
M. S.). To je istorija ratova, ustanaka, seoba, velikih stradanja, nastojanja 
oko privilegija, istorija stvaranja društva koje se svojim ustanovama i 
redovima prilagođavalo naprezanjima naroda kao celine da opstane u zemlji 
tuđina”.19 Nacija žrtva, suočena s izazovom opstanka, kod Ivića je 
podrazumevajući kontekst čija se neupitnost faktografski dokazuje. Imajući 
u vidu Ivićeve posleratne interpretativne iskorake, moguće je da je 
usmerenost na faktografiju bila determinisana kontekstom predratne 
Habzburške monarhije u kojem je ovaj rođeni Sremac i bečki student 
stvarao,20 ali se verovatnije objašnjenje nalazi u formi tadašnje (ne samo) 

18 Ернест Ренан, Шта је народ, Београд: Штампарија „Св. Сава”, 1883, 33–34. 
Kako ističe Alaida Asman, Renan je, pored patnje i tuge, već u 19. veku uočio još tri 
segmenta percepcije prošlosti važna za konstituisanje nacionalnog identiteta – značaj 
odnosa prema prošlosti kao centralnog vezivnog elementa nacionalne kohezije, 
konstitutivni značaj zaborava za konstrukciju nacionalnog pamćenja i sukob između 
proučavanja prošlosti i konstrukcije kolektivnog pamćenja. (Alaida Asman, Duga senka 
prošlosti: kultura sećanja i politika povesti, Beograd: Biblioteka XX vek, 2011, 47) 

19 Радован Самарџић, Алекса Ивић: још једно враћање дуга историји, у: Р. 
Самарџић, Писци српске историје, Београд: Александрија, 2009, 787.

20 Ivićeva monografija, objavljena u Zagrebu 1914, rezultat je niza studija o Srbima 
u Podunavlju pre Velike seobe objavljenih od 1909. do 1914. u Letopisu Matice srpske i 
Vjesniku Kraljevskog hrvatsko-slavonsko-dalmatinskog zemaljskog arkiva. Pomenute 
studije, poglavlja buduće monografije, objavljena su i kao separati, čime je olakšana 
diseminacija rezultata.
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srpske istoriografije, usmerene na detaljna arhivska istraživanja i na 
prepričavanje velike količine dokumenata kao dominantnog metodološkog 
pristupa. U svakom slučaju, Ivićeva arhivska istraživanja bila su od 
izuzetnog značaja jer su u srpskoj istorijskoj nauci potvrdila raniji stav o 
kontinuitetu srpskog prisustva u Podunavlju pre Velike seobe i što su 
istoriju Srba u Ugarskoj prikazala „kao istoriju jednog naroda, a ne kao 
istoriju slučajnih i razbacanih naseobina”.21 Poput Ivićeve monografije, 
sinteza istorije Srba Stanoja Stanojevića – rođenog Novosađanina, bečkog 
studenta i, od 1900, profesora na Velikoj školi/Beogradskom univerzitetu 
– predstavljala je ne samo svojevrsnu interpretativnu krunu napora 
prednaučne i naučne istoriografije da se uspostave virtuelni kontinuiteti 
između srednjovekovne i moderne srpske države, već i formalno naučnu 
interpretaciju prošlosti Srba kao nacije, nezavisno od države/država u 
kojima su oni, sticajem istorijskih okolnosti, živeli. Značaj prvih naučnih 
sinteza prošlosti Srba, koje su diskurzivno potvrđivale tezu o teritorijalno 
podeljenoj, a ipak jedinstvenoj naciji, pokazao se za vreme i neposredno 
nakon završetka Prvog svetskog rata, kada su na narativima konstruisanim 
u prednaučnom razdoblju, a suštinski prihvaćenim od naučne istoriografije, 
temeljeni zahtevi Srbije tokom rata, odnosno delegacije Kraljevine Srba, 
Hrvata i Slovenaca na Mirovnoj konferenciji u Parizu.

Funkcionalizacija narativa u vreme Prvog svetskog rata

Prvi svetski rat, a posebno razdoblje od završetka ratnih dejstava do 
potpisivanja mirovnih ugovora, pokazali su na evropskom nivou dubinsko 
prožimanje devetnaestovekovnog tradicionalnog istoriografskog diskursa 
i ideologije nacionalizma. Srpska istoriografija nije, u tom smislu, 
predstavljala izuzetak. Kao što je istakao Andrej Mitrović pišući o 
mirovnim pregovorima u Parizu, „brzo se pokazalo da je i sama nauka 
izdeljena političkim granicama i da, skladno činjenici sa koje se strane 
granice nalazi, sa političkom svrhom pribira i probira dokaze”, te da su 
političari i naučnici sarađivali na istom cilju, a to je bilo prikupljanje što 
više dokaza za potkrepljenje onoga što je od politike ocenjeno kao 

21 Р. Самарџић, nav. delo, 787.
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nacionalni i državni interes.22 Imajući u vidu podrazumevajuće odsustvo 
razumevanja nacionalizma kao ideologije koja determiniše percepciju 
prošlosti primordijalno doživljene nacije, te, s ovim povezanu, težnju svake 
nacije da granice nacionalne države poistoveti s granicama percipiranog 
etničkog prostora, srpski intelektualci uopšte, ne samo istoričari i ne samo 
oni iz domena društvenih nauka, shvatali su svoje učešće u političkom 
životu i tokom rata kao patriotski zadatak na putu borbe za „nacionalno 
oslobođenje i ujedinjenje”. Politizovanost nauke bila je svojevrsna posledica 
duha vremena.23 

Od trenutka kada je notom saveznicima od 4. septembra 1914, a potom 
i Niškom deklaracijom, srpska vlada proklamovala ujedinjenje Jugoslovena 
kao cilj rata, neophodnost opravdanja proklamovanih ciljeva nametnula je 
pozivanje na istorijsko pravo i etničku strukturu stanovništva kao ključne 
argumente. Kako tokom rata, tako i na konferenciji, vlada je argumentaciju 
zahteva za proširenjem na teritoriju južne Ugarske poverila Stanoju 
Stanojeviću i Jovanu Radoniću. Kao i Stanojević, Radonić je bio Bačvanin 
i profesor Beogradskog univerziteta. Prema mišljenju Andreja Mitrovića, 
obojica su, iako rođeni u južnoj Ugarskoj, „stvarno bili ljudi predratne 
Srbije, čiju su politiku i interese nosili u sebi, u čiji su kulturni i politički 
život već bili ugradili sebe”, dok ih je svest o poreklu i rodnom kraju činila 
gorljivim predstavnicima „politike prisajedinjenja Banata, Bačke i Baranje 
jugoslovenskoj državi i to, izgleda izvesno, putem ujedinjenja sa Srbijom”.24 
Stanojević je, pored toga, bio član Pašićeve Narodne radikalne stranke i, 
sudeći prema različitim tekstovima tokom rata, jugoslovensko pitanje 
shvatao je kao način za rešavanje pitanja ujedinjenja Srba, buduću državu 
video je kao centralizovanu, uz prevlast Srbije uslovljenu njenim značajem 
kao intelektualnog i materijalnog centra јugoslovenske ideje.25 Istovremeno, 

22 Andrej Mitrović, Jugoslavija na konferenciji mira 1919–1920, Beograd: Zavod za 
izdavanje udžbenika Socijalističke Republike Srbije, 1969, 100.

23 Љубинка Трговчевић, Научници Србије и стварање југословенске државе 
1914–1920, Београд: Народна књига – Српска књижевна задруга, 1986, 21–22.

24 A. Mitrović, Jugoslavija na konferenciji mira, 264–265.
25 Љ. Трговчевић, нав. дело, 21, 70, 255–256. U Istoriji srpskog naroda, uprkos 

načelno proklamovanoj objektivnosti, prilikom interpretacije srednjovekovne prošlosti 
Srba lako je vidljiv uticaj Stanojevićevih radikalskih političkih stavova u projektovanju 
neophodnosti velike, centralizovane države na čelu s jakim vladarom.
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Mitrović Radonića tokom rada mirovne konferencije opisuje kao „vernog 
Pašićevog sledbenika ubeđenog da treba što više da doprinese ostvarenju 
politike ovog državnika”.26 Obojica su se, sledeći uputstva vlade, tokom 
rata bavili propagandno-publicističkim radom, jer je na početku rata Pašić 
posebno obratio pažnju na potrebu da se prikupe statistički i privredni 
podaci o Banatu i podaci o prošlosti Vojvodine.27 Pored Stanojevića i 
Radonića, pitanjima teritorije južne Ugarske bavili su se i drugi srpski 
naučnici – Jovan Cvijić, Ljubomir Stojanović, Aleksandar Belić.28

Najcelovitiju interpretaciju istorijskog prava Srbije na teritoriju južne 
Ugarske dao je Radonić u brošuri Srbi u Ugarskoj iz 1915. Za propagandne 
svrhe, reč je o obimnoj brošuri od 66 strana, podeljenoj na šest delova, u 
kojoj se pozivanjem na prošlost argumentuje pravo Srbije na teritorijalno 
proširenje preko severne granice. Osnovu čine narativi o prošlosti Srba u 
Ugarskoj oblikovani već od strane prednaučne, romantičarske istoriografije, 
čiju su suštinu preuzeli i istoričari, dajući osnovnom narativu žrtve naučnu 
formu kroz osporavanje delova koji nisu mogli da izdrže istorijsko-filološku 
kritiku. U kontekstu rata s Austro-Ugarskom kao državom koja je, posebno 
u savremenom narativu, snosila odgovornost za vekovnu borbu srpskog 
naroda za održanje, suštinu argumentacije kojom se opravdava zahtev za 

26 Andrej Mitrović, Razgraničenje Jugoslavije sa Mađarskom i Rumunijom 1919–1920: 
prilog proučavanju jugoslovenske politike na Konferenciji mira u Parizu, Novi Sad: Institut 
za izučavanje istorije Vojvodine, 1975, 9.

27 Љ. Трговчевић, нав. дело, 30. U razdoblju 1915–1918. obojica su obavila niz misija 
sledeći naloge vlade. Radonić je bio najznačajniji tumač prava Srbije na Banat i tokom 
boravka u Bukureštu u proleće 1915. obavljao je istraživanja o crkvenoj organizaciji srpskih 
manastira u Banatu. S Ministarstvom inostranih dela dogovorio je izradu niza brošura iz 
istorije Srba u Ugarskoj, od čega je 1915. uspeo da dovrši brošuru Srbi u Ugarskoj. 
Stanojević je svoj propagandni rad u prvoj fazi obavljao u Srbiji, pišući članke u Politici, 
brošuru Šta hoće Srbija, radio na „karti pravoslavlja” i „srpskoj etnografskoj karti”, 
istovremeno formirajući Jugoslovenski odbor u Nišu s ciljem stvaranja tela usmerenog ka 
propagiranju ujedinjenja Srba, Hrvata i Slovenaca saglasno interesima srpske vlade. Posle 
propasti Srbije obavljao je misije u Rusiji, bio član Odbora za kulturnu propagandu u 
Parizu, zajedno s Radonićem. Obojica su bila deo projekta pisanja kratke jugoslovenske 
enciklopedije s ciljem prikupljanja podataka o prošlosti i sadašnjosti jugoslovenskih 
naroda, kao delu propagandnog rada. Stanojević je tokom rata držao predavanja od 
Petrograda do Pariza i Londona, a obojica su pisala brošure, promovišući srpsku viziju 
jugoslovenskog ujedinjenja. Љ. Трговчевић, na više mesta.

28 Љ. Трговчевић, na više mesta.
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teritorijalnim proširenjem činila je intepretacija koja ukazuje na istorijsko 
prisustvo i kontinuitet naseljenosti i državotvornosti.

Prvom rečenicom Radonić ukazuje na činjenicu da su Sloveni u 
Panonskoj niziji živeli u velikim masama pre dolaska Mađara, a da su 
Mađari, nakon uspostavljanja vlasti, ubrzo „primili elemente slovenskog 
govora i fizički se izmenili”. Migracije Srba od druge polovine 14. veka 
jačale su slovensko jezgro, pri čemu je lako uočljivo naglašavanje kako su 
se posedi srpskih despota u Ugarskoj nalazili u Banatu i Bačkoj, a da su 
kasnije prošireni na Srem. „Vršili su srpski despoti skoro suverenu vlast”, 
tvrdi Radonić, ističući da je despot Đurađ Branković prisvojio i neka 
kraljevska prava i „preko svojih podžupana, kastelana i tavernika, koji su 
bili Srbi, vršio potpuno samostalno sudsku i administrativnu vlast u svojim 
teritorijama”. Samostalnost Srba posebno je došla da izražaja posle pada 
srednjovekovne Srbije i daljeg prodora Osmanlija, kada se, usled povlačenja 
mađarskog stanovništva i novog doseljavanja srpskog stanovništva, „u 
prvoj polovini 15. veka formira na jugu Ugarske, u današnjem Banatu 
(torontalskoj, tamiškoj i krašovsko-severinskoj županiji) nova Srbija sa 
pretežno elementom srpskim”. Kako se naseljavanje pod Matijom Korvinom 
nastavlja, „južna Ugarska sa Sremom imala je isključivo srpski karakter”, 
a srpski despot je zbog velikog broja Srba, „u pogledu vojne snage, bio na 
ravnoj nozi s ugarskim kraljem”. 

Ideja o borbi za samostalnu teritoriju i pravu na nju, prisutna od vremena 
osmanskih osvajanja, osnovna je nit koja se provlači kroz najveći deo 
brošure. Radonić smatra da je snazi ideje o državnoj samostalnosti, „pored 
živih tradicija o staroj srpskoj slavi i veličini”, doprineo i povlašćeni položaj 
pravoslavnog stanovništva, odnosno Srba, unutar despotskih poseda na 
koje su mahom naseljavani, da bi se razlike povećavale usled kraljevskih 
dekreta kojim su izuzimani izvan jurisdikcije županijskih vlasti i oslobođeni 
plaćanja poreza Katoličkoj crkvi. 

Naseljeni u Banatu, koji je kao krajina još od 14. veka činio zasebnu 
administrativno-političku oblast, isto kao i Erdelj, počinju se Srbi smatrati 
kao neka zasebna, odvojena celina, koja ima poglavitu zadaću da odbija 
nalete Turaka. Taj iznimni položaj Srba dovodio je do čestih sukoba s 
mađarskom vlastelom, klirom i županijskim predstavništvom. Nije onda 
čudo što se Mađari povlače na sever, ostavljajući Srbima i Bačku i Banat, 
koji su od polovine 16. veka isključivo čisto srpske zemlje.
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Posle propasti ugarske srednjovekovne države na Mohaču, „broj Srba 
u Pomorišju, Potisju i Podunavlju toliko je veliki, da se današnji Banat i 
Bačka (...) smatraju isključivo srpskim zemljama”, te se „car” Jovan Nenad 
nosio mišlju „da formira u Ugarskoj potpuno nezavisnu srpsku despotovinu”. 
Prema Radonićevoj interpretaciji, nasleđenoj od romantičara, za uspeh 
dinastije Habzburg da dobije Ugarsku i time utemelji svoju moć i prisustvo 
sve do početka 20. veka najzaslužniji je bio upravo Jovan Nenad, koji je 
„srpsku snagu založio za ostvarenje habzburških dinastičkih interesa”, 
umesto da formira srpsku državu severno od Save i Dunava. „Interesantno 
je, među tim, da se ideja srpske despotovine kod srpskog stanovništva u 
današnjem Banatu nikako nije ugasila”, tvrdi Radonić, pozivajući se na 
„živu svest o potrebi stvaranja polunezavisne srpske teritorije” polovinom 
16. veka kod Srba u Aradskoj županiji. I kada Osmanlije osvajaju Banat 
„srpski živalj ne malaksava”, a „ideja državne samostalnosti prenosi se i 
dalje s kolena na koleno”, da bi 1594. bila toliko jaka da je izazvala ustanak. 
Kontinuitet državnosti Radonić je povezivao i s crkvenom organizacijom, 
definišući Pećku patrijaršiju kao „naslednicu starih srpskih kraljeva, careva 
i despota” koja je „upravljala ukupnim srpskim življem” i „doprinela je 
mnogo da se srpska narodna svest održi svagda budna”, te je naseljavanje 
na teritoriju Ugarske bilo praćeno formiranjem pravoslavne crkvene 
organizacije i izgradnjom brojnih manastira.

Celokupna istorija Srba u južnoj Ugarskoj od Velikog bečkog rata (1683–
1699) tumačena je u kontekstu borbe za održanje i ostvarenje prava na 
posebnost u okvirima Habzburške monarhije, pri čemu Radonić vidi dva 
različita koncepta – grofa Đorđa Brankovića, koji je podneo Bečkom dvoru 
„plan o stvaranju polunezavisne kneževine srpske u Banatu, Sremu, 
Slavoniji i srpskim balkanskim zemljama, sa zahtevom, da ga bečki dvor 
prizna za despota i naslednog gospodara”, i patrijarha Arsenija III 
Čarnojevića koji je, na temelju položaja Pećke patrijaršije u Osmanskom 
carstvu, za osnovu pregovora s Bečkim dvorom „uzeo crkvenu samoupravu 
koja bi jamčila slobodu vere i stečena prava episkopata i klira”. Suština 
Velike seobe počivala je, prema Radonićevom mišljenju, u činjenici da 
„Srbi kao slobodan narod stupaju u pregovore s carem”, te da su kroz 
privilegije „priznati bili kao neka celina, kao samostalna politička nacija 
s kojom Leopold I pregovara i daje joj naročite povlastice”. Kada su videli 
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da neće moći da se vrate na svoja ognjišta, Srbi su zahtevali da im se ustupe 
Slavonija i Srem, „gde da žive po svojim uredbama i pod svojim vlastima: 
patrijarhom, vicevojvodom i narodnim starešinama, a pod vrhovnim 
nadzorom ćesarevim, slobodni od svake plemićke i županijske vlasti”, ali 
je sve što su dobili bilo pravo na samostalnu crkvenu organizaciju. Posle 
Karlovačkog mira, „Srbi su sada kao jedna kompaktna privilegovana celina 
našli se oči u oči s jedne strane sa županijskim plemićkim vlastima i 
rimokatoličkim klirom, a s druge sa bečkim centralnim vlastima” i u tom 
trouglu odvijala se njihova borba za očuvanje identiteta tokom sledeća dva 
veka. 

Prema Radonićevom mišljenju, razbijanje „kompaktne celine srpske u 
Ugarskoj” i „eksploatacija Srba u interesu carske kuće” predstavljali su 
osnovu politike dvora tokom 18. veka. Formiranje Vojne granice i 
podvrgavanje ostatka Srba županijskoj jurisdikciji, da bi se zadovoljila 
ugarska aristokratija, predstavljali su rezultat ovih nastojanja. U njegovoj 
interpretaciji, 18. vek bio je, s jedne strane, vek srpskog žrtvovanja za 
dinastiju, a, s druge strane, vek unijaćenja i nepravdi koje su se 
najočiglednije ogledale kroz postepeno sužavanje privilegija. U borbi za 
teritorijalnu autonomiju, Temišvarski sabor, Majska skupština i 
Blagoveštanski sabor predstavljali su ključne tačke, kroz čiju interpretaciju 
Radonić pokazuje ne samo način na koji Habzburzi upotrebljavaju Srbe u 
borbi protiv zahteva ugarske aristokratije, već i sve snažniji pritisak usled 
„preteranih šovinističkih zahteva Mađara”. Istorija Srba posle Nagodbe 
1867, kada „narodnosti u Ugarskoj behu ostavljene na milost i nemilost 
Mađarima, koji od tada počinju sistematski da potiskuju narodnosti da bi 
od Ugarske načinili jednu jedinstvenu mađarsku državu”, za Radonića je 
istorija mađarizacije. 

U kontekstu sukoba oko prava na Banat, posebna pažnja u brošuri 
posvećena je Rumunima. „Isključivo srpski karakter” Banata teza je koja 
se ponavlja nekoliko puta u brošuri, dok se promena demografske slike 
vezuje za srpske gubitke u austro-osmanskim ratovima, seobu Srba u 
Rusiju, te kolonizaciju Nemaca katolika i spuštanje u ravnicu Rumuna iz 
istočnih brdskih delova Banata tokom 18. veka. Ističe da je jedna od odluka 
Majske skupštine „da pomogne vlaški narod da postane narod i da se 
uzporedi sa drugim narodima”, jer su Srbi smatrali da pravoslavnu braću 
treba „u njinom narodnom preporođenju podpomagati, očekujući istu 
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uzajamnu ljubav od nji: zato od našega kralja molimo da se vlaška narodna 
samostalnost u duhu slobode, u duhu narodnosti izreče i obezbedi”. 
Nasuprot tome, odlukom cara bez konsultacija s karlovačkim mitropolitom, 
izdvojena je 1864. rumunska pravoslavna crkva ispod jurisdikcije 
Karlovačke mitropolije. „Od toga vremena hladne dobri odnosi između 
Srba i Rumuna, za čija se prava, kako smo videli, Srbi toliko zauzimali na 
Majskoj skupštini.”

Na kraju brošure, Radonić ističe da, „kraj svega toga što je srpski narod 
u južnoj Ugarskoj preko dve stotine godina bio u vanredno teškim 
prilikama, sačuvao je on netaknutu i veoma živu nacionalnu svest, kao i 
snažno osećanje za materijalnu kulturu i prosvetu”. „Osećanje za 
materijalnu kulturu” vodilo je ka pozicioniranju Srba kao uspešnih trgovaca 
i poljoprivrednika, dok su „i na polju duhovne kulture zadužili (...) austro-
ugarski Srbi celokupan srpski narod”. Kao posledica kontakta „s kulturnim 
zapadom”, Srbi u Habzburškoj monarhiji, prevashodno u ugarskom delu, 
razvijaju „neobično uspešno svoje duhovne moći”, te su tokom 18. i u prvoj 
polovini 19. veka nauka i književnost „u rukama austrijskih Srba” – od 
Brankovića i Rajića, preko Orfelina i Dositeja, do Atanasija Stojkovića, 
Joakima Vujića i brojnih drugih književnika i umetnika – da bi u Pešti bila 
osnovana i Matica srpska. U drugoj polovini 19. veka iz redova Srba u 
Ugarskoj poticali su neki od najznačajnijih istoričara, književnika i 
umetnika.29

Oslanjajući se na romantičarsko i kritičko istoriografsko nasleđe, 
Radonić je brošurom iz 1915. definisao osnovne teze kojih će se u vezi s 
priključivanjem oblasti južne Ugarske pridržavati delegacija Kraljevine 
Srba, Hrvata i Slovenaca na mirovnoj konferenciji – kontinuirano prisustvo 
slovenskog/srpskog stanovništva od ranog srednjeg veka, a svakako pre 
mađarskog naseljavanja Panonije; „srpski karakter” Banata kroz pozni 
srednji vek i rano moderno doba, nasuprot rumunskom naseljavanju tokom 
18. veka; značaj Srba za istoriju Kraljevine Ugarske i Habzburške 
monarhije; percepcija Srba kao naroda, kao jedinstvene celine s jasno 
izgrađenim nacionalnim/verskim identitetom, koji ima legitimno pravo na 
posebnost u okvirima Monarhije, te s „jakom narodnom svešću” povezan 

29 Јован Радонић, Срби у Угарској, Ниш: Државна штампарија, 1915, 1–66.
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kontinuitet prisustva ideje državnosti, čijeg čuvara predstavlja pravoslavna 
crkva u različitim institucionalnim formama.30

Interpretacije prošlosti ugarskih Srba na Mirovnoj konferenciji

S približavanjem kraja rata i početka mirovne konferenciju intenzivirao 
se i napor vlade na pripremi materijala kojim će biti opravdani teritorijalni 
zahtevi. U okviru delegacije Kraljevine, za pomenute zadatke bila je 
zadužena Etnografsko-istorijska sekcija, na čelu s Jovanom Cvijićem. Kao 
članovi sekcije, oblastima južne Ugarske, pored Radonića i Stanojevića, 
bavili su se još vladika Ilarion Zeremski31 i prota Stevan Mihaldžić32, te 
mladi istoričar Nikola Radojčić33, Sremac, profesor Karlovačke gimnazije.34 
Prema mišljenju Andreja Mitrovića, Banat, Bačka i Baranja privukle su 
najveću Cvijićevu pažnju. Njegova koncepcije razgraničenja oslanjala se 
etničko načelo, uz pozivanje na istorijsko pravo, te su oblasti južne Ugarske 
predstavljale veliki izazov usled etničke izmešanosti stanovništva. U 
nastojanju da definiše pristup koji bi najviše odgovarao državnim interesima 
i istovremeno mogao da nađe utemeljenja u postojećim interpretacijama 
prošlosti, Cvijić je osmislio koncepciju utemeljenu na istorijskom i etničkom 
pravu, prema kojoj bi se prilikom razgraničenja moralo voditi računa ne 
(samo) o trenutnoj demografskoj strukturi, već i o demografskoj slici i 
značaju određenih oblasti u prošlosti pojedinih naroda. Kako ističe 
Mitrović, Cvijić je na taj način, „istoriju vladanja zamenio istorijom 
naseljenosti i istorijom kulturnih središta naroda”. Posledica njegove 
koncepcije bile su četiri osnovne teze – da su Srbi, Bunjevci i Šokci bili 

30 Prema navodima Dušana J. Popovića, Radonićeva brošura odštampana je u Nišu 
1915. neposredno pre bugarskog osvajanja, te je celokupno izdanje, izuzev nekoliko 
primeraka koji su već bili podeljeni, uništeno. (Душан Ј. Поповић, „Д-р Ј. Радонић, 
Срби у Угарској. Ниш. Штампано у државној штампарији 1915”, Гласник Историјског 
друштва у Новом Саду (=ГИДНС), I/1 (1928), 159)

31 Vladika Ilarion Zeremski rođen je u Turiji (Bačka).
32 Mihaldžić je rođen u mestu Čip, na Čepelskoj adi, južno od Budimpešte. Kao paroh 

u Branjini (Baranja) amaterski se bavio geografijom i etnografijom i bio je potpisnik adrese 
upućene mirovnoj konferenciji kojom se zahteva priključenje Baranje Kraljevini SHS.

33 Radojčić je studirao u Gracu, Jeni, Minhenu i Zagrebu, gde je i doktorirao 1907. 
(С. Ћирковић, Р. Михаљчић (прир.), Енциклопедија српске историографије, Београд: 
Knowledge, 1997, 607)

34 Љ. Трговчевић, нав. дело, 314; A. Mitrović, Razgraničenje Jugoslavije, 138.



135

Nova prošlost za nove teritorije

1919. pravi starosedeoci u Banatu, Bačkoj i Baranji, jer je od 14. do 18. 
veka dotadašnje stanovništvo napustilo svoja staništa bežeći pred 
Osmanlijama; da slovenski element nije od 18. veka potisnut prirodnim 
istorijskim razvojem, već korišćenjem sile vlasti, odnosno kolonizacijom, 
germanizacijom i mađarizacijom; da je stanovništvo pomenute tri oblasti 
kulturno, ekonomski i politički snažno uticalo na razvoj Srbije, dajući 
doprinos borbi za oslobođenje i ujedinjenje; te da u vreme mirovne 
konferencije slovensko stanovništvo čini relativnu većinu etnički mešovitih 
oblasti. Sve navedeno, posebno je bilo značajno u kontekstu sukoba sa 
saveznicom u ratu Rumunijom oko podele Banata.35

Rezultat delatnosti Etnografsko-istorijske sekcije bio je niz studija 
posvećenih Banatu, Bačkoj i Baranji. U okviru edicije La questions du 
Banat, de la Batchka et de la Baranya objavljeni su memoari napisani za 
političke delegate učesnica mirovne konferencije – brošure Cvijića, 
Radonića, Stanojevića i Zeremskog o Bačkoj i Banatu i Mihaldžićeva 
brošura o Baranji. Pored toga, u okviru edicije Les Serbes de Hongrie, 
Radonić je objavio studije o Banatu i Bačkoj, kao i izmenjenu francusku 
verziju istorije Srba u Ugarskoj iz 1915, a Stanojević studiju o ulozi Srba u 
Ugarskoj u nacionalnom životu srpskog naroda. Pored navedenih 
publikacija na francuskom, Radonić je na engleskom objavio studiju o 
srpsko-rumunskog sporu oko granice u Banatu.36 U navedenim tekstovima 
moguće je uočiti osnovne teze Cvijićeve koncepcije, posebno kada je u 
pitanju bila Bačka – kontinuirano prisustvo srpskog/slovenskog elementa, 
„srpski karakter” oblasti kao posledica osmanskih osvajanja, kolonizacija, 
pritisci, germanizacija i mađarizacija, te izuzetan značaj ovih oblasti za 
kulturni razvoj srpskog naroda. Najkompleksnije je bilo pitanje Banata, za 
koji je bilo neophodno razviti argumentaciju koja je, pored etničkog 
principa i istorijskog prava, temeljila teritorijalne zahteve na dokazima 
geografskog i strateškog karaktera. No, interpretacija prošlosti počivala je 
na već utvrđenim temeljima – istorijsko-demografskim (Srbi su starije 
stanovništvo od Rumuna), istorijsko-religioznim (jedanaest većih i šest 
manjih manastira nalazilo se pod jurisdikcijom Pećke patrijaršije, a sve su 

35 A. Mitrović, Jugoslavija na konferenciji mira, 23–24, 88–94.
36 Spisak publikacija objavljenih za potrebe mirovne konferencije u: Љ. Трговчевић, 

нав. дело, 341–344.
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ih podigli srpski despoti i plemstvo) i istorijsko-političkim (Habzburzi su 
od kraja 17. veka priznavali „srpski karakter južne Ugarske”).37

Pored francuske verzije već pominjane Radonićeve brošure iz 1915, 
najcelovitiji pogled na prošlost Srba u Ugarskoj napisan za potrebe srpske 
delegacije na konferenciji predstavlja Stanojevićeva brošura Uloga ugarskih 
Srba u nacionalnom životu srpskog naroda. Četrdeset i četiri strane teksta 
brošure predstavljaju razvijeniju interpretaciju narativa utemeljenog u 
njegovoj Istoriji srpskog naroda, koncepcijski podeljenu na tri celine: borbu 
Srba u Ugarskoj za posebnu teritoriju, borbu za nacionalni opstanak i značaj 
Srba severno od Save i Dunava za razvoj srpske kulture uopšte. Brošura 
počinje rečima:

Oblasti Ugarske naseljene Srbima (Bačka, Banat i Srem), koje obično 
nazivamo Srpsko vojvodstvo ili Vojvodina, su, bez sumnje, srpske oblasti 
koje su izuzetno značajne za nacionalni život srpskog naroda. Ove oblasti 
su kolevka moderne srpske civilizacije. Sve do druge polovine 19. veka, 
dok nije Srbija ojačala, one su bile intelektualni i moralni predvodnik 
srpskog naroda. Ugarski Srbi utemeljili su modernu srpsku književnost i 
sve njene grane. Ovde su se pojavile prve klice srpske umetnosti i srpske 
nauke. Ugarski Srbi mnogo su doprineli intelektualnom razvoju Srbije. 
Osnovali su ugarski Srbi prve srpske političke stranke, prvu periodiku, 
dnevnu i časopise. Od svih srpskih oblasti, one su najviše uradile na polju 
nacionalnog života; one su, takođe, dale srpskom narodu najveći broj 
intelektualaca, književnika, naučnika, umetnika. Jednom rečju, srpske 
oblasti u Ugarskoj su, uz Srbiju, najviše učinila za stvaranje moderne 
Srbije, ovakve kakvu je svet upoznao poslednjih godina.

Teze romantičarske i naučne istoriografije, koje su činile osnovu 
poželjne interpretacije prošlosti za potrebe delegacije, nalaze se i u 
Stanojevićevoj brošuri – kontinuitet prisustva srpskog stanovništva od 6. 
veka, doseljavanje za vreme ugarske srednjovekovne države („ugarski 
kraljevi skovali plan da podignu prema Turcima živ bedem srpskoga 
naroda”), „srpski karakter” oblasti kao posledica osmanskih osvajanja 
(„Tako su u doba turske vlasti i Bačka i Banat i Srem bili naseljeni tako 
gustim srpskim naseljem, da u to doba strani pisci svaku od te tri pokrajine 
zovu Srbijom.”; „Kad je austrijska vojska, krajem XVIII veka osvojila od 

37 A. Mitrović, Jugoslavija na konferenciji mira, 99.
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Turaka Bačku i Srem, a kasnije i Banat, zatekla je ona tu gotovo samo 
srpsko stanovništvo.”), promena etničke slike kolonizacijom, unijaćenje i 
sistematska germanizacija i mađarizacija, te izuzetan značaj ovih oblasti 
za početke srpskog nacionalnog pokreta i istoriju kulture Srba. Cvijićeva 
koncepcija, prema kojoj se prilikom razgraničenja moralo voditi računa ne 
samo o trenutnoj demografskoj strukturi, već i o demografskoj slici i 
značaju određenih oblasti u prošlosti pojedinih naroda, time je dobila važno 
opravdanje.

Već prvim pasusom Stanojević je istakao izuzetan višestruki značaj 
ugarskih Srba u modernoj istoriji nacije. Okosnicu njegove interpretacije 
činilo je insistiranje na istorijski pozitivnom karakteru srpskog 
nacionalizma, kao fenomena koji se, prema njegovom mišljenju, formira 
kao svojevrsna reakcija na osmanska osvajanja.

Ljubav prema narodu bila je neobično razvijena kod Srba već u 
srednjem veku u starim srpskim državama. Ona se onda poklapala s 
ljubavlju prema državi. Kada su stare srpske države propale i kad su Turci 
osvojili srpske zemlje i pokorili skoro ceo srpski narod, onda je, u ropstvu, 
osećaj ljubavi prema svojoj grudi i prema svom plemenu još više ojačao. 
Narod se s ponosom i čežnjom sećao stare svoje države i svoje slobode, i 
pominjao je s pobožnom ljubavlju one ljude, koji su se borili za državnu i 
narodnu slobodu, i koji su u toj borbi žrtvovali svoj život.

Tako se prirodna ljubav prema svojoj zemlji i prema svojim 
saplemenicima, stopila s ljubavlju prema slobodi i čežnji za njom u jednu 
celinu, i to je postala sadržina srpskog nacionalizma.

Srpski je nacionalizam uzdizao i obožavao sve ono što je bilo srpsko, 
sve što je u narodnim tradicijama bilo svetlo, snažno, hrabro, puno vrlina 
i pregorenja, sve što je narod stvorio, i što je svoga imao. Ali taj srpski 
nacionalizam nije bio šovenski. On je priznavao sve narodne mane, 
nedostatke i grehove. Srpske su tradicije priznavale, da je za propast stare 
srpske države kriv sam narod i da je on zbog svojih grehova zasluženo 
izgubio svoju državu i svoju slobodu. Ali je ipak svaki član velike narodne 
zajednice neizmerno voleo taj narod, sa svim njegovim manama, gresima 
i nedostatcima.

Uz narodne tradicije, najvažnija obeležja srpske narodnosti bili su 
pravoslavna vera i narodni običaji. Zbog toga je srpski narod neobično 
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negovao i čuvao svoju veru i svoje običaje. Srpski je narod stoga vremenom 
sasvim srastao s uverenjem, da su pravoslavna vera i narodni običaji 
sastavni deo srpske narodnosti, a narodnost da je sastavni deo njegovog 
života.

Citirane rečenice predstavljale su okvir za razumevanje prošlosti Srba 
u ugarskim delovima monarhije Habzburga u vreme borbi protiv Osmanlija, 
a posebno nakon Karlovačkog mira. Prema Stanojevićevom mišljenju, novi 
izazovi s kojima se nacija suočila, činjenica da su Srbi „od prvog dana bili 
gonjeni verski i nacionalno”, doprineli su razvoju srpskog nacionalizma. 
Ceo 18. vek predstavljao je razdoblje ispunjeno „teškom borbom srpskoga 
naroda u Austriji da sačuva versku, nacionalnu i ekonomsku nezavisnost 
i da obezbedi garantije za svoj verski, nacionalni i ekonomski slobodan 
život i razvoj”, tako da je „nacionalna svest”, odnosno nacionalni identitet, 
bio kod ugarskih Srba u potpunosti izgrađen već početkom 19. veka, odakle 
se širio na sve „srpske zemlje”.

Srpska narodnost i srpski nacionalizam postali su svestan idol, ne samo 
viših društvenih slojeva, nego i srednjeg staleža i prostog naroda. Taj 
nacionalizam, s milim uspomenama na slavnu prošlost, sa sentimentalnom 
ljubavlju prema svemu što je narodno, pun nade u zajedničku budućnost, 
postao je deo bića i života srpskog naroda u Vojvodini. (...) Od Srba iz 
Vojvodine se ideja nacionalizma proširila kroz sve srpske zemlje, gde je 
ojačala već snažnu nacionalnu ideju i patriotska osećanja.

Najveći je njen značaj (Vojvodine – M. S.) u istoriji narodne misli i 
srpskog nacionalizma. Vojvodina je tipičan predstavnik srpskog 
nacionalizma. (...) Sve je bilo dobro i lepo što je srpsko, sve je bilo junačko 
i plemenito. Ali to ni u kojem slučaju nije bio ni šovinistički ni imeprijalistički 
patriotizam. Tolerantan prema svemu stranom, pun poštovanja prema 
svemu što dolazi spolja i što je dobro i dostojno poštovanja, srpski je narod 
u Ugarskoj voleo sve srpsko kao majka što voli decu, sa svima njihovim 
manama, svom nesavršenošću i nedostacima. Taj i takav patriotizam i 
nacionalizam zračio je iz Vojvodine u sve druge srpske zemlje i, vremenom, 
ovladao svuda.

Teze o razvoju srpskog nacionalizma i izazovima s kojima se nacija 
suočavala u Habzburškoj monarhiji predstavljale su neophodan istorijski 
kontekst za razumevanje (opravdanih) srpskih zahteva za teritorijom unutar 
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monarhije, počevši od vremena Velike seobe. „Među uslovima postavljenim 
austrijskom caru, prvi i najvažniji bio je da u svojoj novoj otadžbini Srbi 
dobiju svoju upravu, slobodnu i nezavisnu. Taj zahtev sadržao je prve 
osnove namera Srba u Habzburškoj monarhiji da dobiju srpsko vojvodstvo 
(Vojvodinu)”, tvrdio je Stanojević. Odgovor su bile carske privilegije 
Leopolda II. „Jedno od posebno važnih prava datih Srbima bilo je biranje 
vojvodu”, što je „prirodno podrazumevalo i teritorijalnu samoupravu”. 
Borba za potvrdu privilegija, koje nisu ispunjavane, i borba za Vojvodinu, 
kao jedini put koji „nudi sigurne garancije za slobodan nacionalni opstanak 
i slobodan razvoj: to je cela istorija 18. veka srpskog naroda u monarhiji 
Habzburga”, ispunjena „teškom borbom koju je srpski narod vodio u 
Austriji da očuva versku, nacionalnu i ekonomsku nezavisnost i da time 
obezbedi garancije neophodne za slobodan verski, nacionalni i ekonomski 
život”.

Prema Stanojevićevom mišljenju, upravo zbog izuzetno razvijenog 
nacionalnog identiteta, odnosno „nacionalne svesti”, da se izrazimo 
rečnikom 19. veka, „delatnost austrijskih vlasti u 18. veku, protiv 
pravoslavlja, i ona Mađara, u 19. veku, protiv srpske narodnosti, izazvala 
je izuzetno snažan otpor”, tokom kojeg je postalo jasno da je najbolji način 
za ostvarenja nacionalnih interesa posebna teritorija unutar Monarhije „u 
kojoj će imati svoju sopstvenu upravu i gde će biti gospodari u svojoj kući”. 
Zbog toga se javlja težnja „ujedinjenja tri oblasti Bačke, Banata i Srema, 
gusto naseljene srpskim narodom, u jednu jedinstvenu i nezavisnu teritoriju, 
vojvodstvo ili srpsku Vojvodinu”. Usled pritiska unijaćenja, germanizacije 
i mađarizacije, Vojvodina je postala simbol, „ideal svih generacija Srba od 
kraja 17. do kraja 19. veka”, za koji je svaka žrtva bila prihvatljiva. 
Vojvodstvo Srbija i Tamiški Banat predstavljalo je pokušaj Bečkog dvora 
da ispuni srpske zahteve saglasno sopstvenim interesima, a suštinski tek 
„zgodno oruđe za cenjkanje sa Mađarima”. Austro-ugarskom nagodbom 
je „Vojvodina za svagda sahranjena. O njoj se, posle toga, nije više smelo 
ni govoriti ni pisati. Naziv Vojvodina i Vojvođanin postao je kažnjiv”, 
tvrdio je Stanojević. Uprkos tome, uprkos pritisku „mađarskog šovinizma” 
koji je bio „silan i okrutan”, koji „nije poznavao nikakvih granica”, tokom 
sledećih decenija Vojvodina je bila cilj, kojem se težilo, a njeno ponovno 
uspostavljanje „proganjalo je sav srpski narod Bačke, Banata i Srema, sve 
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dok nije došla nova generacija, podignuta u borbi i ugnjetavanju, i stekla 
uverenje da treba ostaviti fantom Vojvodine i tražiti spas u Srbiji, u ovoj 
Srbiji koja je svojim demokratskim ustanovama i životom, svojim visokim 
moralom i plemenitim žrtvama dokazala da može biti tačka privlačenja 
celoga naroda i jezgro velike jugoslovenske države”.38

Delatnošću naučnika u okviru Etnografsko-istorijske sekcije definisan 
je dinamičan okvir za tumačenje prošlosti Srba u Panonskoj niziji, uz fokus 
na moderno doba, odnosno razdoblje od osmanskih osvajanja do Prvog 
svetskog rata. Kontinuitet slovenskog/srpskog prisustva od ranog 
srednjovekovlja bio je tek podrazumevajuća predistorija, dok je, za potrebe 
mirovne konferencije, istaknut značaj razumevanja dinamike demografske 
transformacije prostora južne Ugarske tokom modernog doba. Naglasak 
je, pri tom, stavljan na dominantno prisustvo srpskog stanovništva, te na 
sistematsko korišćenje mehanizama vlasti od kraja 17. veka, u nastojanju 
da se na štetu pravoslavnog srpskog stanovništva promeni etnička i verska 
struktura. U tom kontekstu, kao odbrambena tumačena su i nastojanja da 
bude formirana zasebna teritorija, žrtve koje su Srbi podnosili u pokušaju 
da privole državne vlasti na takav ustupak, te neuspeh ovakvih nastojanja. 
Sam pojam Vojvodine podrazumevao je kontekst borbe srpskog naroda za 
pravo na posebnost, te je svaka istorija Vojvodine sledstveno bila istorija 
Srba u Vojvodini. Istovremeno, od posebnog značaja bila je ekonomska i 
kulturna dimenzija prošlosti srpske zajednice u Habzburškoj monarhiji, na 
kojoj su insistirali članovi delegacije, čime je naglašen značaj prostora 
južne Ugarske u prošlosti celokupne nacije. Iza jasno definisanog 
istoriografskog narativa u čijem središtu se nalazila nacija-žrtva, suočena 
s viševekovnom borbom za nacionalni opstanak i pravo na posebnost, 
stajala su neka od najuglednijih imena srpske istoriografije.

Učvršćenje narativa 1919–1927: od rata do osnivanja Istorijskog 
društva u Novom Sadu

Diskurs o prošlosti Srba u Vojvodini, kao diskurs o prošlosti Vojvodine 
uopšte, kao suštinska karakteristika romantičarskog i naučnog 

38 St. Stanoyévitch, Le role des Serbes de Hongrie dans la vie nationale du peuple 
Serbe, Paris: Bloud et Gay, 1919, V–48.
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istoriografskog narativa, predstavljao je osnovu interpretacija vojvođanske 
prošlosti i u godinama posle rata. Nova interpretacija prošlosti bila je deo 
šireg nastojanja da se naučno utemelji eshatološka percepcija ujedinjenja, 
odnosno stvaranje Kraljevine Srba, Hrvata i Slovenaca kao svojevrsnog 
„kraja istorije”, kao cilja kojem su južnoslovenski narodi koji su ušli u njene 
okvire težili od doseljavanja na Balkansko poluostrvo. Važno je bilo 
posredstvom udžbenika istorije i popularizacijom poželjne interpretacije 
prošlosti kroz predavanja i prigodne tekstove uglednih imena srpske 
istoriografije u javnom diskursu stvarati i razvijati predstavu o slavnoj, 
mučeničkoj i junačkoj prošlosti južnoslovenskih naroda koji su stvorili 
novu državu, te, u tom kontekstu, o istoriji Srba u južnoj Ugarskoj i njihovoj 
borbi za održanje, stvaranje Srpske Vojvodine i ujedinjenje sa Srbijom. U 
suštini, ove interpretacije bile su izrazito angažovane i neophodno ih je 
posmatrati u kontekstu ideja o reviziji mirovnih ugovora, a posebno 
opasnosti revizije Trijanonskog mirovnog ugovora s Mađarskom.

Pod utiskom nedavnog ujedinjenja, Tihomir Ostojić, istoričar i sekretar 
Matice srpske,39 održao je u januaru 1919. predavanje Narodna misao, ideja 
oslobođenja i ujedinjenja u istoriji i književnosti Vojvodine, ponavljajući 
osnovne teze o najranijem prisustvu Slovena i Srba u Panonskom basenu 
i borbi za održanje i oslobođenje. „Čamili smo ovde mnogo vekova pod 
vlašću dobro organizovane sile”, kako mađarske, tako i habzburške, i služili 
„kao bedem od mesa i kostiju”, dobrovoljno se predajući „toj strašnoj službi, 
u uverenju, da tako služimo i svojoj narodnoj misli”, suština je, prema 
Ostojićevom mišljenju „mučne istorije severnih Srba”. Tokom celokupnog 
razdoblja, „tinjala je, pokašto buknula u živ plamena” narodna misao, 
odnosno želja za oslobođenjem i ujedinjenjem. Osnovu njegove 
interpretacije čine percepcija srpskog naroda kao celine, ujedinjene u 
okviru, na carskim privilegijama utemeljene, „teokratsko političke 
organizacije”, kao odraza jedinstva i kontinuiteta primordijalno shvaćene 
nacionalne svesti koju „ni najveći pritisak nije mogao u Srpskom Narodu 
ugušiti”. U Ostojićevom istoriografskom narativu poseban interpretativni 

39 Rođeni Banaćanin, Ostojić je napisao brojne radove iz književne i kulturne istorije 
18. i prve polovne 19. veka. S mesta sekretara Matice srpske, postavljen je 1920. za 
profesora jugoslovenske književnosti i prvog dekana Filozofskog fakulteta u Skoplju. 
(Енциклопедија српске историографије, 547)
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značaj ima srpska književnost, podrazumevajući u tom okviru i 
istoriografiju. Proces konstituisanja („buđenja”) istorijske svesti Ostojić 
prati od Emanuila Kozačinskog, Hristofora Žefarovića i Jovana Rajića, do 
Dositeja Obradovića i Lukijana Mušickog. Prema njegovom mišljenu, prvi 
je Dositej, kao „najinteligentniji i najprobuđeniji Srbin 18. veka”, „jasno 
formulisao, ne toliko politički program, koliko nacionalizam srpski i 
jedinstvo narodno”, dok je Mušicki „prvi osetio poeziju nacionalizma”.40 

U vreme potpisivanja Versajskog mirovnog ugovora s Nemačkom 
održan je u Novom Sadu sokolski sabor Srba, Hrvata i Slovenaca na kojem 
je stvorena jedinstvena sokolska organizacija Kraljevine. Tom prilikom 
Nikola Radojčić, član delegacije na konferenciji u Parizu, održao je 
prigodno predavanje, kasnije objavljeno u sokolskoj publikaciji pod 
naslovom Srpska Vojvodina. Polazeći od sveprisutne teze da su Srbi u 
Panoniji „jedini starinci”, svoje predavanje Radojčić je interpretativno 
uklopio u kontekst tek završenog rata i pobede nad Centralnim silama. Za 
Radojčića su Mađari „strano telo među evropskim plemenima i nemio klin, 
koji se utisnuo između Južnih i Zapadnih Slovena, te sprečio njihovo 
političko zbliženje i kulturno ujedinjenje”, da bi već od 10. veka postali 
nemačka predstraža u prodoru na Istok. Nemačke osvajačke težnje od 13. 
veka zastupala je dinastija Habzburg, ali su oni morali da budu odloženi 
zbog prodora Osmanlija. Kontekst u koji Radojčić unosi sopstvenu 
interpretaciju prošlosti Vojvodine izrazito je angažovan:

Čitave vekove je opasnost od Turaka bila glavna briga Srednje Evrope, 
a glavna odbrana su Srbi i Hrvati, koji kao živi bedem čuvaju celi tadašnji 
obrazovani svet od turskog gospodstva i azijatskog varvarstva. Vojvodina 
je s celom Vojnom Krajinom jedno veliko razbojište, gde smo mi ginuli, da 
bi se evropski narodi mogli u miru razvijati. Uz borbu s Turcima morali 
smo još izdržati borbu s Nemcima i Madžarima, koji su nam napadali 
slobodu i savest. Što je opasnost od Turaka bivala manja, to je agresivnost 
nemačkih centralista, madžarskih varmedjaša i zajedničkih Jezuita 
postajala sve nesnosnija. Madžari su nas gonili iz osvete, prkosa i besa, a 
Nemci sa svesnom namerom da preko Vojvodine prodru na Balkan. 

40 Тихомир Остојић, „Народна мисао, идеја ослобођења и уједињења у историји 
и књижевности Војводине”, Летопис Матице српске, 300 (1914–1921), 34–44. Reč je 
o tekstu predavanja koje je Ostojić, povodom proslave ujedinjenja, održao 27. januara 1919. 
na sednici Književnog odeljenja Matice srpske.
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Vojvodina je dakle bila prva brana, koja je morala izdržati 
nemačkomadžarsko nadiranje na Istok i svojim telom štititi dolinu Morave 
i Vardara od nemačke invazije, kojoj je trebalo da prvo satre Srbe s ove 
strane Dunava pa da se onda kao bujica prelije na Balkanski poluotok. 
Borba je bila odviše nejednaka, a da Srbi Vojvođani ne bi iz nje izašli 
oslabljeni i proredjeni. Da je bilo samo malo manje otporne snage i smele 
vere u budućnost, Nemci bi s Madžarima ovu branu uništili, i Srbija bi 
osetila nemačkomadžarsko neprijateljstvo ne samo u politici, nego bi se 
morala boriti protiv nemačke invazije.

Prema Radojčićevim navodima, u srednjovekovnoj ugarskoj državi, 
posebno na njenom jugu, postojalo je mnogobrojno pravoslavno 
stanovništvo, koje je značajno ojačalo tokom više od veka osmanskih 
prodora, odseljavanja katoličkog i naseljavanja pravoslavnog, srpskog 
stanovništva s Balkana. Imanja srpskih despota u Ugarskoj bila su brojna, 
ali se, tvrdi Radojčić, „kao jezgra smatra Srem i počinje se stvarati uverenje, 
da je to srpska zemlja, naslednik i zamenik Srbije. To su eto početci Srpske 
Vojvodine”. Govori o „poznatoj madžarskoj razmetljivosti”, koja ne shvata 
opasnost od Osmanlija, o „truležu, što izlazi iz mađarskog plemstva” pred 
Mohačku bitku, koji samo Srbe ne zahvata, jer oni „zbog želje za slobodom 
i mržnje na Turke, ni na šta nisu mislili osim na borbu s Turcima i 
oslobođenje”. Posle propasti ugarske srednjovekovne kraljevine, „strašne 
nevolje stanovništva u južnoj Ugarskoj niko osim Srba nije mogao izdržati”, 
te je teritorija ugarske srednjovekovne države „ostala samo njima, i stranci 
je od 16. veka ni ne zovu obično drukčije nego Raška (Srbija) i određuju 
joj otprilike onake granice, kakve je kasnije imala Srpska Vojvodina”.

Celokupna istorija Srba u okvirima Monarhije, a posebno u okvirima 
njenog ugarskog dela, za Radojčića je istorija prevashodno mađarsko-
srpskog antagonizma, uz podrazumevajući neprijateljski stav prema 
Nemcima. „Srbima je bilo poznato, da su im Nemci neprijatelji, ali se zbog 
podmuklosti ne pokazuju, dok je Madžare njihova napetost i silovitost 
navodila na bezakonja i nasilja spram Srba, koja su ih oterala Nemcima, 
jer su s jednima morali držati.” Nepravde, verski pritisci Katoličke crkve, 
nasilje lokalne feudalne aristokratije, ugarska vlastela nespremna da 
prihvati ekskluzivan položaj srpskog naroda unutar „Zemalja krune Sv. 
Ištvana”, definisan carskim privilegijama, kao i dvoličnost habzburških 
vladara nespremnih u razdoblju od Velike seobe do Revolucije 1848–1849. 



144

Momir Samardžić

da ispune preuzete obaveze o stvaranju posebne teritorije, predstavljaju 
uobičajeni interpretativni okvir za razumevanje istorije Srba u Ugarskoj 
kao borbe za održanje. U tom smislu Radojčić posebno ističe značaj Vojne 
granice, jer „dana reč, privilegije i zakoni ništa nisu vredeli, nego je vredelo 
biti svojom oružanom snagom moćan i u opštenarodnim poslovima složan”, 
pa su „zato Srbi sve nevolje graničarskog života i podnosili, jer su jedino 
kao vojna sila mogli sačuvati svoje čovečansko i srpsko dostojanstvo i 
nedati se onako ponižavati, kako su njihovi protivnici želeli”. Kolonizacija 
u 18. veku za Radonića je takođe paradigmatičan primer dvoličnosti 
habzburškog dvora, s namerom da „srpsko narodno telo raskida” 
doseljavanjem Nemaca, Mađara, Rumuna i drugih naroda u krajeve „koji 
su bili čisto srpska narodna domena”,41 da bi već od 18. veka, a posebno 
kroz ceo 19. vek, usledilo „silovito i odvratno madžariziranje”, praćeno 
raznovrsnim pritiscima i nastojanjem da se unese razdor i nepoverenje 
naroda prema crkvenoj jerarhiji „kao jedna od glavnih poluga u ometanju 
narodnog razvijanja i napredovanja”.

Saglasno osnovnim idejama delegacije Kraljevine na mirovnoj 
konferenciji, Radojčić je, kao njen član, poseban akcenat stavio na značaj 
koji je vojvođanski prostor imao u konstituisanju moderne kulture Srba, 
počevši od uticaja ruskih učitelja u prvoj polovini 18. veka i njihovih škola, 
koje su „razbudile u Srbima volju za zapadnom i slovenskom naukom, i 
tako počele stvarati osnovu za izrađivanje moderne srpske kulture”. U 
vremenu mađarskog pritiska i bečke reakcije, Matica srpska negovala je 
svojim literarnim radom „srpsko rodoljublje, bez obzira na političke 
granice”, da bi kroz Ujedinjenu omladinu srpsku „Srpska Vojvodina dala 
srpskom narodu svoju poslednju veliku kreaciju, dostojnu njezine slavne 
prošlosti, njezina rodoljublja i slobodoumlja”.

U kontekstu jačanja srpskog nacionalnog pokreta, Radojčić posebno 
naglašava veze Srba u Ugarskoj s obnovljenom srpskom državom severno 

41 „Tako je ranije čisto srpsko stanovništvo Banata, Bačke i Baranje zamenjeno čudnim 
šarenilom. U Baranji je slovensko stanovništvo rascepljeno i izmešano najviše s Nemcima 
i nešto s Madžarima, u Bačkoj su prostrane krajeve na severoistoku zauzeli Madžari, a na 
zapadu su se među Srbe i Bunjevce uvukli Nemci, dok je u Banatu nekad čisto srpska 
okolina Temišvara (...) dobila mnogo nemačkog stanovništva, a Srednji Banat malo 
Rumuna. Srbi su stalno progonjeni element.”
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od Save i Dunava, a razočaravajuće iskustvo Vojvodstva Srbije tumači kao 
prekretnu tačku u daljem toku borbe za oslobođenje i ujedinjenje.

Sami Vojvođani od ostvarene Vojvodine okreću pogled slobodnim 
srpskim zemljama, Srbiji i Crnoj Gori, i od njih izgledaju ostvarenje srpskih 
ideala. Oni su najširi srpski rodoljubi te, opkoljeni tuđim narodima i u 
neprestanim borbama s njima, izrađuju moderni srpski nacionalizam, koji 
se iz Vojvodine širi u sve srpske krajeve. Ona sebe ne smatra slobodnom, 
i radeći na svom oslobođenju stvara ideale slobodnog i ujedinjenog Srpstva 
u slobodnom Jugoslovenstvu. Vojvodina je središte srpske iredente, i njezin 
nacionalizam nosi sve odlike svakoga bujnoga i preteranog iredentističkog 
nacionalizma. Ovaj potiskuje i apsorbuje sve ostale narodne brige i 
potrebe, i zbog toga pati od izvesne osećajne i retorske hipertrofije. 
Izdovoljuje se u rečima, jer se u tuđoj neprijateljskoj zemlji ne da delima 
pokazati. Slobodne su srpske države imale i druge svoje sitne i krupne 
brige, koje cepaju interese i rad, a Vojvođani, u tuđoj zemlji, isključeni iz 
državnog života, posvećuju svu ljubav, pažnju i rad negovanju narodnosti, 
koja im je zaloga za ispunjavanje političkih ideala.

Na kraju, sposobnost Srba da se izbore sa izazovima procesa učitavanja 
mađarskog nacionalnog identiteta u drugoj polovini 19. veka objasnio je 
terminima koji su članovima sokolskog pokreta bili bliski i oslanjali su se 
na uticaj socijaldarvinizma i kult tela.42 Pošto je „madžarska politička 
korupcija bila besprimerna”, srpski narod nije mogao da se izbori političkim 
sredstvima, već samo „ako ostane telesno zdrav, ako bude prosvećen i 
ekonomski jak, pa tako stekne nezavisnost od neprijateljske države”, jer 
„samo zdrav, ekonomski nezavisan i prosvećen mogao je srpski narod 
prkositi madžarskom nasilju”. Protiv „prodiranja nezdravoga 
judeomadžarskog utecaja na društvo, koji je pretio, da će svojom 
banalnošću, nesolidnošću i besprimerenom površnošću otrovati i srpsko 
društvo” Srbi su se borili „zdravim instinktima naše otporne rase 
revoltirane protiv bizarne nedrikulture, koja se valjala sa severa.” Tako su 
se „stare generacije, koje su još živele u slavnim tradicijama Miletićevog 
doba, i najmlađe, koje su u sebi proživele lepu renesansu Srpske Omladine, 
našle (...) na zajedničkom poslu, da istrebe iz Vojvodine sve, što su 

42 Petar Atanacković, Ideologija i propaganda sokolskog pokreta u Kraljevini 
Jugoslaviji 1929–1934: master rad, Filozofski fakultet Novi Sad 2011, 33–38.
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neprijateljska država i nekulturni stranci ružnog, trulog i opasnog unosili 
u srpsko društvo”.43

U godini mirovne konferencije brošuru interesantnog i indikativnog 
naslova Kratka istorija srpskog Elzasa objavio je Mita Klicin.44 Klicin nije 
imao akademsko istoriografsko obrazovanje, te njegovu interpretaciju 
prošlosti vojvođanskog prostora u publicističkim tekstovima i javnim 
nastupima nije nužno morala da opterećuje pozitivistička naučna 
metodologija. Njegov Alzas bila je, naravno, Vojvodina. Analogija s 
francuskom pokrajinom koja je posle francusko-pruskog rata 1870–1871. 
pripojena Nemačkoj, a posle Prvog svetskog rata vraćena Francuskoj, bila 
je više nego jasna. Zbog toga Klicinova brošura ima dve celine, čiji 
graničnik je Požarevački mir 1718. godine. Prvi deo brošure posvećen je 
slovenskom/srpskom prisustvu u Panoniji, uz uvek prisutno naglašavanje 
njenog slovenskog karaktera pre dolaska Mađara.45 Pored kontinuiteta 
prisustva Srba u Ugarskoj tokom postojanja srednjovekovne ugarske države, 
njihovog specifičnog položaja i posebnih prava koja su imali u pojedinim 
delovima države (Banat), te pravoslavne vere koja je „uhvatila dubokog 
korena”, naglasak u prvom delu je stavljen na srpsko-mađarski sukob, 
odnosno na ustanke protiv mađarske vlasti, da bi nakon propasti u ratovima 
s Osmanlijama prostor nekadašnje Ugarske bio preplavljen srpskim 
stanovništvom. Drugi deo brošure posvećen je nastojanjima Habzburgovaca, 
ugarske aristokratije i Katoličke crkve da, slično nemačkoj politici brisanja 
francuskog identiteta Alzasa i izgradnji njenog nemačkog identiteta, 
promeni „srpski karakter” južne Ugarske sistematskom kolonizacijom i 
germanizacijom, a kasnije i mađarizacijom. Stvaranje Kraljevine SHS 
značilo je kraj ovih procesa i simbolički povratak „srpskog Elzasa” u srpske 

43 Никола Радојчић, „Српска Војводина”, у: Војводина соколима, Нови Сад: 
Штампарија и књиговезница Караџић, 1919, 3–32.

44 Dimitrije – Mita Klicin rođen je u Vršcu (1869) i završio je somborsku učiteljsku 
školu. Pripadao je radikalskim političkim krugovima, bio blizak saradnik Jaše Tomića i 
jedno od najznačajnijih imena srpske publicistike početkom 20. veka. Rat je proveo u 
internaciji, a potom se vraća u Novi Sad i učestvuje u radu Velike narodne skupštine 1918. 
Amaterski se bavio proučavanjem prošlosti, uz podrazumevajući uticaj njegovih 
radikalskih političkih stavova na interpretaciju. (Српски биографски речник, 5, Нови 
Сад: Матица српска, 2011, 81–82)

45 „Neosporno je utvrđeno, da je cela nekadašnja Ugarska, pre dolaska Mađara, bila 
slovenska zemlja”, glasila je prva rečenica brošure.
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ruke. 46 Iako napisana s jasnim propagandnim namerama, brošura je 
prenosila poruku koja je predstavljala suštinu koncepta s kojim je nastupala 
delegacija kraljevine u Parizu – prilikom odlučivanja o novim granicama 
istorijska demografija trebalo bi da ima veći značaj u odnosu na činjenicu 
vekovnog pripadanja teritoriji neke države. Insistiranje na kontinuitetu 
srpskog prisustva u južnoj Ugarskoj i na demografskoj transformaciji kroz 
sistematsko delovanje državnih vlasti, koje je vodilo promeni „srpskog 
karaktera” prostora južne Ugarske, predstavljalo je tezu na kojoj je trebalo 
odlučno insistirati.

Nezavisno od Klicinovog propagandističkog teksta, koji je i sam bio 
odraz dominantnog istoriografskog narativa o istoriji Srba u južnoj 
Ugarskoj, diskurs o vojvođanskoj prošlosti tokom mirovne konferencije i 
u prvim javnim istupima uglednih istoriografskih imena odredio je 
istoriografsku interpretaciju u međuratnom razdoblju koju je obeležilo 
naučno opravdanje osnovnih teza na kojima je delegacija Kraljevine 
zasnovala sopstvene zahteve za teritorijalnim proširenjem. Dok je u usko 
naučnoj literaturi – koju je i dalje karakterisao tradicionalni pozitivistički 
diskurs lišen interpretacije nezavisne od podrazumevajućeg, aksiomatski 
doživljenog, diskursa ideologije nacionalizma – tumačenje prošlosti 
karakterisala događajna naracija, razvijenija interpretacija bila je prisutna 
u prigodnim publikacijama, štampanim za širu čitalačku publiku. U ovoj 
vrsti publikacija do izražaja je dolazio suštinski nedostatak pozitivističkog 
istoriografskog narativa, često nesvesnog savremene društvene i političke 
uslovljenosti njegovih interpretacija, prevashodno usmerenog na davanje 
legitimacijskog osnova političkim aspiracijama sopstvene nacije/države. 
Odnosno, u konkretnom slučaju interpretacija vojvođanske prošlosti, na 
potvrdu postojećeg stanja, nastalog Prvim svetskim ratom. Paradigmatičan 
primer navedenog predstavljaju dve prigodne publikacije – Vojvodina 
(1924) i Novi Sad i Vojvodina (1926).

Polovinu Vojvodine, publikacije Novosadske sekcije Udruženja 
jugoslovenskih inženjera i arhitekata, čine tekstovi usmereni ka 
interpretaciji prošlosti vojvođanskog prostora kao istoriji kontinuiranog 
srpskog prisustva. Najznačajniju celinu predstavlja srpska verzija 

46 Мита Клицин, Кратка историја српског Елзаса од VI.–XX. века, Београд: 
Књижарница Геце Кона, 1919, 3–38. 
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Stanojevićevog teksta napisanog 1919. za potrebe mirovne konferencije, 
uz terminološke izmene koje su odgovarale savremenom stanju i 
potrebama.47 Suštinu etnografskog pregleda Vojvodine Radivoja 
Simonovića pokazuje jedina rečenica u celokupnom tekstu štampana 
podebljanim slovima – „Srbi su najstariji stanovnici Vojvodine”,48 dok tekst 
Mirka Balubdžića o srpskim manastirima u Vojvodini počinje rečima: 
„Naseljavanje Srba u Vojvodinu počelo je vrlo rano. Još u VI veku su 
slovenske mase naselile zemlju između Dunava i Tise”.49 U tekstu o 
školama u Vojvodini reč je isključivo o razvoju srpskog školstva, dok se o 
razvoju državnog školskog sistema govori samo u kontekstu mađarizacije 
u drugoj polovini 19. veka.50 Pored Stanojevićevog teksta, o kojem je već 
bilo reči, najinteresantniji prilog predstavlja pregled prošlosti Vojvodine 
Alekse Ivića. Za razliku od ostalih njegovih radova, obeleženih gomilanjem 
činjenica i prepričavanjem događaja, suština pregleda upravo je 
interpretacija. Utemeljen na njegovom istoriografskom delu, pregled 
prošlosti Vojvodine, „kao stoletnog programa” i „sna mnogih generacija”, 
ponavlja sve osnovne teze istoriografskog narativa koji istoriju Vojvodine 
posmatra kao istoriju Srba u Vojvodini – Srbi kao najstarije stanovništvo, 
njihov značaj u okviru srednjovekovne ugarske kraljevine, odseljavanje 
Mađara usled osmanskih prodora i južna Ugarska kao „srpska zemlja”, 
austro-osmanski ratovi, Velika seoba, unijaćenje, kolonizacija, 
mađarizacija, značaj Vojvodine za razvoj srpske kulture. Iako je bio najveći 
poznavalac arhivske građe o prošlosti Srba u Ugarskoj u moderno doba, 
Ivićeva interpretacija lišena je originalnosti i kreće se utabanim okvirima 
definisanim od strane autora čije su interpretacije bile znatno manje 

47 Ст. Станојевић, Политички и културни значај Војводине, у: Војводина, 1, Нови 
Сад: Натошевић, 1924, 57–83. Formulacija „srpske oblasti u Ugarskoj” zamenjena je 
terminom „Vojvodina”.

48 Радивој Симоновић, Етнографски преглед, у: Војводина, 84–118. U 
Simonovićevom tekstu deo o Srbima obuhvata više od 20 strana, nasuprot delovima o 
Rumunima, Mađarima, Nemcima i Jevrejima, koji zajedno ne obuhvataju ni 10 strana. 
Interesantno je da Simonović u tekstu o Srbima govori o Bunjevcima i Šokcima i njihovim 
vezama sa Srbima, ali i o Hrvatima i Slovacima, koji nisu dobili mesto sa ostalim narodima 
Vojvodine, već se pominju u okviru teksta o Srbima. 

49 Мирко Балубџић, Српски манастири у Војводини, у: Војводина, 131–136.
50 M. Petrović, Škole, u: Војводина, 119–130.
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istraživački utemeljene, a svakako su nastajale na osnovu Ivićevih 
istraživanja.51

Novi Sad i Vojvodina, publikacija Profesorskog društva povodom 
kongresa u Novom Sadu, u potpunosti je posvećena temama iz prošlosti 
vojvođanskih Srba. Diskurs o prošlosti određen je već kratkim predgovorom 
u kojem su navedeni svi aspekti prošlosti srpskog naroda u Ugarskoj, koji 
su mu obezbedili istaknuto mesto u istoriji nacije. Bežeći preko Save i 
Dunava, Srbi su „u svojim snažnim mišicama i u svojoj razboritosti nosili 
sposobnost za život; u srcima svojim nosili su Marka Kraljevića i Kosovo, 
a u duši pravoslavlje”, Velika seoba predstavljala je proširenje nemanjićke 
Srbije severno od Save i Dunava, a „patrijarh Arsenije III Vojvodinu je 
zauzeo za Srpski narod”. Pojam „Vojvodina” koristi se za celokupno 
razdoblje prošlosti Srba u Ugarskoj u moderno doba, a njen značaj je 
višestruk: „u XVIII veku srpska kultura u Vojvodini bila je na istoj visini 
kao u srednjoj Evropi i Rusiji” i „sve do druge polovine XIX veka Vojvodina 
je bila na čelu srpske narodne kulture i obrazovanosti”; „razvijeni zanati i 
napredna trgovina vojvođanskih Srba poslužili su kao obrazac srbijanskoj 
radinosti”; u Vojvodini je „kolevka naše narodne diplomacije visokoga 
reda” (Branković, Stratimirović, Tekelija); „Vojvodina je novcem i ratnim 
potrebama, municijom, omogućila izvođenje uspešne narodne borbe u 
Srbiji”; ona je „dala i Dositeja Obradovića”, a „bez pomoći vojvođanskih 
Srba mi ne bi imali ni Vuka Karadžića”; „u Vojvodini su otvorene prve 
srpske narodne i srednje škole i bogoslovije evropskog tipa”; „Vojvođani 
su stvorili prva srpska humana i nacionalna udruženja i materialno su ih 
pomagali”; „novinarstvo su vojvođanski Srbi najpre negovali”; „u Vojvodini 
se javila i razvila srpska umetnička poezija, lirika, romani, drama”, kao i 
književna kritika i prvo pozorište; „Vojvođani su prvi počeli obrađivati 
razne nauke i istoriografiju, bavili su se filosofijom i teologijom, naukom 
o moralu, etikom”; „Vojvodina je kolevka srpskog umetničkog slikarstva, 
pevanja i muzike”; „Vojvođani su izradili prve zakone novostvorenoj Srbiji; 
oni su bili organizatori srbijanske državne administracije; osnivači škola, 
sudova, pozorišta, novinarstva i raznih kulturnih ustanova”.52

51 Алекса Ивић, Историјски преглед, у: Војводина, 39–56.
52 Данило Вуловић (ур.), Нови Сад и Војводина, Београд: Професорско друштво 

у Београду, 1926, 4–6. Tekst predgovora nije potpisan, ali se nameće pretpostavka da ga 
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Katalog zasluga ugarskih Srba iz predgovora odgovarao je temama i 
suštini sadržaja saopštenim u nizu istoriografskih priloga koje su pisala 
neka od najuglednijih imena srpske nauke, kao i predstavnici mlađe 
generacije. Posebno mesto među mlađim autorima pripadalo je Dušanu J. 
Popoviću. Posle studija u Beču i Zagrebu, Popović je doktorirao 1919. 
Kasnije usavršavanje u inostranstvu omogućilo mu je upoznavanje s 
rezultatima sociologije i mogućnostima primene njenih rezultata na 
proučavanje prošlosti Srba.53 Andrej Mitrović ističe njegov značaj u 
posleratnoj istoriografiji, naglašavajući da je, pod Cvijićevim patronatom, 
zadatak njegovih istraživanja bio da dokaže tvrdnje o etničkom rasporedu 
stanovništva iznete na mirovnoj konferenciji.54 Prvi tekst u publikaciji 
Profesorskog društva bio je upravo Popovićev pregled prošlosti Srba u 
južnoj Ugarskoj u čijem središtu se nalazi transformacija etničke strukture 
i istorijat srpsko-mađarskih odnosa. Polazeći od teze o Vojvodini kao 
prostoru od svetskoistorijske važnosti, kao raskršću puteva seoba brojnih 
naroda, i Popović je počeo ukazujući da od doseljavanja Slovena u Panonsku 
niziju, ovaj prostor nikada nije bio bez južnoslovenskog stanovništva. On 
ne tvrdi da su Srbi od ranog srednjevekovlja prisutni na ovom prostoru, 
već, kao zastupnik perenijalnog koncepta, podrazumeva da srpska nacija 
nastaje kroz borbu za državu u Srednjem veku, te dolazak Srba u 
značajnijem broju vezuje za razdoblje borbi sa Osmanlijama. Kroz izlaganje 
o etničkoj strukturi dokazivao je ranije pominjane osnovne teze o „srpskom 
karakteru” oblasti južne Ugarske u 16. veku i o mehanizmima korišćenim 
za razbijanje srpske etničke dominacije tokom 18. i 19. veka. U tom 
kontekstu, interpretirao je istorijat srpsko-mađarskih veza, ističući da su 
za početak neprijateljstava odgovorni Mađari i navodeći istorijske izvore 
koji ukazuju na postojanje antagonizma i u vremenu saradnje. Interesantno 
je da Popović uočava važnu razliku između, s jedne strane, 
osamnaestovekovne borbe oko staleških privilegija i, s druge strane, 

je napisao urednik Danilo Vulović.
53 Енциклопедија српске историографије, 592. Popović je posle usavršavanja u 

Parizu, Briselu i Londonu primljen 1921. za asistenta na Filozofskom fakultetu u Beogradu, 
a 1926. izabran je za docenta. 

54 A. Mitrović, Razgraničenje Jugoslavije sa Mađarskom i Rumunijom, XII–XIII.
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nacionalizma kao faktora koji determiniše devetnaestovekovni 
antagonizam.55

U publikaciji Profesorskog društva, kao i u radu objavljenom nešto 
ranije u Letopisu Matice srpske, Popović posebno ističe sličnosti, odnosno 
značaj srpskog i mađarskog naroda u odnosu na druge narode ugarskog 
dela Monarhije, čime se suštinski podupire teza o tome da je jedina moguća 
istorija Vojvodine istorija Srba u Vojvodini.

Oba ova naroda su, naime, izrazito ratnička, s razvijenim političkim i 
nacionalnim smislom. Mađari, koji sebe rado nazivaju „pravom nacijom”, 
nisu nikada rado gledali Srbe, koji su imali privilegovan položaj i želeli 
svoju političku oblast na teritoriji, kako bi to Mađari kazali, „nedeljive” 
Mađarske. Nijedna druga narodnost bivše Mađarske nije imala tako visoke 
ideje o nezavisnosti i privilegijama baziranim na sporazumu van granica 
mađarskog zakona. Nijedna druga mađarska narodnost nije imala, 
relativno, toliko kulturnih tekovina i toliko brojnu i tako jaku nacionalnu 
inteligenciju kao Srbi iz uže Ugarske. Dok kod drugih narodnosti bivše 
Mađarske, naročito nepravoslavnih (Slovaka, Nemaca, Rusina, 
Jugoslovena rimokatolika), sve ono što prestaje biti seljak postaje Mađar 
i, tako, nosilac političke ideje mađarske, dotle su Srbi iz Vojvodine bili 
propovednici srpske nacionalne i političke ideje po čitavoj etničkoj i 
istoriskoj teritoriji srpskoj. Posle nagodbe imali su, zato, Mađari da izvedu 
račun u prvom redu sa Srbima.56

Upravo „razvijeni politički i nacionalni smisao” Srba nalazio se u temelju 
neuspeha pokušaja mađarizacije, pri čemu je od posebnog značaja bila 
vojna graničarska služba, carske privilegije i „stalno neprijateljski stav 
prema Mađarima”.57 

U tom smislu, Popović u obe publikacije ističe značaj Velike seobe, kao 
temelja značaja koji istorija Srba u Ugarskoj ima za istoriju nacije. Prema 
njegovom mišljenju, značaj seobe nije bio u broju već u „moralnom kapitalu 
sa kojim je prešao taj deo našega naroda”. „U stvari je iz svoje kolevke, 
nacionalne i političke, prešao jedan narod sa velikim državnim, 
nacionalnim, kulturnim tradicijama, sa svom svojom crkvenom i političkom 

55 Душан Ј. Поповић, Војводина, у: Д. Вуловић (ур.), Нови Сад и Војводина, 7–17.
56 Isti, „Последице Велике Сеобе: важност бројних односа у развоју Срба у 

Војводини”, Летопис Матице српске, 302/2 (1924), 26.
57 Isti, Војводина, 17.
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organizacijom”, što je predstavljalo pretpostavku za rad na organizaciji 
„svega srpskog naroda” u državi Habzburga.58

Oni su došli u Ugarsku sa visokom kulturom i diferenciranim društvom, 
ali su se zbog vojničkog života, zbog aklimatizacije pune žrtava, i zbog 
neprijateljskog držanja vlasti i sredine, povlačili, i vođstvo srpskog naroda 
pomiče se iz Komorana, Sv. Andrije i Budima sve više prema jugu, prema 
svome etničkom jezgru. U tako teškim prilikama su ipak najbolji sinovi 
Vojvodine predano propovedali i rasađivali srpsku nacionalnu i političku 
ideju, i polagali osnove modernom kulturnom razvoju srpskog naroda po 
čitavoj srpskoj etničkoj i istorijskoj teritoriji, kako je lepo stojalo na 
naslovnom listu Letopisa Matice Srpske: ’Od Pešte daž do Černe Gore’.59

Suština Popovićeve interpretacije nalazila se u uspehu žrtvovanja za 
naciju, jer Srbi, opet nasuprot ostalih etničkih zajednica, uspevaju „ne 
samo, da sačuvaju svoju veru i jezik, nego i da dođu do znatnih kulturnih 
i nacionalnih tekovina pa šta više, da udare osnove modernoj kulturi čitavog 
srpskog naroda”.60 Na taj način, on je svojim prvim delima krenuo putevima 
dokazivanja osnovne Cvijićeve postavke da svako razmišljanje o oblastima 
južne Ugarske koje su ušle u okvire Kraljevine SHS podrazumeva da se, 
rečima Andreja Mitrovića, „istorija vladanja zameni istorijom naseljenosti 
i istorijom kulturnih središta naroda”.61 Upravo istorija naseljenosti i istorija 
kulturnih središta bile su prve Popovićeve teme.62

U prilog Popovićevim stavovima o kontinuitetu slovenskog/srpskog 
naseljavanja južnih delova Panonske nizije išla su i istraživanja Jovana 
Erdeljanovića,63 koji je značajan deo dvadesetih godina proveo na 

58 Isto, 21.
59 Д. Ј. Поповић, „Последице Велике Сеобе”, 27.
60 Isti, Војводина, 21.
61 A. Mitrović, Jugoslavija na konferenciji mira, 94.
62 Popovićeve interpretacije temeljile su se na prethodnim etnološkim istraživanjima. 

Nesumnjivo pod Cvijićevim uticajem, Srpska kraljevska akademija podržala je Popovićeva 
etnološka istraživanja Vojvodine, čije prvi rezultati su objavljeni 1925. (Д. Ј. Поповић, 
Војводина: прилози проучавању наше земље и нашега народа: општи део. 1, Бачка: 
прилози проучавању етничких односа од средине XVI века до 1921 г, Београд: Српска 
краљевска академија наука и уметности, 1925.

63 Jovan Erdeljanović bio je Banaćanin (rođen u Pančevu), profesor Beogradskog 
univerziteta i jedan od utemeljivača moderne srpske i jugoslovenske etnologije. 
(Енциклопедија српске историографије, 379–381. 
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etnološkim istraživanjima Banata. Erdeljanović govori o značajnom 
slovenskom prisustvu u severnom Podunavlju u 4. i 5. veku, smatrajući da 
je među njima bilo i Srba i Hrvata, izlaže podatke iz istorijskih izvora o 
Slovenima u Banatu do 15. veka, temeljeći svoje tvrdnje i na toponomastičkoj 
analizi, da bi najznačajniji deo bio posvećen doseljavanju Srba u Banat od 
početka 15. veka. Erdeljanovićev zaključak bio je da se i nakon slovenskog 
naseljavanja Balkanskog poluostrva, na prostoru Banata zadržao priličan 
broj Slovena, koji su tu živeli i posle mađarskih osvajanja. Iako istorijski 
izvori ne daju podatke o etničkom poreklu tog slovenskog stanovništva, 
na osnovu stare topografske nomenklature Banata, podataka sačuvanih u 
savremenom jeziku banatskih Srba, u običajima i verovanjima, u nošnji i 
ostacima materijalne kulture, zaključio je da je to slovensko stanovništvo 
bilo većinom srpsko. Istovremeno, ističe da na osnovu istorijskih izvora 
ne može da se govori o tome jesu li oni bili svesni sopstvenog identiteta. 
„Dosta je pak verovatno, da su ti Srbi izgubivši plemensku organizaciju i 
plemenska imena stojali u nacionalnom pogledu od prilike isto kao današnji 
Krašovani: usled toga što nisu imali ni političkih veza ni tešnjeg dodira s 
ostalim Srbima, oni nisu mogli imati ni jasnog nacionalnog osećanja i 
narodnog imena ni srpskih istoriskih tradicija”, te su posebnost izražavali 
kroz pravoslavlje i slovensku crkvenu službu.64

Institucionalizacija narativa: Istorijsko društvo u Novom Sadu i njegov 
Glasnik

Prema navodima Dimitrija Kirilovića, postojala je pre rata ideja o 
osnivanju „jednog srpskog istorisko-arheološkog društva za Karlovačku 
Mitropoliju, a naročito za Vojvodinu”, ali je tada ovu ideju bilo nemoguće 
ostvariti.65 Tokom dvadestih godina u vojvođanskoj javnosti, a posebno 

64 Јован Ердељановић, „Трагови најстаријег словенског слоја у Банату”, Niederlův 
sborník, Praha 1925, 275–308. Uporedo s Popovićevom Bačkom i Erdeljanovićevim 
tekstom o Banatu, Matica srpska objavila je i Erdeljanovićeva uputstva kako vršiti 
etnološka istraživanja u Vojvodini. (Ј. Ердељановић, Упутства за испитиванње 
народног живота и обичаја у Војводини, Нови Сад: Матица српска, 1925)

65 „Извод из записника прве редовне годишње скупштине Историског Друштва 
у Новом Саду, држане 1 децембра 1928 у Мушкој Гимназији”, ГИДНС, II/2 (1929), 
305.
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tokom različitih manifestacija u Matici srpskoj, bilo je u više navrata reči 
o organizovanju naučnog rada u Vojvodini, o jačanju postojećih i formiranju 
novih naučnih institucija, koje bi se bavile proučavanjem srpskog naroda 
i njegove prošlosti.66 Vremenom se osnivanje društva koje bi organizovalo 
proučavanjem prošlosti Vojvodine, odnosno srpskog naroda u Vojvodini, 
pokazalo kao neophodnost. Razlog tome nisu bila (samo) istorijska društva 
osnivana u drugim delovima Kraljevine, već prevashodno činjenica da su 
postepeno postajali sve glasniji zahtevi za revizijom Trijanonskog ugovora 
s Mađarskom, kojim su vojvođanske oblasti postale deo nove države. 
Samim tim, utemeljenje svih onih teza kojima se delegacija Kraljevine 
koristila tokom mirovnih pregovora u Parizu da bi dokazala pravo na nove 
oblasti, postajalo je još značajnije.

Krajem godine obeležene istorijom (1926), u kojoj su u Novom Sadu 
obeležena dva značajna datuma – vek od osnivanja Matice srpske i rođenja 
Svetozara Miletića – upravnik novoosnovane Državne arhive u Novom 
Sadu, istoričar Dimitrije Kirilović,67 obratio se Gradskom savetu s molbom 
da podrži ideju Državne arhive o štampanju naučnih publikacija o prošlosti 

66 Јован Цвијић, О организацији научног рада у Војводини”, Летопис Матице 
српске, 301 (1922/1923), 4–8. Nasuprot izrazito angažovanom diskursu o prošlosti 
Vojvodine u predavanju održanom predstavnicima sokolskih saveza, Nikola Radojčić, kao 
verovatno najbolji poznavalac istorije srpske istoriografije, u jednom od tekstova u Letopisu 
Matice srpske je zapisao: „Istorijske studije o Vojvodini toliko su mnogobrojne da su već 
pomalo ušle publici u nos. Da su bolje, ne bi. Ovako, međutim, od veće časti napisane od 
diletanata i stručnjaka niske kulture i uska horizonta, one sa svojim istorijskim mucanjem 
i suhim nabrajanjem godina ne mogu zadovoljiti čitaoce širih interesa i uglađenijeg ukusa. 
Pa, onda, diletantska nesistematičnost u radu, od koje dolazi nepouzdanost i fragmentarnost 
rezultata, zatim neveština da se događaji i stanja iz prošlosti Vojvodine vežu s tokom 
svetskog istorijskog razvoja, gde to treba i gde se može učiniti. Da i ne spominjem redovnu 
oskudicu smisla za dublje ulaženje u tok istorijskog događanja, za otkrivanje nizova 
razvojnih serija i veza između njih, za iznalaženje analogija u razvoju i izvlačenje 
istorijskih pravila i zakona, i t. d. U nas se, mesto svega toga, još potežu primitivna 
analitistika i romantičarsko fraziranje, a to su gruba i sasvim nedovoljna sredstva za studiju 
prošlosti Vojvodine, koja je teško shvatljiva i veoma nepodesna da se u tačnom prikazu 
lako rekonstruira. Otuda nezadovoljstvo s velikim delom vojvođanske istoriografije, koje 
se može odstraniti savesnom studijom svih istorijskih izvora, znanjem opšte istorije i 
poznavanjem i primenom modernih istorijskih metoda u radu.” (Н. Радојчић, „Проблеми 
Војводине”, Летопис Матице српске, 302/1 (1924), 12–13)

67 Kirilović je bio Banaćanin (Kumane, pored Novog Bečeja 1894), ali je u Novom 
Sadu završio osnovnu školu i gimnaziju, bogosloviju u Sremskim Karlovcima, a potom 
je studirao na Filozofskom fakultetu u Budimpešti, Pragu i Zagrebu. U Zagrebu je i 
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Novog Sada i Vojvodine. Tom prilikom pozvao se na primere različitih 
institucija u Kraljevini koje pored monografskih publikacija imaju i svoj 
naučni časopis.68 Verovatno je negativan odgovor gradske uprave vodio ka 
ideji o institucionalizovanju istraživanja vojvođanske prošlosti izvan okvira 
Državne arhive, a prema primeru istorijskih društava karakterističnih za 
poslednje decenije postojanja Austro-Ugarske. Na inicijativu Kirilovića i 
Mirka Balubdžića, direktora novosadske Muške gimnazije, tokom leta 
održana su dva sastanka Novosađana koji bi mogli da pomognu i učestvuju 
u ostvarenju ovog zadatka,69 a 18. septembra 1927. održana je osnivačka 
skupština Istorijskog (Istoriskog) društva u Novom Sadu.70 Najznačajnija 
dilema prilikom osnivanja odnosila se na prostor koji će biti obuhvaćen 
istraživanjem. U prvobitnom nacrtu pominjala se Vojvodina, ali 
podrazumevajući pod njom ne samo Bačku, Banat i Baranju, kao oblasti 
koje su se smatrane Vojvodinom u međuratnom razdoblju, već i Srem, zbog 
nesumnjivih istorijskih veza i značaja koji je imao za Srbe u južnoj 
Ugarskoj. Potom su, na insistiranje Nikole Radojčića, ovako definisanoj 
Vojvodini dodani „Srbi u Mađarskoj”, da bi na samoj osnivačkoj skupštini 
na kraju bila usvojena formulacija prema kojoj će društvo da se bavi 
proučavanjem „prošlosti našeg naroda sa područja bivše Karlovačke 
Mitropolije”.71 Vezivanjem za crkvenu organizaciju dobijena je šira 
geografska odrednica, koja je uključivala sve pripadnike srpske etno-

doktorirao (1924) na temi Srpske osnovne škole u Vojvodini u 18. veku, kasnije monografski 
objavljenoj. (Енциклопедија српске историографије, 434)

68 Душко Пантелић, „Историјско друштво у Новом Саду”, Годишњак 
Историјског архива Града Новог Сада, 1, 2004, 142; Dimitrije Kirilović Gradskom 
savetu Novog Sada, Novi Sad, decembar 1926, Istorijski arhiv Grada Novog Sada, 15. 
decembar 1926, Istorijski arhiv Grada Novog Sada, Fond 150: Gradsko poglavarstvo Novi 
Sad (1919–1941), 48361/1926.

69 Slobodan Radovanović, „Uloga Istorijskog društva u Novom Sadu na zaštiti 
spomenika kulture 1927–1941”, Godišnjak Društva istoričara Vojvodine (1976), 113–114; 
Beleška o sastanku održanom 28. jula 1927. u vezi s osnivanjem društva, Arhiv Vojvodine 
(AV), Fond 392: Istorisko društvo u Novom Sadu, 2/927.

70 „Записник састанка одржаног ради оснивања историјског друштва које ће се 
бавити свестраним проучавањем Војводине, у Новом Саду 18 септембра 1927 г. у 
Мушкој Гимназији”, AV, F. 392, 14/927.

71 „Нацрт правила Историјског Друштва у Новом Саду”, AV, F. 392, 14/927; N. 
Radojčić D. Kiriloviću, 6. jul 1927, AV, F. 392, 8/927.
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religijske zajednice, bez obzira na brojčanu zastupljenost na određenom 
prostoru.

O suštinskim razlozima osnivanja društva najrečitije govore sledeće 
rečenice:

Osnivanje ovog Društva imalo je duboke uzroke, naučne i nacionalne. 
Mislimo da nije potrebno podvlačiti od kolikog je značenja bila Vojvodina 
u prošlosti našeg naroda i države. Proučavanje prošlosti ovoga, po naš 
narod, tako važnog kraja, nije vođeno podjednako, i što je po naš narod 
još važnije, ukoliko je vršeno od stranih naučnih institucija, za nas na način 
vrlo nepovoljan i štetan a sa namerom, da uveri i svetsku javnost kao i naš 
narod u tačnost ovih pogrešnih tvrđenja. Na ovaj, inače ne uvek mnogo 
naučan način, ali sistematski i dugi niz godina, izlagana je prošlost našeg 
naroda u Vojvodini i šta više o trošku našeg naroda u Vojvodini, naročito 
u publikacijama mađarskih naučnih i kulturnih institucija, a u prvom redu 
u časopisima bivših mađarskih istoriskih društava na području Vojvodine, 
u Somboru i Temišvaru. Istorisko Društvo u Novom Sadu niti će se služiti 
ovim načinima niti će imati bilo kakve šovinističke namere. Naše će 
Društvo, prirodno, obratiti veću pažnju proučavanju prošlosti našeg 
naroda i provesti reviziju mnogih rezultata, nepovoljnih po naš narod, ali 
ono će uvek izneti punu istinu, jer je ova na našoj strani (istakao M. S.).72

Teza o „naučnoj i nacionalnoj” misiji društva, čija je osnovna namera 
da se istražujući prošlost Srba na prostoru Karlovačke mitropolije 
suprotstavi ranijim i aktuelnim interpretacijama stranih, prevashodno 
mađarskih i nemačkih autora, pojavljuje se kontinuirano u sačuvanoj 
prepisci.73 Interpretacije stranih autora dosledno se ocenjuju kao 
„šovinističke”, dok je zadatak srpske istoriografije da, nasuprot tome, 

72 Istorisko društvo u Novom Sadu svim društvima u Novom Sadu i inače, Novi Sad, 
5. oktobar 1929, AV, F. 392, 193/929.

73 Beleška o sastanku održanom 28. jula 1827.  u vezi sa osnivanjem društva, AV, F. 
392, 2/927; Stevan Mihaldžić Mirku Balubdžiću, Branjina, 14. jula 1927, AV, F. 392, 11/927; 
Uprava Istorijskog društva Oblasnom odboru Beogradske oblasti u Beogradu, Novi Sad 
24. septembar 1927, AV, F. 392, 22/927; Raspis Istorijskog društva upućen raznim 
ličnostima, Novi Sad, 10. oktobar 1927, AV, F. 392, 27/927; dopis Istorijskog društva 
Podunavskoj oblasti u Smederevu, Novi Sad, 2. april 1929, AV, F. 392, 92/929; Raspis 
Istorijskog društva svim oblasnim upravama, Novi Sad, 3. jul 1929, AV, F. 392, 133/929; 
Istorijsko društvo Opštinskom poglavarstvu u Bačkoj Topoli, Novi Sad, 10. Avgust 1929, 
AV, F. 392, 168/929; Kirilović 1929/2.
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saopšti naučnu istinu, odnosno da kroz dalja istraživanja različitih aspekata 
života srpskog naroda u Habzburškoj monarhiji što celovitije popuni već 
definisati interpretativni okvir nacije žrtve koja, živeći vekovima u „tuđoj 
zemlji”, suočena s nizom izazova, na kraju pobeđuje. Predsednik društva 
Stanojević i članovi uprave Radojčić, Popović i Ivić, kao najugledniji 
kreatori narativa o prošlosti Vojvodine kao prošlosti Srba u Vojvodini, 
predstavljali su svojevrsnu garanciju posvećenosti društva ispunjenju 
misije.

Izvodi iz zapisnika sa sednica društva predstavljaju svedočanstvo s 
kolikom žarom se pristupilo „ostvarenju svoga kulturno-nacionalnog 
zadatka”,74 odnosno zahtevnom zadatku organizovanja sistematskog 
istraživanja prošlosti jedne nacije u jednoj oblasti. Na prvoj sednici Društva 
predsednik Stanojević izneo je plan rada, kojim je bilo predviđeno da 
napori budu usmereni ka prikupljanju materijala za ispitivanje prošlosti 
Vojvodine (prikupiti podatke o istorijskim starinama u Vojvodini, izraditi 
bibliografiju radova o istoriji Vojvodine, kartu starina i istorijsku kartu, 
napraviti izvode iz mađarskih izvora...) i ka izdavanju izvora, rasprava i 
časopisa.75 Već na prvoj sednici, za jedan od najvažnijih zadataka određeno 
je prikupljanje podataka za razoblje 1908–1918, pri čemu je, tokom sledećih 
godina, naglasak posebno stavljan na nasilje koje je srpsko stanovništvo 
Srema, potom i Banata, pretrpelo za vreme rata, kao i razmere 
dobrovoljačkog pokreta u balkanskim ratovima i Prvom svetskom ratu.76 

Imajući u vidu da je osnovni zadatak društva bila reinterpretacija 
prošlosti Vojvodine koja bi u središte narativa stavila prošlost Srba, pisanje 
monografskih publikacija imalo je poseban značaj. O izdavačkoj delatnosti 
Društva poseban referat na trećoj sednici Uprave podneo je Dušan J. 
Popović. Pošto su stranci prošlost Vojvodine „izlagali na način njima 
najpogodniji” i time se „ogrešili o naš narod”, a nepostojanje monografija 
napisanih od strane srpskih autora i dalje zainteresovane upućivalo na 

74 Dopis Istorijskog društva Oblasnom odboru Podunavske oblasti, Novi Sad, 27. 
oktobar 1927, AV, F. 392, 31/927.

75 „Извод из записника седница Управе Историског Друштва у Новом Саду: 
прва седница, одржана је 27 септембра 1927 године”, ГИДНС, I/1 (1928), 180.

76 „Извод из записника седница Управе Историског Друштва у Новом Саду”, 
ГИДНС, II/1 (1929), 141–142; „Извод из записника седница Управе Историског 
Друштва у Новом Саду”, ГИДНС, II/3 (1929), 475–476. 
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publikacije stranaca, Popović je smatrao da je neophodno što pre pristupiti 
pisanju monografija o pojedinim oblastima, etničkim grupama, gradovima, 
institucijama, ličnostima, pojedinim događajima, dajući pri tome okvirne 
predloge tema i autora.77 Nasuprot ambicioznom Popovićevom planu, 
njegova realizacija zavisila je kako od finansijskih mogućnosti društva i 
personalnih kapaciteta srpske istoriografije – posebno vojvođanskih 
istoričara – tako i od njihovih naučnih interesovanja. Ne računajući zbornik 
Vojvodina, kao najznačajnije, nedovršeno izdavačko dostignuće društva, 
tokom jedne decenije objavljeno je pet naslova. Dela Dimitrija Kirilovića 
o srpskim osnovnim školama u 18. veku78 i istorija srpskih narodno-
crkvenih sabora u dva toma,79 biografija Jovana Hadžića Svetića Miraša 
Kićovića,80 Starine fruškogorskih manastira Lazara Markovića81 i Građa 
za istoriju naselja u Vojvodini od 1695. do 1797. godine u koautorstvu 
Popovića i Živana Sečanskog.82 

Najznačaniji poduhvat Društva bilo je osnivanje časopisa – Glasnika 
Istori(j)skog društva u Novom Sadu.83 Saglasno tradiciji koja prati svako 
pokretanje naučnog istoriografskog časopisa, od pruskog Historische 
Zeitschrift-a, u uvodnom tekstu predsednik Istorijskog društva i direktor 
časopisa Stanoje Stanojević izložio je osnovne programske smernice. 
Polazeći od izuzetnog geostrateškog položaja srednjeg Podunavlja, 

77 Referat D. J. Popovića, AV, F. 392, 41/927.
78 Димитрије Кириловић, Српске основне школе у Војводини у 18 веку (1740–

1780): прилози, Сремски Карловци: Српска манастирска штампарија, 1929.
79 Д. Кириловић, Српски народни сабори : списи бечке Државне архиве: књ. 1, 

1861–1875, Нови Сад: Историско друштво, 1937; Д. Кириловић, Српски народни 
сабори : списи бечке Државне архиве: књ. 2, 1875–1894, Нови Сад: Историско 
друштво, 1938.

80 Мираш Кићовић, Јован Хаџић (Милош Светић): књижевна студија, Нови 
Сад: Историско друштво, 1930.

81 Лазар Мирковић, Старине фрушкогорских манастира, Београд: Г. Кон, 1931.
82 Д. Ј. Поповић, Ж. Сечански, Грађа за историју насеља у Војводини од 1695 до 

1796, Нови Сад: Историско друштво, 1936.
83 Odluka o pokretanju časopisa doneta je na šestoj sednici uprave Istorijskog društva 

11. aprila 1928. Pored odluke o nazivu, rešeno je da časopis izlazi tri puta godišnje, za 
direktora je izabran predsednik Društva Stanojević, a za urednika Dušan J. Popović, tada 
docent na Beogradskom univerzitetu. Uređivački odbor činili su „lokalni kadrovi”: Mirko 
Balubdžić, Dimitrije Kirilović, Miraš Kićović, Ivan S. Pavlović i Jovan Savković. („Извод 
из записника седница Управе Историског Друштва у Новом Саду: шеста седница, 
одржана 11 априла 1928 године”, ГИДНС, I/1 (1928), 184)



159

Nova prošlost za nove teritorije

Stanojević je na početku napomenuo da „oblasti, koje mi obično zovemo 
Vojvodinom (Srem, Banat, Bačka i Baranja)” imaju izuzetan značaj kako 
u opštoj, tako i u istoriji srpskog naroda. Posle kratkog pregleda antičke 
prošlosti, ističe da tokom velikih demografskih pomeranja s Avarima na 
ovaj prostor dolaze preci Srba i Hrvata, te da su „Sloveni kao populacija 
zauzeli ceo basen srednjeg Dunava i u gustim masama naselili znatan deo 
Balkanskog poluostrva”. Kao posledica franačkih osvajanja, odnosno borbe 
protiv Franaka, „srpska i hrvatska plemena u oblasti srednjega Dunava (su 
se) pobunila i njihovom vođi, Ljudevitu Posavskom, pošlo je za rukom, da 
osnuje prvu srpsko-hrvatsko-slovenačku državu, koja je obuhvatala krajeve 
od Ljubljane do Timoka”.84 Prema Stanojevićevim navodima, dolazak 
Mađara doveo je do velikih etničkih pomeranja i potiskivanja „srpskog i 
slovenskog elementa”, ali se on neprestano obnavljao doseljavanjem s 
Balkana (ističe posebno 11. i 13. vek), da bi se od kraja 14. veka, usled 
osmanskih osvajanja, doseljavanje srpskog stanovništva posebno 
intenziviralo, „tako da su u početku 16. veka Srbi činili glavnu masu 
stanovništva u ondašnjoj južnoj Ugarskoj, a njihove, često dosta znatne, 
kolonije bile su rasute po celoj državi”, da bi se tokom osmanske vlasti broj 
povećavao usled osmanskog naseljavanja Srba. Austro-osmanski ratovi u 
17. veku doveli su do nove depopulacije krajeva južne Ugarske, ali su oni 
ponovo, „osobito za t. zv. velike seobe Srba pod Arsenijem III (1690), 
naseljeni u gustim masama srpskim življem, tako da su Srbi u to doba činili 
glavnu njihovu populaciju”, tvrdio je Stanojević.

Od trajnog uspostavljanja vlasti Habzburga, istorija Srba u južnoj 
Ugarskoj istorija je borbe za održanje, borbe „i protiv pritiska državne 
vlasti, koja ih je gonila, i protiv osionih Mađara, koji su hteli da ih unište, 
i protiv raznih kolonista, osobito Nemaca, koji su ih suzbijali na 

84 Reč je o narativu karakterističnom za Kraljevinu SHS i Jugoslaviju, pri čemu je 
jedna od osnovnih karakteristika bilo traganje za karakterističnim primerima koji bi 
ukazivali na što ranija nastojanja za ujedinjenjem južnoslovenskih naroda. (Драгица 
Кољанин, Изграђивање идентитета: историја Југославије у уџбеницима за основне 
школе у Србији 1929–1952, Нови Сад: Филозофски факултет, 2013, 70–108) Sam 
Stanojević napisao je nekoliko različitih verzija udžbenika istorije u kojima uvek ističe 
primer ustanka Ljudevita Posavskog kao prvi pokušaj stvaranja države južnih Slovena. 
Prva verzija udžbenika – u suštini istorija Srba dopunjena osnovnim podacima iz istorije 
Hrvata i Slovenaca (Ст. Станојевић, Историја Срба, Хрвата и Словенаца, Београд: 
Напредак, 1920) – doživela je iste godine (1920) najmanje pet izdanja.
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ekonomskom polju”. Ipak, „Srbi su se žilavo opirali svima nevoljama i 
stalno suzbijali sve napadaje, koji su mogli ugroziti njihovu narodnost, 
njihovu veru i njihovu slobodu”. Prema Stanojevićevom mišljenju, borba 
se u 18. veku nastavlja na ekonomskom i prosvetnom polju. „U toj je borbi 
srpski narod u Vojvodini pokazao toliko snage, toliko žilavosti i 
izdržljivosti, toliko okretnosti i dovitljivosti, toliko patriotizma i 
samopregorenja, da se sa pravom može ponositi svojom istorijom, koja daje 
neobičan i plemenit primer borbe za opstanak i za dobro svoga plemena.” 
Borba za očuvanje nacionalnog identiteta, vođena posebno na crkvenom i 
prosvetnom polju, dovela je do toga „da je Vojvodina postala kolevka 
modernog srpskog nacionalizma i moderne srpske književnosti i prosvete”, 
„tu je nikla srpska nauka svih grana, srpska muzika i srpska žurnalistika”.85 
Drugim rečima, Stanojević je kao interpretativni okvir časopisa definisao 
prošlost Srba u južnoj Ugarskoj, kroz naglašavanje kontinuiteta srpskog 
prisustva, često i etničke dominacije, od ranog srednjeg veka do ranog 
modernog doba, obeleženog borbom nacije za održanje i očuvanje 
nacionalne i verske posebnosti.

Više od 600 rasprava i sitnih priloga, objavljenih tokom trinaest godina 
izlaženja časopisa, svedočanstvo su nastojanja uredništva na ispunjenju 
istoriografske misije koju je definisao Stanojević, a suštinski ju je 
determinisao dominantan diskurs celokupne istoriografske produkcije 
tokom prethodnih decenija. Saglasno statutom deklarisanoj usmerenosti 
ka proučavanju „prošlosti našeg naroda sa područja bivše Karlovačke 
Mitropolije”, hiljade stranica bile su ispunjene brojnim istraživačkim 
tekstovima o prošlosti srpskog naroda, pre svega na prostoru Ugarske, uz 
povremene iskorake usmerene ka ostalim južnoslovenskim narodima, 
najčešće onim naseljenim na prostoru Vojvodine, te njenoj preslovenskoj 
(praistorijskoj i antičkoj) prošlosti. Radovi su mahom pisani u duhu 
pozitivističke istoriografske tradicije, gomilanjem faktografije bez 
značajnije interpretacije, ali je celokupan kontekst, odnosno tematska 
usmerenost na prošlost Srba u Ugarskoj i, u velikoj meri, istoriju Karlovačke 
mitropolije i pravoslavne crkve, jasno ukazivao na osnovni cilj naučnog 
utemeljenja već jasno definisane verzije prošlosti bivše južne Ugarske kao 

85 Ст. Станојевић, „Наша прва реч”, ГИДНС, I/1 (1928), 1–7.
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istorije srpskog naroda na ovom prostoru.86 Samim tim, iako u duhu 
pozitivističke istoriografske tradicije, tekstovi su diskurzivno predstavljali 
korak dalje na utemeljenju srpske verzije prošlosti južne Ugarske.

Uporedo s tim, istoričari čija je oblast naučnog interesovanja bila 
prošlost Srba u Ugarskoj, najčešće poreklom s ovog prostora, činili su 
tematske i interpretativne iskorake u nastojanju da se pojača naučna 
argumentacija usmerena ka potvrdi istorijskog prava srpskog naroda na 
upravljanje novim oblastima. U tom smislu, od posebnog značaja bila su 
etnološka istraživanja kojima je dokazivan kontinuitet srpskog prisustva u 
Panonskoj niziji.87 Među gotovo trocifrenim brojem radova glavnog 
urednika časopisa Dušana J. Popovića, najznačajniji su bili upravo oni 
posvećeni istorijskoj demografiji južne Ugarske. Posle monografije Bačka 
(1925), interesovanja je usmerio ka istraživanju etničke strukture Banata 

86 U tom smislu, posebno mesto pripadalo je istoriji srpske crkve. Prema navodima 
samog uredništva, dve trećine radova u prvih nekoliko svesaka bilo je posvećeno istoriji 
srpske crkve. Uredništvo je posebno isticalo ovaj podatak u želji da podstaknu pretplatu 
pravoslavnog sveštenstva na časopis. Prema navodima Uprave, uprkos usmerenosti 
časopisa na istoriju srpske crkve, pretplatu je, posle godinu izlaženja lista, plaćao samo 
jedan sveštenik. (Uprava Istorijskog društva Eparhijskoj konzistoriji, Novi Sad, 15. oktobar 
1929, AV, F. 392, 210/929)

87 U prvim brojevima časopisa objavljivani su prikazi i ocene dela, objavljenih tokom 
prethodne decenije, koja su potvrđivala pomenuti kontinuitet – od Radonićevih Srba u 
Ugarskoj, Popovićeve Bačke, Erdeljanovićevih Tragova najstarijeg slovenskog sloja u 
Banatu, do zbornika Vojvodina. O stavu Uprave Društva svedoči i prepiska s Jovanom 
Erdeljanovićem u vezi s izradom karte istorijskih starina, kao jednom od prvih projekata 
Društva. Kao jedan od autora karte, Erdeljanović se obratio Upravi s pitanjem da li da se 
njegova istraživanja odnose samo na istoriju srpskog naroda. (Jovan Erdeljanović Upravi 
Istorijskog društva, Beograd, 14. jun 1928, AV, F. 392, 185/928) Stav Uprave Društva bio 
je jasan: „Karta istorijskih starina u Vojvodini ima da obuhvati samo srpske političko-
istorijske, kulturno-istorijske etničko-istorijske starine od 6 do 18 veka”. (Uprava 
Istorijskog društva Jovanu Erdeljanoviću, Novi Sad, 5. jula 1928, AV, F. 392, 185/928) 
Istorijsko društvo planiralo je izradu niza istorijskih karata, te nije izvesno kakav je odnos 
karte koja se pominje u prepisci s Erdeljanovićem i Karte starina u Vojvodini, koju је 
uradio Aleksandar Deroko, uz pomoć Nikole Vulića i Stanojevića. Karta je odražavala 
srbocentričan pristup prošlosti Vojvodine, ali su se na njoj ipak nalazili podaci o antičkim 
ostacima, jer time ni na koji način nije bila ugrožena teza o etničkoj dominaciji Srba na 
prostoru južne Ugarske, a ukazivano je na mesto Vojvodine u antičkoj baštini, dok su se 
za razdoblje srednjeg veka i modernog doba, pored najbrojnijih markera srpske istorijske 
i kulturne baštine, na karti našli i najznačajniji podaci koji nisu bili vezani za srpsku 
istoriju. (Александар Дероко, Карта старина у Војводини, Нови Сад: Историско 
друштво, 1934)
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i Baranje. Raspravom o Banatu u 17. veku dokazivao je da je „Banat 
isključivo srpski i pravoslavan, u koliko nije bio muslimanski”, te da je 
„najveći deo današnjih granica srpskih naselja u Banatu već u to doba 
postojao i da je etnička granica srpskoga naroda tekla više na Istok od 
današnje granice naše države u tom kraju”.88 Nasuprot tome, naglašavajući 
na početku da su „već od sredine 16. veka, prema priznanju i mađarskim 
istoričara, južni delovi Panonske nizije, od erdeljskih planina do Balatona, 
Međimurja i do iza Pešte smatrani od tadašnjeg mađarskog stanovništva 
kao srpska zemlja”, argumentaciju u raspravi o stanovništvu Baranje 
krajem 17. veka prilagodio je činjenici da „Baranja nikad nije bila onako 
etnički naša kao Bačka i Banat”, te je kao posebno značajno istakao da je 
„naš narod držao najvažnija mesta”, odnosno najvažnija naselja i strateške 
saobraćajnice.89 Kao i u publikaciji o Bačkoj iz 1925, jasno je da se 
Popovićeva interpretacija kreće linijom koju je definisao Cvijić – 
ukazivanjem na etničku strukturu u prošlosti i kontinuitet nasilja i državne 
intervencije koji su vodili ka savremenoj mešovitoj etničkoj strukturi – s 
krajnjim ciljem naučnog dokazivanja opravdanosti odluka mirovne 
konferencije. Popovićevi motivi eksplicitniji su u predgovoru i uvodu Građe 
za istoriju naselja u Vojvodini od 1695 do 1796, koju je objavio s Živanom 
Sečanskim u izdanju Istorijskog društva, uključivši i rezultate pomenutih 
rasprava iz časopisa. Objavljujući arhivske izvore o stanovništvu južne 
Ugarske u pomenutom razdoblju, istakao je da je „posle svetskog rata, a u 
vezi sa odbranom naše državne i nacionalne teze, interesovanje za materijal 
ove vrste postalo znatno veće”, iako se „znalo da su krajevi Vojvodine bili 
ranije isključivo nastanjeni našim narodom”. Nasuprot, kako je tvrdio, 
nesumnjivo nenaučnom pristupu Mađarske akademije nauka i Mađarske 
državne statistike, neophodno je bilo ove izvore objaviti „onako, kako to 

88 Д. Ј. Поповић, „О Банату и становништву Баната у 17. веку”, ГИДНС, IV/2 
(1931), 194.

89 Isti, „Становништво Барање крајем 17. века”, ГИДНС, V/3 (1932), 358–362. U 
Popovićevim radovima lako je moguće uočiti da on pod „našim narodom” ne samo da 
podrazumeva i bunjevačko i šokačko stanovništvo, već podrazumeva implicitno i njihovo 
srpsko poreklo. U tom smislu interesantan je i njegov prikaz knjige Jovana Erdeljanovića 
o Bunjevcima. (Д. Ј. Поповић, „Д-р Јован Ердељановић, О пореклу Буњеваца (Оцена)”, 
IV/1 (1931), 156), kao i prikaz knjige Petra Pekića. (Zagreb, 1930) (D. J. Popović, „Petar 
Pekić, Povjest Hrvata u Vojvodini od najstarijih vremena do 1929 g. Izdana s potporom 
Matice hrvatske. Zagreb, 1930, s. 318”, ГИДНС III/2 (1930), 322–327)
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zahteva opšti naučni i naš nacionalni interes”, koji su za Popovića očigledno 
bili međusobno povezani i uslovljeni, te je samo rezultat koji korespondira 
nacionalnom interesu mogao da se smatra naučnim.90 U komunikaciji s 
državnim institucijama, Uprava Istorijskog društva navodila je upravo 
Građu za istoriju naselja u Vojvodini kao primer „rada našeg Društva u 
odbrani naših nacionalnih i državnih interesa”, jer se u publikaciji nalaze 
istorijski izvori koji dokazuju „čisto srpski karakter” Vojvodine u 18. veku, 
kao deo nastojanja Društva da „naučno brani našu tezu pred svetskom 
javnošću”.91

90 Д. Ј. Поповић, Ж. Сечански, Грађа за историју насеља у Војводини од 1695 до 
1796, III. Paradigmatičan primer uslovljenosti „naučnog” i „nacionalnog” u Popovićevim 
interpretacijama predstavlja prikaz drugog izdanja Ivićeve monografije. U neuobičajeno 
oštro napisanoj kritici, Popović je Ivića optužio da se „dosta teško ogrešio i o našu 
nacionalnu stvar”, jer se „pri pisanju ove svoje istorije Srba u Vojvodini stavio u mnogim 
važnim pitanjima naše prošlosti na mađarsko gledište” time što „nije dovoljno podvukao 
i utvrdio, da je u krajevima današnje Vojvodine od etničkih grupa, koje su danas nastanjene 
na teritoriji Vojvodine, jedino, najstarije, stalno stanovništvo a uvek i najvećim delom i u 
pretežnoj većini bio naš narod”. Smatrao je da „to nije bilo teško dokazati a od osobite je 
važnosti”. Iviću takođe prigovara što Srbe stalno naziva „doseljenici, (...) onako, kako su 
nas nazivali i zvanični mađarski istoričari pre 1918.”, a „ove krajeve našega naroda smatra 
kao tuđu zemlju”. Pored toga, optužio ga je da ima „gotovo bolećivo osećanje prema 
mađarskom narodu” zato što je, na osnovu istorijskih izvora i literature pisao o tome da 
su se i Mađari herojski borili protiv Osmanlija, a ne samo Srbi, istovremeno pominjući, 
ponovo na osnovu istorijskih izvora, da su Srbi u sporazumu s Osmanlijama ponekad 
predavali gradove bez otpora. Za sve po Srbe nepovoljne podatke u istorijskim izvorima 
iz austrijskih arhiva Popović je optuživao same autore dokumenata, tvrdeći „da je poznato 
da nas Austrijanci nisu voleli, pa je normalno da se u aktima u Beču ne nalaze pohvalne 
interpretacije po Srbe”, a Ivića je optužio za nekritičko preuzimanje takvih i sličnih 
interpretacija, koje je sam Popović procenio kao „nenacionalne”. Istovremeno, smatrao 
je „da je pad Ugarske države značio veliku dobit po srpski narod”, jer su „granice turske 
države odmaknute (...) na taj način dalje od etničke mase našeg naroda a naš narod je uspeo 
da se pod Turcima etnički osnaži pa i osvoji znatan deo panonskog basena”. (Д. Ј. Поповић, 
„Д-р Алекса Ивић, Историја Срба у Војводини од најстаријих времена до оснивања 
потиско-поморишке границе (1703). Нови Сад. Издање Матице српске. 1929”, ГИДНС, 
III/1 (1930), 141–144) Na Popovićeve optužbe da je svojom knjigom naštetio nacionalnim 
interesima Ivić je odgovorio: „Nauka je težnja za saznanjem istine. Ovo vredi za svaku 
nauku, a specijalno za istorijsku. Ko hoće istoriju da piše, mora imati srca, da istini pogleda 
u oči, mora imati snage, da istinu iznese u njenoj nagoti. U svojoj knjizi pisao sam istinu 
bez obzira, da li sam govorio o Srbima ili o drugim narodima.” (А. Ивић, „Одговор на 
оцену Г. Д-р Душана Ј. Поповића”, ГИДНС, III/1 (1930), 151)

91 Uprava Istorijskog društva banu Dunavske banovine Svetislavu Paunoviću, Novi 
Sad, 1. jul 1936, AV, F. 392, 123/936; Uprava Istorijskog društva predsedniku Narodne 
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Proučavanje istorijata srpskog školstva u Habzburškoj monarhiji, a 
posebno u njenom ugarskom delu, predstavljalo je jednu od značajnijih 
istraživačkih tema. Istoriografsku percepciju razvoja školstva moguće je 
posmatrati kao paradigmatičan spoj, s jedne strane, izuzetnog značaja koji 
je vojvođanski prostor imao u kulturnom razvoju srpskog naroda i, s druge 
strane, borbe za očuvanje etno-religijskog identiteta suočenog s različitim 
pritiscima, među kojima je posebno mesto – nesumnjivo u kontekstu 
aktuelnih nastojanja na reviziji Trijanonskog ugovora – imalo pitanje 
mađarizacije, koje postaje jedan od stubova martirološke interpretacije 
prošlosti nacije u poslednjih pola veka. Kirilovićeve Srpske osnovne škole 
u Vojvodini u 18. veku objavljene su kao prva monografska publikacija 
Društva. U njegovoj interpretaciji prepliću se kulturno-prosvetni kontekst 
prosvetiteljskih uticaja i školska reforma, kao odlučujući korak ka 
formiranju obrazovnog sistema prilagođenijeg potrebama modernih 
društava, s političkim kontekstom nastojanja Bečkog dvora da smanji ruski 
uticaj među pravoslavnim stanovništvom Monarhije i germanizacijom kao 
jednom od najznačajnijih posledica uvođenja narodnih škola. „Tako je 
srpski narod otrgnut od ruskog uticaja, kome se dragovoljno predao, i silom 
potpao još više pod nemačko-austriski kulturni uticaj”, zaključio je 
Kirilović.92

Dok su germanizatorska nastojanja i verski pritisci predstavljali ključnu 
tačku borbe za očuvanje identiteta u 18. veku, sve snažnija mađarizacija, 
odnosno rad mađarske države na izgradnji mađarskog nacionalnog 
identiteta kod pripadnika različitih etničkih zajednica u ugarskom delu 
Monarhije, postaje najznačajnija tema istraživanja devetnaestovekovne 
prošlosti. U jednom od prvih brojeva, Nikola Radojčić opisao je Mađare 
„kao rđave ljude, pune nadmene oholosti i prožete duhom nepravičnosti 
prema svima narodima, s kojima ih je zla sudbina skopčala”,93 slikovito 
određujući osnove antimađarskog diskursa koji se manje ili više eksplicitno 
provlači kroz brojne tekstove u Glasniku. Mađarizacija je aksiomatski 
pojam koji predstavlja kontekst za razumevanje srpskog devetnaestog veka 

skupštine Stevanu Ćiriću, Novi Sad, 18. septembar 1936, isto, 142/936. 
92 Д. Кириловић, Српске основне школе у Војводини у 18 веку, 79.
93 N. Radojčić, „Strossmayer i Rački: iz prvoga perioda njihovih odnosa”, ГИДНС, 

II/2 (1929), 243.



165

Nova prošlost za nove teritorije

u ugarskom delu Monarhije, ne samo kada je reč o razvoju školstva kao 
ključne institucije u procesu izgradnje kolektivnog identiteta.

Jedan od najznačajnijih tekstova objavljenih u okviru 42. sveske 
časopisa, kasnije objavljen kao monografija, bilo je upravo Kirilovićevo 
Pomađarivanje u bivšoj Ugarskoj.94 Kao jedan od najvećih „grehova” 
mađarske političke elite, mađarizacija je predstavljala čestu temu, ali ju je 
razvoj međunarodnih odnosa tridesetih godina nametao kao jedno od 
najznačajnijih istraživačkih polja – Kirilović počinje i završava svoj tekst 
osvrtom na revizonističku delatnost mađarske vlade i institucija. Istorija 
mađarizacije za njega je istorija borbe za očuvanje nacionalnog identiteta, 
kao deo kontinuiteta istorije Srba u Habzburškoj monarhiji, a posebno u 
njenom ugarskom delu. Kirilović Srbe smatra najvećim gubitnicima austro-
ugarske nagodbe. Nasuprot „vrlo znatnim preimućstvima u ranijem 
državnom sistemu” u kojem su Srbi u Ugarskoj „oduvek sebe smatrali za 
poseban narod u političkom i etničkom smislu, kome pripada poseban 
politički položaj u državi”, što se manifestovalo „u stalnoj težnji za 
posebnom teritorijom i svojim poglavicom”, prilikom sporazuma s 
ugarskom političkom elitom Beč je žrtvovao interese srpskog naroda 
„Mađarima, kojima privilegovan položaj srpskoga naroda nije mogao da 
ide u račun s obzirom na njihovu imperijalističku težnju, da stvore 
jedinstvenu državu od Karpata do Jadrana, sa jedinstvenim političkim 
narodom”.95 Pored privilegijalnog prava, Kirilović je pravo Srba na 
posebnost unutar granica Monarhije temeljio i na tekovinama Francuske 
revolucije, jer je „princip jednakosti, proklamovan u francuskoj revoluciji, 
davao jednaka prava svima narodima, onima u homogenim isto tako kao 
i onima u poliglotnim državama, da učestvuju u kulturnom razvitku”. Pošto 
je i „težnja srpskoga naroda u Ugarskoj (...) bila da ne zaostaje u kulturnom 
napretku, (...) prvi uslov u ovome bila mu je, po svaku cenu sačuvati sve 
one elemente koji čine narodnu svest; a ti su elementi, kako ih je isticao i 
Miletić, jezik, ime, istorija, običaji i azbuka”. „Srbi su bili uvereni da jedan 
narod može svoju narodnu svest najbolje sačuvati, ako živi na svojoj 

94 Д. Кириловић, „Помађаривање у бившој Угарској”, ГИДНС, VII/1–3 (1934), 
201–284. Reprint: Д. Кириловић,  Помађаривање у бившој Угарској: прилог историји 
српских школа, Нови Сад: б.и., 1935.

95 Д. Кириловић, „Помађаривање”, 203–204.



166

Momir Samardžić

posebnoj političko-administrativnoj teritoriji, gde mu se pruža mogućnost 
da bar donekle upravlja sam svojom sudbinom” i „zato su (...) sa ostalim 
narodima Ugarske tražili federativno uređenje države, a kako je već došlo 
do nagodbe, onda makar i arondaciju, zaokruženje, županija na narodnosnoj 
osnovi”. Nasuprot tome nalazila su se „nastrana i šovinistička shvatanja 
mađarskih državnika o jedinstvenom političkom narodu u Ugarskoj”, koje 
su Srbi odmah prozreli.96 U skladu s interpretacijom utemeljenom na 
primordijalnoj ili perenijalnoj percepciji nacije etničko-genealoškog tipa, 
srpskoj istoriografiji bio je neprihvatljiv koncept inkluzivne građansko-
teritorijalne, tzv. „političke nacije”, kao jedna od tekovina Francuske 
revolucije.

U interpretaciji prošlosti vojvođanskog prostora kao kontinuiteta 
srpskog prisustva, izuzetno mesto pripadalo je pravoslavlju, koje se 
posmatra kao temelj nacionalnog identiteta i najznačajnija prepreka 
spoljašnjim pritiscima. Pri tome se istorija „srpske crkve” percipira kao 
kontinuitet, uz podrazumevajuće jedinstvo crkve na celokupnom 
„nacionalnom prostoru” od Jadrana do Karpata, bez obzira na autokefalnost 
Karlovačke mitropolije. U takvoj istoriografskoj interpretaciji, jedinstvo 
crkve predstavljalo je odraz nacionalnog jedinstva Srba i težnje za 
nacionalnim oslobođenjem i ujedinjenjem kao trajnom karakteristikom 
prisutnom u većoj ili manjoj meri, prikriveno ili otvoreno, od vremena 
osmanskih osvajanja. Istovremeno, pridavanje dominantno pozitivnih 
karakteristika pravoslavlju vodilo je ka negativnim interpretacijama uloge 
drugih verskih zajednica na panonskom prostoru – pre svega uloge 
Katoličke crkve, ali i islama tokom razdoblja osmanske vlasti. Pri tome se 
i katoličanstvu i islamu pripusuje verski fanatizam, nasuprot pravednoj 
borbi „srpske crkve”, suočene s egzistencijanim izazovima. O značaju koji 
je pridavan prošlosti crkvenih institucija koje su obuhvatale srpsku etno-
religijsku zajednicu na balkanskom i panonskom prostoru, a posebno istoriji 
Karlovačke mitropolije, najbolje svedoči podatak, koji su isticali i sami 
predstavnici Društva, da je u prvim sveskama Glasnika dve trećine tekstova 
bilo posvećeno „istoriji naše crkve u Karlovačkoj Mitropoliji”, a pomenuta 

96 Isto, 204–207.
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tendencija nastavljena je sve do poslednje sveske.97 Pored toga, ubrzo posle 
osnivanja Društva i izlaska prve sveske Glasnika, pokrenuta je inicijativa 
za objavljivanje albuma portreta arhijereja Karlovačke mitropolije,98 pored 
brojnih radova u časopisu posvećenih manastirima, u okviru posebnih 
izdanja publikovana je monografija Lazara Mirkovića o fruškogorskim 
manastirima,99 kao i zbirka istorijskih izvora Dimitrija Kirilovića o 
srpskim narodno-crkvenim saborima u dve knjige.100 U okviru inicijative 
Društva za objavljivanje razglednica s „portretima znamenitih Srba 
Vojvođana”, objavljene su i razglednice patrijarha Arsenija III Čarnojevića, 
Jovana Rajića, patrijarha Josifa Rajačića i Ilariona Ruvarca.101

Zbornik Vojvodina

Pored Glasnika, najznačajniji izdavački poduhvat Istorijskog društva 
bio je zbornik Vojvodina,102 kojom je trebalo zasvoditi prethodne decenije 
rada na konstruisanju interpretacije o kontinuitetu srpske prošlosti prostora 
južne Ugarske. Vezivanje ideje o ovoj vrsti publikacije za dva značajna 
jubileja nacionalne istorije – dve decenije od ujedinjenja (1938) i 250 godina 
Velike seobe (1940) – pa i podrazumevajuća upotreba pojma „Vojvodina”, 
sa značenjima vezanim za, takođe često virtuelno konstruisan, kontinuitet 
borbe srpskog naroda za sopstvenu teritoriju u ugarskim delovima 
Habzburške monarhije, predstavljalo je samo potvrdu dominantnog narativa 
o istoriji južne Ugarske kao o istoriji Srba na pomenutom prostoru.

Na takav zaključak upućuje kako koncept zbornika, zamišljen kao 
četvorotomno izdanje, tako i njegovi objavljeni, odnosno za štampanje 

97 Uprava Istorijskog društva Eparhijskoj konzistoriji, Novi Sad, 15. oktobar 1929, 
AV, F. 392, 210/929.

98 Uprava Istorijskog društva arhimandritu Vikentiju Prodanovu, Novi Sad, 1. 
decembar 1929, isto, 254/929.

99 Vid. napomenu 81.
100 Vid. napomenu 79.
101 Д. Пантелић, нав. дело, 153.
102 Publikacija Vojvodina redovno se u prepisci Društva i javnosti pominje kao 

„Monografija Vojvodina”, iako je nesumnjivo reč o tematskom zborniku grupe autora. 
Krajem 19. i u prvoj polovini 20. veka, pojam „monografija” korišćen je za ovu vrstu 
publikacija, po pravilu velikog formata. Predstavnicima Društva primer su bile brojne 
slične publikacije o različitim županijama i gradovima južne Ugarske u decenijama pre 
Prvog svetskog rata. 
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spremni delovi.103 U predgovoru prvog toma, u njegovom prvom pasusu, 
urednik Dušan J. Popović ponovio je jednu od temeljnih postavki međuratne 
istoriografije, da se Vojvodina suštinski razlikuje od svih ranijih (predratnih) 
monografija o vojvođanskom prostoru time što su „ranije monografije, na 
stranim jezicima, posvećene pojedinim delovima ove pokrajine, imale više 
propagandistički karakter”, dok monografija Istorijskog društva „ima pre 
svega naučan karakter”. Pri tome je i sam pojam Vojvodine, odnosno 
geografskog prostora čija prošlost se izlaže u monografiji, definisao izvan 
okvira postojećih granica. Dvoumeći se između nekoliko geografskih 
shvatanja Vojvodine – prvog, koje on naziva pravnim, prema kojem „u 
Vojvodinu spadaju delovi Srema, Banata i Bačke koji su spadali u njene 
granice kada je ustanovljena” (1848); drugog, administrativnog, prema 
kojem Vojvodinu čine Banat, Bačka i Baranja u postojećim okvirima 
Kraljevine Jugoslavije; i trećeg, „najviše raširenog, narodnog shvatanja”, 
prema kojem Vojvodinu čine Srem, Banat, Bačka i Baranja – Popović je 
zaključio da svi navedeni pristupi imaju svoja ograničenja, jer „kada se 
piše istorija Srba u Vojvodini, tada se obično ne misli samo na prošlost Srba 
u Vojvodini, bilo po kojem od ovih navedenih shvatanja, nego na prošlost 
Srba u bivšoj Ugarskoj sa Sremom”, pri čemu pod Sremom podrazumeva 
ne samo bivšu Sremsku županiju, već i „tzv. Osečko polje sa Osekom”. U 
nastavku, Popović je napomenuo da istorija Vojvodine obuhvata prošlost 
svih etničkih grupa koje na njoj žive ili su u prošlosti živele, ali je iz 
navedenog jasno proizlazilo da se monografija Istorijskog društva neće 
baviti tako shvaćenom istorijom Vojvodine, već istorijom Srba u Ugarskoj, 
nezavisno od granica oblasti koje su 1918. ušle u okvire Kraljevine. Na 
ovakav zaključak upućuje i koncepcija od četiri toma, čiji su graničnici – 
Velika seoba, Temišvarski sabor i ujedinjenje sa Srbijom – najznačajniji 
datumi istorije Srba u Ugarskoj.

U prvoj knjizi, koja obuhvata razdoblje od najstarije prošlosti do Velike 
seobe, „od seobe naroda pa dalje obraćena je (...) naročita pažnja slovenskoj, 

103 Prvi tom Vojvodine objavljen je 1939. Drugi tom bio je u štampariji u pripremi za 
štampu, u vreme ulaska mađarske vojske u aprilu 1941. Od drugog toma sačuvan je veći 
deo, 432 strane, koje su objavljene prvi put 2008, zajedno sa fototipskim izdanjem prvog 
toma. Smatra se je celokupan drugi tom bio složen za štampu, ali da je deo tabaka usled 
izbijanja rata svesno ili slučajno zaturen ili uništen. Ostatak je završio u magacinu Matice 
srpske. („Реч издавача уз ово издање”, Војводина II, Нови Сад: Прометеј, 2008, 433)
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a osobito srpskoj prošlosti Vojvodine”, a iz objavljenih radova „vidi se da 
je ova pokrajina od pojave Južnih Slovena u ovim krajevima imala stalno 
jugoslovenski, a kasnije, od 15 veka dalje, srpski karakter”. Na taj način, 
naglašena je osnovna teza svih interpretacija prošlosti ovog prostora – 
Sloveni/Srbi došli su ovde pre Mađara. Sažimajući suštinu prvog toma, 
Popović je zapisao: „U veoma teškim prilikama, u stranoj pa i neprijateljskoj 
sredini, nastavio je naš narod sa uspehom borbu za svoju političku i 
nacionalnu individualnost”. Druga knjiga, obuhvatajući razdoblje od Velike 
seobe do Temišvarskog sabora, trebalo je da prikaže „napore našeg naroda 
da u Austriji, u novim prilikama, uredi svoj politički položaj, da osigura 
sebi slobodu vere i stvori uslove za kulturni napredak”, postavljajući na taj 
način – a naglasak je stavljan na razvoj obrazovanja i kulture – temelje 
nacionalnom pokretu od poslednjih decenija 18. veka. Borba za ostvarenje 
tih nastojanja, od Temišvarskog sabora do ujedinjenja, predmet je treće 
knjige.

U to doba pada niz kulturnih uspeha: pokretanje novina i časopisa, 
prvi pokušaji raznih književnih rodova, negovanih na Zapadu, osnivanje 
Matice, pozorišta i raznih kulturnih i humanih institucija. Vojvodina 
obnavlja srpsku misao na osnovama srpske srednjovekovne nemanjićke 
tradicije. Vojvodina vrši svoju kulturnu misiju širom srpstva. U Srbiji su 
Vojvođani sa puno ljubavi sa puno ljubavi pomogli polaganju osnova 
modernom državnom i kulturnom životu. U Vojvodini je obnovljen kult sv. 
Save. Iz Vojvodine se sprovodi duhovno okupljanje Srba „ot Pešte daž’ do 
Černe Gore”. Vojvođani su osnivači i nosioci modernog srpskog 
nacionalizma.

Prve tri knjige trebalo je da izlože poželjnu interpretaciju prošlosti, dok je 
četvrta knjiga, bez naučnih pretenzija i naučnog aparata, trebalo da 
predstavi savremene probleme s kojima se Vojvodina suočavala u okvirima 
nove države.104

U vreme pisanja predgovora, Dušan J. Popović, kao urednik publikacije, 
mogao je tek načelno da govori o idejama za tri dela zbornika, imajući u 
vidu teme koje su članovi Uprave Društva i on smatrali važnim. S druge 
strane, njegove rečenice o prvom knjizi napisane su na osnovu pročitanog 

104 Д. Ј. Поповић, „Предговор”, у: Војводина I, VII–IX.
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i napisanog (Popović je bio autor najobimnijeg teksta u prvoj knjizi) i 
precizno odražavaju suštinu. Prva knjiga obuhvatala je razdoblje do Velike 
seobe i imala je suštinski važan zadatak da izloži sve poznate naučne 
dokaze o kontinuitetu slovenskog/srpskog prisustva od prvih vekova nove 
ere, (pre)naglašava se značaj koji su Srbi imali u okvirima ugarske 
srednjovekovne države, a potom insistira na dominantnom prisustvu Srba 
u razdoblju nakon njene propasti. Borislav Jankulov pominje sporadično 
prisustvo slovenskih spomenika još od 1. veka,105 Filaret Granić piše o 
Panonskoj niziji u vremenu seobe naroda, slovenskom naseljavanju Balkana 
i dolasku „mađarskog naroda”, koji je „stvorio ovde svoju državu, pošto je 
prethodno pokorio tamošnja slovenska plemena, koja su ranije bila zavisna 
od Avara a posle sloma avarske države živela politički nezavisnim, po svoj 
prilici plemenski organizovanim, političkim životom bez jače međusobne 
kohezije, što je prouzrokovalo gubitak njihove samostalnosti”,106 a Petar 
Skok analizom toponima ističe njihov slovenski karakter i poreklo.107

U tekstu o Srbiji i Ugarskoj u srednjem veku Jovan Radonić polazi od 
slovenskog karaktera Panonske nizije pre dolaska Mađara, od kontinuiteta 
slovenskog otpora, oslonjenog „na sunarodnike sa Balkana” i naglašava 
da su i nakon stvaranja ugarske srednjovekovne države u 10. veku „Banat 
i Erdelj, sa gotovo isključivo slovenskim stanovništvom, dugo vremena 
posle toga, skoro dva veka, imali specijalan položaj prema centralnoj i 
zapadnoj Ugarskoj”, podeljenoj na županije, dok su Sloveni i dalje zadržali 
plemensku organizaciju. „Erdelj je, blagodareći svome odvojenom 
geografskom položaju, imao svoga vojvodu, koji je imao vrlo veliku vojnu, 
sudsku i upravnu vlast”, tokom 12. i 13. veka Banat s Erdeljom „smatrao 
se kao posebna geografska jedinica”, da bi postepeno počela da se menja 
etnička struktura stanovništva doseljavanjem Rumuna. „Ipak, slovenski 
element ostaje u tim krajevima snažan još dugo vremena”, ustvrdio je 
Radonić.108 U nastojanju da naglasi značaj koji su Srbi imali u 

105 Б. Јанкулов, „Споменици Војводине из доба сеобе народа”, u: isto, 87.
106 Ф. Гранић, „Војводина у византиско доба”, u: isto, 96–103.
107 П. Скок, „Топономастика Војводине”, u: isto, 108–127. Ovaj tekst predstavlja 

proširenu verziju članka objavljenog iste godine u Glasniku Istorijskog društva. (П. Скок, 
„Топономастика Војводине”, ГИДНС, XII/1 (1939), 1–20)

108 Karakteristično za srpske autore koji se bave doseljavanjem Mađara i pokoravanjem 
slovenskog stanovništva, nije propustio da naglasi uticaj koji su Sloveni ostvarili na 
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unutrašnjopolitičkim borbama i političkom životu Ugarske, Radonić je 
posebno poglavlje posvetio Srbima u Bačkoj i Banatu od 11. do 14. veka. 
Posebno naglašava značaj i uticaj koji su Srbi imali „na jugu predratne 
Ugarske”, da je od kraja 12. veka počela da se menja „fizionomija južnih 
krajeva” jer „mađarski element počinje da se spušta na jug”. Tvrdi, 
međutim, da se „srpski element” održao sve do 14. veka „u južnim 
krajevima”, a posebno u Banatu, gde je bio najotporniji i gde „nema 
sumnje” da su održavane veze sa Srbima s druge strane Dunava.109 Posle 
niza publikacija prethodne dve decenije, Dušan J. Popović je nastavio 
trasom koju je definisao Radonić i u Vojvodini sintetizovao rezultate svojih 
istraživanja, izloživši hronološki i geografski proces srpskog „etničkog 
osvajanja” južne Ugarske krajem 15. i tokom 16. veka.110 Sve navedeno – 
kontinuitet prisustva u južnim delovima Panonske nizije i dominantno 
srpski karakter ovih prostora u vreme prestanka osmanske vlasti – imali 
su centralno mesto u koncepciji koja je naučno opravdanje prava na neku 
teritoriju zasnivala na „istoriji naseljenosti nasuprot istoriji vladanja”, 
odnosno na dokazivanju da su vladajuće političke strukture i u srednjem 
veku, a svakako od povlačenja Osmanlija kontinuirano nastojale da 
promene etničku sliku prostora naseljavanjem nesrpskog stanovništva.

Sastavni deo ovakve interpretacije bio je i tekst Radoslava Grujića 
Duhovni život, čija suština je dokazivanje kontinuiteta pravoslavlja na jugu 
Panonske nizije od vremena Ćirila i Metodija do savremenosti, odnosno, 
za potrebe prve knjige, do Velike seobe. Prema njegovom mišljenju, „ćirilo-
metodsko pravoslavlje” održalo se najduže u Sremu, Banatu i Bačkoj, 
vladajući „u mnogim, a naročito u južnim i istočnim oblastima novostvorene 
Kraljevine Ugarske, ne samo nekoliko decenija nego čitave vekove posle 
definitivnog pristupa ugarskih vladalaca hrišćanstvu zapadnjačke ’latinske’ 
orijentacije i proglašenja njihovog prvog hrišćanskog kralja”. Tek 
energičnim delovanjem Katoličke crkve tokom 13. i 14. veka ono je gotovo 

zavojevače, pozivajući se na mađarskog etnografa Armina Vamberija koji „kaže da 
današnji Mađari u žilama nemaju kapi stare krvi mađarske”.

109 Ј. Радонић, „Србија и Угарска у средњем веку”, u: isto, 128–132.
110 Д. Ј. Поповић, „Војводина у турско доба”, u: isto, 152–163. Kratak deo 

Popovićevog teksta o naseljavanju Vojvodine u 15. veku objavljen je takođe u Glasniku 
Istorijskog društva. (Д. Ј. Поповић, „Насељавање Војводине”, ГИДНС, XII/1 (1939), 
21–32)
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uništeno, panonski Sloveni su „privedeni u sferu uticaja zapadne hrišćanske 
civilizacije”, nametnuta su im mađarska nacionalna obeležja i potpuno su 
asimilovani. Kada su pod pritiskom Osmanlija Srbi s Balkanskog poluostrva 
počeli da se doseljavaju, zatekli su „samo malene oaze starih panonskih 
Slovena, sa očuvanim osobinama slovenskog duha i istočnog pravoslavlja 
na ćirilo-metodskim osnovama”, da bi potom „te oaze ojačali, raširili i 
uspeli tokom vremena da na istom terenu obnove istočnu crkvenu 
organizaciju u duhu svoga nacionalnog, vanredno dobro i snažno 
izgrađenog svetosavskog pravoslavlja”. Grujić je tvrdio da u istorijskim 
izvorima iz 14. veka nema nikakvih vesti o pravoslavlju ne zbog toga što 
je ono iskorenjeno, već upravo zbog sistematskog gonjenja, te da zbog toga 
nije moguće pratiti transformaciju ćirilo-metodskog u svetosavsko 
pravoslavlje, „ali je nesumnjivo, da je pravoslavlje u Ugarskoj, za to vreme, 
već dobivalo izrazito srpsko nacionalno obeležje”.111 Razdoblje zajedničke 
borbe protiv Osmanlija donelo je i bolji položaj pravoslavnih vernika, a u 
istom smislu Grujić je posmatrao i razdoblje osmanske vladavine. 
„Dolaskom Turaka ublažen je među vojvođanskim pravoslavnim Srbima 
uticaj zapadnjačke kulture i civilizacije, koji je već počeo bio pomalo da 
se opaža i u duhovnim manifestacijama našeg narodnog života u 
Ugarskoj.”112

Na ovako postavljenim temeljima kontinuiteta, Jovan Radonić je u 
poslednjem poglavlju prve knjige i prvom poglavlju druge knjige gradio 
predstavu o uzaludnim naporima i sudbini grofa Đorđa Brankovića i 
nastojanjima partijarha Arsenija III Čarnojevića i predstavnika srpskog 
naroda posle Velike seobe da obezbede egzistenciju i prava naroda na 
verske slobode i posebnu teritoriju na prostoru Ugarske nakon povlačenja 
Osmanlija. U skladu s istoriografskom interpretacijom utemeljenom pre 
Prvog svetskog rata, za Radonića je srpski narod celina, suočena s 
neprijateljskim okruženjem mađarskih lokalnih vlasti i plemstva i 
katoličkog sveštenstva, koje odmah počinje s unijaćenjem, kao i Bečkog 
dvora, neiskrenog prema Srbima i nespremnog da pristane na bilo kakvu 

111 Grujić koristi neistorične pojmove „Svetosavska srpska crkva” ili „Srpska 
svetosavska crkva”, pa čak pominje i pojam „Srpska pravoslavna crkva” govoreći o poznom 
srednjovekovlju i dobu osmanskih osvajanja.

112 Р. Грујић, „Духовни живот”, u: isto, 330–337, 388.
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eksteritorijalnost. Borba za očuvanje privilegija i odbranu od unijaćenja 
postaje okvir za razumevanje istorije Srba u decenijama koje dolaze.113 U 
istom smislu je i Radoslav Grujić nastavio izlaganje o verskom životu 
etno-religijske zajednice Srba nakon izlaska iz okvira osmanske države. 
„Kada je katolička Austrija postala gospodar u tim oblastima, ona je odmah 
počela akciju, da lukavstvom i silom svoje državne moći odvrati Srbe od 
istočnog pravoslavlja, onemogući im svaku vezu s Pećkom patrijaršijom i 
ceo srpski duhovni život uputi u pravcu rimokatoličke duhovne orijentacije”, 
tvrdio je Grujić. Prema njegovom mišljenju, carske privilegije postavile su 
osnove za „jednu vrstu teokratske vladavine među Srbima pod vrhovnom 
austriskom vlašću”, ali je raspršenost srpskih naselja, odnosno nepostojanje 
zaokružene teritorije, to onemogućavala.

Tako su, mudrim nastojanjem patrijarha Arsenija III i njegovih 
pomoćnika, u najsudbonosnijim vremenima za srpsko pravoslavlje pod 
netrpeljivom katoličkom vlašću, razumno i odlučno položeni čvrsti osnovi 
za organizaciju jedne nove autonomne srpske pravoslavne crkvene oblasti 
– Karlovačke mitropolije, koja će uskoro posle toga uspeti da se formira 
za sve pravoslavne Srbe na teritoriji Austrougarske monarhije i da više od 
dva veka dostojno obavlja poverenu joj misiju u narodu našem: za očuvanje, 
utvrđivanje i razvijanje svetosavskog srpskog pravoslavlja i s njim tesno 
skopčane naše srpske nacionalne individualnosti.

U svojim tekstovima Grujić je čvrsto ostajao na martirološkim 
interpretacijama prošlosti Srba, suočenih s kontinuirano neprijateljskim 
okruženjem, a borba za očuvanje carskih privilegija predstavljena je kao 
sukob sa snagama koje su nastojale „da odvoje Srbe od pravoslavlja, da ih 
privedu u krilo rimokatoličke crkve i da ih odrode”, nasuprot borbi 
pravoslavne crkvene jerarhije za očuvanje verskog i nacionalnog 
identiteta.114

Uz sve navedeno, zbornik Vojvodina predstavljala je ipak značajan korak 
napred u istoriografskoj interpretaciji prošlosti vojvođanskog prostora, pre 
svega zahvaljujući energiji njenog urednika Dušana J. Popovića. Tokom 

113 Ј. Радонић, „Од прве опсаде Беча до Велике сеобе”, u: isto, 455–528; isti, 
„Војводине од Велике сеобе (1690) до сабора у Крушедолу (1708)”, u: Војводина II, 
1–47.

114 Р. Грујић, „Духовни живот”, u: Војводина II, 367–369.
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prethodnih decenija, Popović je insistirao na neophodnosti prevazilaženja 
usko političkog pristupa proučavanju prošlosti i na otvaranju prostora za 
istraživanje različitih aspekata života srpskog naroda u prošlosti.115 Prve 
dve knjige Vojvodine potvrda su ovakvog pristupa, pre svega kada je reč 
o radovima samog Popovića, ali i drugih autora, koji su obuhvatili istoriju 
srpske književnosti i umetnosti, privrede, građanskog društva i sela, 
svakodnevnog života.116 Karakterističan primer, upravo zato što je bio 
vezan za jednu od ključnih tema martirološke interpretacije prošlosti Srba 
– carske privilegije, predstavlja tekst Stevana Simeonovića Čokića.117 
Srpski 18. vek u Habzburškoj monarhiji i borbu za očuvanje i proširenje 
privilegija Čonkić je smestio u kontekst postepene centralizacije državne 
vlasti apsolutističke monarhije, pokazujući da su promene sadržaja 
Privilegija, odnosno njihovo sužavanje, korespondirale s transformacijom 
staleškog sistema feudalne Ugarske pod pritiskom centralne vlasti, te je 
zaključio da je „nemogućno, a sa pravnog gledišta i besplodno, zadržati se 
na doktrinarnom razmatranju samih privilegija i jedino po njima ceniti 
pravni položaj Srba u Ugarskoj”, te da „nisu ni srpske privilegije mogle 
imati onu apsolutnu i nepomirljivu važnost za svu dalju budućnost Srba u 
Ugarskoj, kakvu su im Srbi tako dugo pripisivali – iz političkih razloga”.118

115 Rezultati ovakvog pristupa videće se u celini tek posle Drugog svetskog rata u 
trotomnoj istoriji Srba u Vojvodini, ali su oni upravo utemeljeni na istraživanjima 
obavljanim u međuratnom razdoblju, pa i na sopstvenim i tuđim radovima objavljenim na 
stranicama Glasnika i u okviru zbornika Vojvodina.

116 Moglo bi se reći da su najslabiji delovi Vojvodine oni koji se bave političkom 
istorijom razdoblja pozne srednjovekovne ugarske države, pa sve do početka 18. veka. 
Razlog tome nesumnjivo je odsustvo Alekse Ivića sa spiska autora tekstova u zborniku, 
usled njegovog sukoba s Društvom, a posebno s Popovićem posle njegove uvredljive kritike 
Ivićeve Istorije Srba u Vojvodini. Koliko je ovaj sukob išao daleko, možemo da zaključimo 
na osnovu toga što u Radonićevom poglavlju o istoriji Srba od Velike seobe do stvaranja 
Potisko-pomoriške vojne granice ni u jednoj fusnoti nema ni pomena radova Alekse Ivića.

117 Stevan Simeunović Čokić, doktor prava rođen u Sremskim Karlovcima, bio je u 
razdoblju pre Prvog svetskog rata i neposredno nakon njega, političar i publicista – član 
Srpsko-hrvatske koalicije, poslanik u Hrvatskom saboru i njegov delegat u Ugarskom 
saboru, urednik Srpske misli u Sremskim Karlovcima, gradonačelnik Sremskih Karlovaca 
posle rata, poslanik u Privremenoj narodnoj skupštini itd. Kasnije se povukao i bavio se 
književnim i naučnim radom. (Милан П. Костић, „Усташки логор на Јадовном: др 
Стеван Симеоновић-Чокић”, Зборник Матице српске за друштвене науке, 36 (1963), 
118–122.

118 С. Симеуновић-Чокић, „Српске привилегије”, u: Војводина II, 50, 85.



175

Nova prošlost za nove teritorije

Međutim, uprkos tome što predstavlja vrhunac istoriografske 
interpretacije, Vojvodina se u svojoj suštinskoj karakteristici ne razlikuje 
od istoriografske produkcije koja je obeležila međuratno razdoblje, niti je 
s tom namerom i stvarana. Naprotiv. Rečima Čedomira Popova, bila je to 
srbocentrična verzija prošlosti Vojvodine, koja je podrazumevala da je 
jedina moguća istorija Vojvodine istorija Srba u Vojvodini.

Zaključak

U prvoj polovini 20. veka, suštinu naučnog istoriografskog narativa o 
istoriji Srba na prostoru Panonske nizije, nasleđenog od romantičarske 
istoriografije, činila je martirološka interpretacija prošlosti, čiju je suštinu 
činilo insistiranje na kontinuitetu prisustva (i dominantnom prisustvu u 
razdoblju osmanske vlasti i u prvoj fazi nakon ulaska Ugarske u okvire 
države Habzburga), s naglaskom na dolazak u Panoniju pre Mađara, te 
ratnička hrabrost, vernost i pouzdanost, kao temelj i osnova povlastica koje 
su uživali već pre Velike seobe, a posebno prema odredbama carskih 
privilegija. Sliku moralne superiornosti pratila je percepcija srpskog naroda 
kao žrtve, suočenog s kontinuiranim nepravdama, verskim pritiscima 
Katoličke crkve, nasiljem lokalne feudalne aristokratije i ugarske vlastele 
nespremne da prihvati ekskluzivan položaj srpskog naroda unutar „Zemalja 
krune Sv. Ištvana”, kao i habzburških vladara nespremnih da ispune 
preuzete obaveze uprkos nesrazmernim žrtvama koje je srpski narod 
podnosio za dinastiju.

Pomenuti istoriografski narativ višestruko je uslovljen istorijskim 
kontekstom u kojem je konstituisan, u kojem su nacija i istoriografija bile 
poput dve strane istog novčića. U devetnaestovekovnom kontekstu 
formiranja nacionalnog identiteta, čiji suštinski deo je predstavljala poželjna 
interpretacija prošlosti nacije, u toku je bio i proces konstituisanja 
istoriografije kao naučne discipline. Zbog toga u interpretacijama prošlosti 
Srba u južnoj Ugarskoj (Ugarskoj/Habzburškoj monarhiji), ne iznenađuje 
dubinsko prožimanje devetnaestovekovnog tradicionalnog istoriografskog 
diskursa i ideologije nacionalizma, jer dominantan sistem vrednosti ključno 
determiniše i strukture ne samo akademskog znanja. S pomenutim je bila 
povezana metodologija tradicionalne istoriografije, primerena bavljenju 
političkim događajima, ratovima i velikim ličnostima slavne prošlosti, uz 
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gomilanje velike količine faktografije, te njihovo prepričavanje kao 
dominantnog metodološkog pristupa koji ograničava mogućnost 
interpretacije koja bi prevazilazila kontekst savremenog sistema vrednosti 
definisanog ideologijom nacionalizma.

Pored svega navedenog, za razumevanje karakteristika naučnog 
istoriografskog diskursa o prošlosti Srba u Vojvodini kao diskursa o 
prošlosti Vojvodine uopšte, kao i njegove sličnosti s romantičarskim 
diskursom o prošlosti, ne treba zanemariti činjenicu da srpski nacionalni 
pokret i srpska romantičarska, a u određenoj meri i naučna, istoriografija 
o prošlosti Srba u Ugarskoj ne nastaje u okvirima srpske nacionalne države, 
da su i romantičarski i akademski istoriografi koji se bave prošlošću 
ugarskih Srba bili poreklom s prostora južne Ugarske, te da je njihova 
percepcija savremenosti i života u, kako su kasnije govorili, „tuđoj” državi, 
nesumnjivo uticala na njihovu interpretaciju prošlosti. Prelomno razdoblje 
svetskog rata i mirovne konferencije vodilo je ka naglašavanju već 
postojećih interpretacija kao legitimacijskog okvira za ostvarenje 
savremenih teritorijalnih pretenzija. Kontinuitet slovenskog/srpskog 
prisustva od ranog srednjovekovlja postao je tek podrazumevajuća 
predistorija, dok je, za potrebe mirovne komferencije, istaknut značaj 
razumevanja dinamike demografske transformacije prostora južne Ugarske 
tokom modernog doba. Naglasak je, pri tome, stavljan na dominantno 
prisustvo srpskog stanovništva, te na sistematsko korišćenje mehanizama 
vlasti od kraja 17. veka u nastojanju da se na štetu pravoslavnog srpskog 
stanovništva promeni etnička i verska struktura južnougarskog prostora. 
U tom kontekstu, kao odbrambena, tumačena su i nastojanja da bude 
formirana zasebna teritorija, žrtve koje su Srbi podnosili u pokušaju da 
privole državne vlasti na takav ustupak, te neuspeh ovakvih nastojanja. 
Sam pojam Vojvodine podrazumevao je kontekst borbe srpskog naroda za 
pravo na posebnost, te je svaka istorija Vojvodine sledstveno bila istorija 
Srba u Vojvodini. Istovremeno, od posebnog značaja bila je ekonomska i 
kulturna dimenzija prošlosti srpske zajednice u Habzburškoj monarhiji, na 
kojoj su insistirali članovi delegacije, čime je naglašen značaj prostora 
južne Ugarske u prošlosti celokupne nacije. U kontekstu ujedinjenja i 
stvaranja jugoslovenske države, ali i nastojanja mađarske države da dođe 
do revizije Trijanonskog mirovnog ugovora, istoriografski narativ 
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međuratnog razdoblja predstavlja kontinuitet s predratnim i ratnim, a 
njegovo naučno učvršćenje i utemeljenje predstavlja osnovu „naučne i 
nacionalne” misije srpske istoriografije međuratnog razdoblja. U tom 
smislu, osnivanje Istorijskog društva u Novom Sadu i njegovog Glasnika, 
sa zahtevnim zadatkom organizovanja sistematskog istraživanja prošlosti 
jedne nacije u jednoj oblasti, predstavljalo je tek simboličku 
institucionalizaciju jednog narativa.

Pri tome, naučna istoriografija metodološki se kretala u okvirima 
pozitivističke istoriografske tradicije, gomilanjem faktografije bez 
značajnije interpretacije, ali je celokupan kontekst, odnosno tematska 
usmerenost na prošlost Srba u Ugarskoj i, u velikoj meri, istoriju Karlovačke 
mitropolije i pravoslavne crkve, jasno ukazivao na osnovni cilj naučnog 
utemeljenja već jasno definisane verzije prošlosti bivše južne Ugarske kao 
istorije srpskog naroda na ovom prostoru. Samim tim, iako u duhu 
pozitivističke istoriografske tradicije, tekstovi su diskurzivno predstavljali 
korak dalje u utemeljenju srpske verzije prošlosti južne Ugarske. 
Istovremeno, upravo metodološka ograničenja tradicionalne istoriografije 
ostavljala su svaku eksplicitniju istoriografsku interpretaciju, mahom 
prisutnu u publicističkim radovima najznačajnijih istoriografskih imena, 
na nivou površnog razumevanja istorijskih procesa modernog doba i u 
okvirima podrazumevajućeg sistema vrednosti definisanog ideologijom 
nacionalizma. Reč je o razumljivim ograničenjima koja korespondiraju s 
duhom vremena, odnosno s kontekstom u kojem se tokom prvih decenija 
razvijala ne samo srpska istoriografija. Za prevladavanje postojećih 
struktura znanja i akademskog diskursa bila je neophodna transformacija 
pozitivističke metodologije, povezana ne samo sa svešću o društvenoj 
uslovljenosti svakog istoriografskog teksta, već i sa svešću o neophodnosti 
suprotstavljanju dominantnim sistemima vrednosti i podrazumevajućim 
percepcijama prošlosti, usvajanim kroz obrazovne institucije i 
opšteprihvaćeni javni diskurs nacionalne države. Istoriografija 
vojvođanskog prostora postići će ovaj iskorak tek u razdoblju nakon Drugog 
svetskog rata.
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BORISLAV JANKULOV, KULTURA SEĆANJA I 
TUMAČENJE PRAISTORIJE II: KULTURNI POJASI I 

STRUJE U PROŠLOSTI VOJVODINE

U radu posvećenom tumačenjima praistorijskih epoha koje je u seriji 
članaka (od 1934. do 1940) dao Borislav Jankulov, uputio sam na činjenicu 
korišćenja rasiološkog pristupa (Mihajlović 2017). Podsećanja radi, tom 
prilikom je skrenuta pažnja da je interpretacija praistorije Vojvodine 
izvedena pomoću vladajućih konceptualnih okvira koju su ukrštali opšta 
viđenja ljudskog društva kroz vreme (tj. u tadašnjosti i prošlosti) i znanja 
formirana u pojedinačnim naučnim disciplinama poput istorije, lingvistike, 
geografije, fizičke antropologije, etnologije i arheologije. Ukratko, Jankulov 
je upotrebljavao postulate svojstvene srednjoevropskoj kulturno-istorijskoj 
tradiciji arheoloških istraživanja od kojih su najznačajniji koncepti rase, 
kulture, jezika, partikularnog (nasuprot univerzalnog) evolucionizma, 
postojanja superiornih i inferiornih društava/kultura i socio-kulturnih 
promena viđenih kao rezultat rasnog, etničkog i kulturnog 
hiperdifuzionizma. Prema ovom idejno-spoznajnom sistemu ljudi su se 
delili na rase, od kojih je svaka imala sopstveni duh (koji je bio u skladu s 
urođenim fizičko-mentalnim rasnim svojstvima), iz kojeg je pak proizlazila 
posebna kultura. Sledstveno, čitava (pra)istorija ljudskog roda shvatana je 
kao kretanje rasa kroz prostor, njihovo međusobno sukobljavanje, ukrštanje 
i uticaj, te oblikovanje posebnih naroda sa svojim specifičnim jezicima, 
duhovno-materijalnim kulturama i rasnim podtipovima. U ovakvom 
zamišljanju prošlosti, „arijevska” tj. „indoevropska” rasa, tobož potekla sa 
severa Evrope, shvaćena je ne samo kao najnaprednija, već i kao univerzalno 
pokretačka, budući da je navodnim sukcesivnim seobama iz svoje 
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postojbine oplemenjivala sve populacije s kojima je dolazila u kontakt. Ova 
poslednja Jankulovljeva interpretacja bila je neposredno preuzeta iz 
„nordijske teorije”, koja je pak služila kao ideološko-akademska potka za 
nacional-socijalističku i druge ekstremne političke doktrine u prvoj polovini 
XX veka. Ipak, u objavljenim radovima i na osnovu retkih biografskih 
podataka o Borislavu Jankulovu, nisam uspeo da pronađem indicije o 
njegovom priklanjanju nacističkim uverenjima. Iz ovoga sam zaključio da 
je njegovo rasiološko tumačenje praistorije Evrope i Vojvodine proisteklo 
iz upoznatosti i preuzimanja „naučnih” zaključaka koji su strujali na 
nemačkom govornom području, koje su iznedrili vodeći arheolozi, lingvisti 
i etnografi prvih decenija XX veka, i u kojima su se nalazila različita (čak 
i sukobljena) viđenja koja je Jankulov rekombinovao u sopstvenim 
sintezama. 

Ovom prilikom, i kao direktan nastavak prethodnog teksta, podrobnije 
ću se osvrnuti na druge tumačenjske elemente u radu ovog naučnika. 
Pitanje koje ovde otvaram tiče se upotrebe teorijsko-metodoloških pozicija 
i mehanizama argumentacije koje je Jankulov upotrebljavao pored 
rasiološke perspektive, što pokreće problematiku njihovih izvorišta i 
prilagođavanja koja su doprinela specifičnosti Praistorijskog doba 
Vojvodine. Pored toga, skrenuću pažnju na način na koji je u njegovim 
radovima tumačeno područje Vojvodine i ponudiću moguće objašnjenje 
za ključ koji je Jankulov pri tome upotrebljavao.

Kulturni pojasi i dinamike promena u praistoriji

Pored krajnje predrasudnih rasiloških objašnjenja koja je Jankulov 
preuzeo od srednjoevropskih autora, u njegovim radovima se pojavljuje 
ideja o podeljenosti praistorijskog sveta na geografsko-kulturna područja. 
Već od prvog rada na temu kamenih doba u Evropi i Vojvodini on je 
potezao koncept suprotstavljenosti geografskih pojaseva kojima je 
objašnjavao etno-kulturne dinamike u praistoriji. Za razmatranje neolita, 
što je vreme koje je razumeo kao ključno u borbama za preimućstvo prvih 
rasa, Jankulovu je bila važna podela na istočnu, zapadnu i, naročito, 
severnu Evropu, od kojih je svaka imala karakteristični antropološki (rasni) 
tip s odgovarajućom arheološkom kulturom (Јанкулов 1934: 25–36). 
Značajno je naglasiti da Jankulovljevo razlikovanje ovih predela proističe 
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iz ubeđenja da su geografsko-klimatske sredine uslovljavale oblikovanje 
fizičko-mentalnih osobina odgovarajućih rasa, ali i njihovu ekonomiju i 
tehnologiju izrade oruđa. S tim u vezi stoji i (potpuno pogrešno) povezivanje 
pojave zemljoradnje i stočarstva sa severnim predelima Evrope i 
„neolitskom kulturom glačanog kamena”, što je sve pripisano pra-
Arijevcima (Јанкулов 1934: 30, 34). Za zapadnu Evropu i mešanje različitih 
rasnih grupa u preneolitu i neolitu pretpostavljeno je bavljenje ribolovom 
i lovom, dok je arheološki ova oblast prepoznatljiva po „mikrolitskoj kulturi 
od malih geometrijski izrađenih sileksa” (Јанкулов 1934: 31). Nasuprot 
tome, za istočnu Evroaziju Jankulov veli da je od paleolita karakteristična 
pretežno po lovu i nomadskom stočarstvu (pa je na Altaju tako do danas), 
a da je oruđe ponajviše pravljeno od ptičijih kostiju a manje od običnog 
kamena, zbog čega je postepeno zaostajala za severnom pra-arijevskom 
rasom (1934: 32–33). Naravno, kao što je u prethodnom radu objašnjeno 
(Mihajlović 2017), nordijska teorija koju je Jankulov koristio podrazumevala 
je sukcesivne pokrete pra-Arijevaca (tj. pra-Indoevropljana) koji su uspevali 
da nametnu svoju dominaciju, kulturu i ekonomiju, izmešaju se s drugim 
rasama i na taj način stvore arijevsku rasu s različitim podtipovima u 
kojima su se dalje izdvajali pojedinačni narodi sa svojim jezicima. U tom 
maniru je i sledeći primeran zaključak:

Severna plava rasa presadila je na istok i svoju kulturu, zemljoradnju 
i stočarstvo... Oko polovine treće tisućnice pre Hr. nadire svom silom 
severna kentumska rasa vrpcaste keramike i megalitske kulture prema 
Dunavu na satemsku grupu trakaste kulture, ali u tom nadiranju omela ju 
je navala zapadne iberske rase zvonaste keramike. Pored te borbe obrazuje 
se u krugu rase vrpcaste keramike jedan rasni blok, tzv. auneticki blok [tj. 
unjetička kultura, prim. V. M.] na teritoriji Tiringije, Česke i Šleske…U 
tom bloku nalazi Kossina Kelte (Taurijsce), Italce (Vitalce), Veneto-Ilire, 
Toharce i Hetite(?)… (Јанкулов 1934: 34)

Iako se o južnom, mediteranskom, području Evrope eksplicitno ne 
izjašnjava, može se pretpostaviti da ga u neolitsko doba razume kao oblast 
pred-minojske ili minojske kulture,1 na šta ukazuje prihvatanje Vasićeve 

1 U njegovom tumačenju pojavljuju se (danas) nezamisliva hronološka izjednačavanja 
pojedinih arheoloških kultura: paleolitske pojave Iberijskog poluostrva i kasnoneolitske 
kulture severne i centralne Evrope se razumeju kao sinhrone; neolitske kulture 
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teze o Vinči kao „koloniji jedne kikladske naseobine u vremenu prelaza iz 
srednjeg u pozno minojsko doba” (Јанкулов 1934: 20). Takođe, govoreći 
o neolitskoj kulturi Vojvodine i Panonske nizije, spominje uticaje na 
keramici i keramičkim figurinama od kojih su neki „severnog arijskog” 
porekla, dok drugi potiču s juga iz „egejske kulture” (Јанкулов 1934: 
37–43). Na ovom primeru prvi put uvodi i eksplicitno razlikovanje između 
severne i južne kulturne zone koje se za objašnjavanje kasnijih perioda 
pokazalo kao presudno važno (vid. dalje u tekstu). Iz navedenog se može 
zaključiti da je Jankulov u neolitu video stvaranje osnova za dalje rasno i 
etno-kulturno oblikovanje Evrope i da je razlike praistorijskog stanovništva 
shvatao kao određene prirodnim sredinama u kojima su nastale različite 
populacije. Za dalje razumevanje njegovih tumačenja neophodno je obratiti 
pažnju i na sledeće rečenice: 

Preistorijska vremena su hronološki najbolje distingvisana svojom 
keramikom, kao produktima koji su najviše privezani za mesta na kojima 
su pravljeni, a na čijim ukrasima se najjasnije ispoljava i rasna imaginarna 
sposobnost njenih tvoraca… Tako se može objasniti trakasta keramika 
neolitikuma sa svim varijacijama njenim. Pri tom treba imati u vidu i jednu 
psihološku pojavu primitivnih rasa, njihov uporni konzervativizam, od 
kojeg potiče i petrifikacija njihove kulture. Tako je objašnjivo da se i 
ukrašavanje posuda u preistorijsko doba kod raznih grupa u različitim 
stilovima petrificiralo… (Јанкулов 1935a: 184, 185)

Uz definicije arheološke kulture (Јанкулов 1937a: 122, 124–125), 
navedeni pasus je ključna odrednica koja otkriva da je duh rase/naroda, 
koji proističe iz tla za koje je takva populacija vezana, neminovno iskazan 
i na materijalnoj kulturi koju takva populacija stvara. Shodno tome, 
keramika je, zbog toga što nije skup i redak proizvod, a kao „ženski rad” 
nosi „konzervativizam ženske duše” (Јанкулов 1935a: 184), naročito 
pogodna za „utiskivanje” etno-kulturnih potencijala, te je stoga i pokazatelj 
suštine, osobina i rasprostiranja različitih praistorijskih kultura i populacija 

kontinentalne Evrope se vremenski izjednačavaju sa bronzanodopskim kulturama Egeje; 
neolitska butmirska kultura se tretira kao bronzanodopska; neolitska Vinča se pod 
Vasićevim uticajem razume kao kikladska, itd. Ovakvi paralelizmi su ishod tadašnjeg 
isključivog oslanjanja na relativno određivanje starosti pomoću formalnih analogija 
arheološkog materijala, odnosno nepostojanja metoda apsolutnog datovanja, i nisu bili 
retkost u arheološkoj literaturi toga doba (vid. Garašanin 1996: 55–60). 
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koje su njihovi nosioci. Ideja o tipičnim oblicima različitih predmeta koji 
su vezani za posebne kulture i oblasti bila je ključni alat za definisanje, ali 
i objašnjavanje promena i procesa koji su se dešavali u praistoriji Evrope. 
Tako Jankulov u nastavku svog izlaganja o bakarnom dobu opisuje grupe 
keramike koje su se razvijale još od neolita i, diskutujući njihove stilske 
odlike, iznosi pretpostavke o uticajima, ukrštanjima, promenama i 
preseljenjima arijevskih populacija iz različitih kulturnih oblasti 
kontinentalne Evrope (Јанкулов 1935a: 185–193).

Bakarno doba Jankulov je video kao vreme u kojem su se, putem 
importa i pod uticajem južne Evrope (gde se, kako kaže, metalurgija 
pojavila i usavršila ranije), dalje razvijale kulturne oblasti koje su definisane 
u neolitu: zapadna, srednja, istočna i severna (1935a: 177). Međutim, 
konceptualna mapa koju je upotrebljavao za objašnjavanje praistorije 
Evrope svoj pun obim dobija u predstavljanju bronzanog i gvozdenog doba. 
Tako se, prilikom sagledavanju odlika bronzanodopskog života pojavljuje 
ova indikativna konstatacija:

Čovek bronzanog doba živi, kao i neolitski čovek, u kolibama i 
zemunicama, ne samo u našoj oblasti, nego i drugde u Evropi, na celom 
pojasu seoske kulture. Na jugu, na pojasu gradskih kultura, gradi čovek 
toga doba već i palate od kamena. Na području tih kultura podižu se i 
tvrđave od kamena, tzv. Kiklopske građevine, dok na području seljačke 
kulture podiže čovek svoja utvrđenja od zemlje i kolja. Tehnika jednih i 
drugih utvrđenja pretpostavlja državu, osnovanu na roblju, koje onde 
razbija i teše kamenje za ogromne zidine, a ovde kopa i slaže zemlju u 
humke i šančeve. Kiklopski zidovi na jugu, gradine i megalitski grobovi 
na severu, podjednako su robovski radovi. (Јанкулов 1935b, 356, naglasio 
V. M.)

Iako nigde jasno ne navodi, Jankulov je smatrao da su posle bakarnog 
doba, tj. prilikom nastanka bronzanodobskog sveta, bila definisana dva 
ključna geografsko-kulturna pojasa u Evropi, sastavljena iz međusobno 
sličnih pojedinačnih (arheoloških) kultura, koja su bila vezana za severni 
(kontinentalni) i južni (priobalni mediteranski) deo Evrope. Njihova razlika 
ogledala se u različitim kulturnim izrazima koji su se odražavali i na 
tehnike, izgled i kvalitativna svojstva materijalne kulture. Premda je za 
oba pojasa pretpostavljeno postojanje robovlasničkih država, južni je 
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okarakterisan kao potpuno gradski, dok je severni vrednovan kao apsolutno 
seoski. Uticaji binarno sučeljenih pojasa prema Jankulovljevom mišljenju 
očitavaju se i u ornamentici keramike na lokalu (tj. u Vojvodini), dok sami 
načini ukrašavanja posuda reflektuju i određene kulturno-religijske 
karakteristike, kakva je na primer „jaka naklonost južnjaka antropo i 
teriomorfizmu” koja se „opaža i na našim posudama u čestom, iako čisto 
šematičkom, graviranju ljudskih likova” (Јанкулов 1936a: 2).

Slično tome, razmatrajući poreklo statueta iz Vatina, Dubovca i donjeg 
Podunavlja, Jankulov ukazuje da i pored frapantne sličnosti s takvom 
vrstom predmeta na prostoru klasičnog juga, više ne može biti reči o južnim 
uticajima budući da je, „nakon ispitivanja odnosa naše srednje i 
donjodunavske kulture prema južnim kulturama”, H. Šmit dokazao kako 
je naša neolitska kultura starija od Troje II i egejskih kultura. Stoga je, kaže 
on dalje, „jedan isti narod presadio taj kult statueta sa donjeg Dunava u 
južne kulture”, dok su unutar te donjopodunavske kulture primetna i 
zapadna i istočna „kulturna struja” u proizvodnji keramike i satueta 
(Јанкулов 1936a: 9–10). Zaključak o ovome je uputno preneti u celosti:

Tako je razumljivo da je pod pritiskom one prve, zapadne, a donekle i 
istočne struje pokrenuta ona rasa koja je sa Bükk-gorja već sišla u naše 
krajeve i bila ovde nosilac potiske kulture, odakle je postepeno migrirala 
na jug, pa je preko moravskog bazena dospela u Troju i na egejska ostrva. 
Ta je rasa verovatno tračka, a ona sa zapada verovatno ilirska… Tako je 
potpuno razumljivo, kako je taj dekor nestao u našim krajevima istovremeno 
sa odlaskom ove rase na jug. Njeno pomeranje na jug bilo je svakako 
postepeno, tako da se jedan deo ove rase mogao kasnije spojiti i sa Skitima, 
onim prvim rojevima zapadnih Skita, Agatirzima, koji su i po mišljenju 
Jorge u osnovi Tračani sa jakom primesom skitske krvi. Od Tračana potiče 
trakasta kao i obojena keramika, a od Iliraca inkrustirana keramika sa 
zaokvirenim geometrijskim figurama. Od ukrštaja te dve rase, pa tako i 
njihove keramike, postaje ona mešovita vatinska keramika koja je u osnovi 
tračka trakasta, a po svojim figuralnim motivima ilirska. (Јанкулов 1936a: 
9–10)

Prema ovom pogledu na praistoriju, formalne specifičnosti i 
ornamentalni tretmani keramike bili su direktan odraz rasne i etničke 
pripadnosti (definisane anahronističkim projektovanjem etnonima iz 
kasnijeg perioda na dublju praistoriju), mešanje motiva i tehnika odavali 
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su nastanak novih rasa/kultura (s ukrštenim odlikama „roditeljskih” 
populacija), dok je pojava takvih osobina na arheološkom materijalu, niz 
vremensku skalu i na drugim prostorima, označavala migracije i širenje 
rasa (i njihovih kultura) na nove geografske oblasti. Posledično, govoreći 
o donjedunavskim kulturama bronzanog doba, Jankulov zapravo kaže da 
su one usled pritiska migrirale sa severnog na južno područje gde su donele 
načine oblikovanja i ukrašavanja keramičkih statueta koje se pronalaze na 
„klasičnom jugu”. Ukratko, ovim se objašnjava da je kulturni uticaj išao 
pokretom stanovništva iz severne seljačke u južnu gradsku zonu a ne 
obrnuto, kako se ranije smatralo.

Akademsko zamišljanje kulturnih pojasa praistorijske Evrope, osim 
formalnih i tehnoloških, uključivalo je i kvalitativne razlike koje je 
Jankulov eksplicirao razmatrajući gvozdeno doba. Diskutujući problem 
prve pojave i širenja upotrebe gvožđa, koje razume kao ne-arijevski metal 
zbog brojnih tabua koji se za ovaj materijal vezuju u evropskim narodnim 
običajima, on zaključuje da je, pored opšte potrebe za novim metalom, 
„moralo postojati i posebnih regionalnih razloga, a takvi se samo u 
orijentalnim visokim gradskim civilizacijama mogu tražiti” budući da 
„severne seljačke u suštini uvek konzervativne kulture nemaju za takvo 
novotarenje dovoljno ingerencije” (Јанкулов 1937a: 127). Nastavljajući s 
još jasnijim opisima esencijalistički zamišljenih razlika Jankulov definiše 
halštatsku kulturu na sledeći način:

…njena osobenost je u ukrštanju južnog urbanizma i severnog 
paganizma, gradske civilizacije i seoske kulture. Civilizacija je svagda 
gradska tvorevina, a usled eksogamije ona je i univerzalnog, svetskog 
karaktera; dok je kultura zapravo tvorevina sela, pojava izolacije i 
endogamije seljaštva. Halštatizam je ustvari proizvod te dve disparatne 
socijalne i kulturne struje, a u tom smislu imamo ga i danas svugde gde 
usled pojačanja prometa nastupa civilizovanje sela. Oblik je drukčiji, ali 
duh je isti. Selo, međutim, nikada nije isključivo pasivno; različite etno-
sociološke grupe različito reaguju na uticaje civilizacije, od čega postaju 
opet različite kulturne grupe, koje progresivne koje dekadentne, obično 
sve većeg obima. Civilizatorska struja potiče u halštatsko doba iz južnih 
gradskih oblasti i struji na sever preko ušća Dunava i Dnjepra na istoku, 
a preko Jadrana i Rone na zapadu. Uglavnom to je Srednja Evropa, 
poznata već od ranije kao tranzitna kulturna zona, usled čega je halštatska 
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kultura ovde čvrsto povezana sa ranijom bronzanom kulturom. Razlika je 
ipak u tom da je ta zona, naročito njena istočna panonska polovina, bila 
aktivna prema jugu; dok je sada, obratno, južna gradska zona postala 
aktivnom prema srednjeevropskoj kulturnoj zoni. (1937b: 381)

Značajna okolnost u ovako postavljenom sistemu interakcije između 
severa i juga je njihova potpuna određenost kulturnim suštinama koje su 
stabilne i menjaju se jedino putem delovanja opozitnog kulturnog pojasa: 
severni podrazumevaju pokrete stanovništva ka jugu, dok južni označavaju 
emitovanje impulsa ka severu. Na koji način se preplitanje i prožimanje 
kulturnih uticaja odvija prema ovom interpretativnom ključu najbolje 
pokazuje opis takozvane „dorske seobe”:

Sa pojavom Grka na Peloponezu u dorskom pokretu oko 1100. pre Hr. 
ponovo preovlađuje severna seljačka kultura na ruševinama mikenske 
gradske kulture. Ova, međutim, ne iščezava sasvim, već ulazi postepeno 
u tu seljačku kulturu, te tako postaje od ukrštanja te dve kulture halštatska 
kultura starih Grka, ona slikovito opevana kultura Homerovih epa. Već i 
sama mikenska, kao i celokupna egejska kultura, nosi u neku ruku obeležje 
takvog halštatizma koji potiče od jedne mnogo starije invazije severnjaka 
u te južne krajeve, u Grčkoj jamačno od navale Ahajaca i Jonaca među 
autohtonce mediteranske rase, Pelažane. Iskopavanja kod Mikene, Tirinsa 
u drugde obelodanila su jednu potpuno južnu premikensku kulturu sa 
tipičnim južnim posudama, tragovima južne okrugle atrijske palate i 
hokerskim grobovima. Preko ovog sloja prostire se ranomikenska kultura, 
nesumnjivo severnog porekla, sa obojenom keramikom i ornamentima po 
uzorima naše potiske keramike, sa kvadratastom megaronskom palatom 
i ispruženim kosturima po obredu severnjaka. Put od naših severnih do 
južnih egejskih krajeva jasno se razabira preko Butmira, Seskla i Diminija. 
Obratno, južne visoke kulture uticale su posredstvom Egeje i na severne 
oblasti. Bez poljoprivrednih proizvoda našeg Potisja i Podunavlja, kao i 
pontskih krajeva, a tako isto i bez rudnog blaga severnih planina ne daje 
se ni zamisliti ono bogatstvo Egeje, naročito kritska palatanska kultura. 
Od ukrštaja naše seljačke i južne gradske kulture postala je kasnije i 
srednjemikenska kultura sa kiklopskim građevinama i toloskim grobovima 
(Atrejeva riznica). Južni tip grobova sa severnim obredom sahrane, južne 
tulpaste i putiraste posude (pokali), bandkeramičke loptaste i kruškaste 
posude, amfore, krateri i skifi, ukrašeni spiralama, algama, palmetama, 
rozetama, životnjskim i čovečjim ornamentima, sve su to pojave te 
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kombinovane severne i južne kulture… Mikenska kultura je u to doba 
mnogo zadržala od svog severnog karaktera, ona je pored svog bogatstva 
i svog raskoša, sačuvala i svoj prvobitni varvarski karakter. Mikenci su 
uvek ostali surovi ratnici prema onoj prefinjenoj efeminisanoj gospodi na 
Kritu. U tom obliku mikenska kultura je zadržala više nego ikoja južna 
kultura od uzora naše potiske i donjopodunavske kulture, pogotovu u 
ornamentaciji keramike, pa i sam mikenski mač potiče iz naših krajeva. 

Dolaskom Doraca u Greciju preovladala je opet severna seljačka 
kultura sa svojim geometrijskim stilom koji je za iszvesno vreme potisnuo 
egejski naturalistički stil ornamentalne umetnosti. ,,Gvozdeno pleme” Grka 
iskorenjuje je na celom području Egeje, ali se mikenizam poput čarobne 
,,sidonske robe” postepeno ipak uvlači u novu kulturu, te tako postaje ona 
mešovita halštatska kultura starih Grka, tako evidentna na vazama 
dipilonskih ratničkih grobova kod Atene… Sve je to u stilu Homerovih epa 
i u njima opevanog grčkog Srednjeg veka, one borbe dva divergentna sveta, 
borbe Pozejdona i Palas Atene, božanstva južnog komercijalnog i severnog 
transcendentalnog principa života. (Јанкулов 1937b: 385–387)

U ovom jezgrovitom viđenju kulturnih strujanja izdvaja se nekoliko 
najvažnijih elemenata: južna gradska kultura je civilizacija – u 
tradicionalnom evropocentričnom značenju društva s razvijenim 
ekonomskim, političkim i kulturnim tekovinama; ona je u svojoj osnovi 
trgovačka, inovativna i okrenuta sticanju i konzumaciji luksuza; život 
južnog civilizacijskog pojasa odvija se u palatama i gradovima opasanim 
monumentalnim zidovima; južnu gradsku civilizaciju odlikuje pismenost; 
pogrebni obredi, religija (teriotropizam i totemizam), ornamentika 
primenjena na predmetima (naturalizam) jasno se razlikuju od severnog 
kulturnog pojasa jer predstavljaju artikulacije suštine južne gradske kulture; 
„mikenska gospoda” na Kritu su stoga prefinjeni i efeminisani pripadnici 
bogate civilizacije naviknute na raskoš i bogatstvo. 

S druge strane, severna zona se odlikuje kulturom, u etnografskom 
značenuju narodnog života nalik onom kod „primitivnih plemena”; ona je 
u svojoj biti seljačka, što znači da je ekonomski oslonjena na poljoprivredu 
(prvenstveno zemljoradnju) i život u malim naseljima; njene populacije 
odlikuje ratnički karakter koji se ispoljava pohodima i ostvarivanjem 
dominacije silom; ovo je praćeno varvarskom grubošću koja ide ruku pod 
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ruku s urođenom konzervativnošću; sve navedene osobine ispoljavaju se 
u materijalnim izrazima severne seljačke kulture. 

Važna je činjenica da Jankulov insistira da kulturna kombinovanja ne 
transformišu ni jednu ni drugu kulturu u potpunosti. Umesto toga, njihova 
bazična svojstva ostaju ili se probijaju kroz novodobijene „uplive” jer 
predstavljaju suštinu rasno-kulturnog karaktera. Tako se mikenizam, koji 
u sebi nosi južne gradske korene, „čarobno uvlači” u halštatizam 
uspostavljen dolaskom Doraca, i poput oplemenjivača uspeva da smekša 
njegov varvarski severno-seljački karakter, utirući put klasičnoj grčkoj 
civilizaciji. S druge strane, Jankulov opisuje do kakvog „neukusa” dovodi 
susret varvarskih severnjaka s bogatstvima južne civilizacije u sferi 
ukrašavanja tela i odeće (dajući naposletku primer nakićenog čoveka s 
Glasinca koji „po ukusu odevanja ne stoji mnogo više iznad urođenika 
Amerike i Afrike”):

Varvarizam u kinđurenju - glavna činjenica u pojmu halštatizma - 
ogleda se i u samoj pretrpanosti čoveka nakitima bez ikakve unutarnje 
veze. Taj isti varvarizam u nakitima očigledan je već i na onim obesnim 
bogatašima Mikene, koji su neštedimice prikupljali dragocenosti Orijenta, 
naročito u zlatu, kako bi se što raskošnije sahranili i poneli svoje bogatstvo 
na onaj svet, ne trudeći se pri tom ni najmanje da prisvoje i pismo, kao i 
ostala duhovna blaga tog visokokulturnog Orijenta. To je svugde pojava 
mešavine seljačke kulture u spoju sa prefinjenom gradskom civilizacijom. 
(Јанкулов 1937b: 406–407) 

Međutim, pored opšteg principa da se od karaktera, usađenog područjem 
i rasom, ne može pobeći i da pojedine urođene osobine preživljavaju, on 
prihvata da kulturna strujanja prouzrokuju i dalekosežne promene. 
Sledstveno, osim što severni pojas ima upliv na južni putem preseljenja 
populacija i pokoravanja južnih civilizacija, dešava se i obrnuti proces, ali 
putem širenja uticaja bez osvajanja i migracija: 

Preimućstvom agrikulture menja se i oblik porodice. Male porodice 
proširuju se u velike, u tzv. horde kao seljačke jedinke sa zajedničkom 
imovinom i zajedničkim kultom predaka. Matrijarhat kao prepona 
endogamije ostaje i ovde, ali kako je žena u agrikulturi još više cenjena i 
tražena kao radna snaga, to je i brak sve više uzimao poligamijski oblik, 
sa jednom glavnom ženom i više naložnica. Tako su agrikulturne porodice 
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još pre početka halštatskog doba već proširene u fratrije ili kurije 
(bratstva), a ove u file ili tribuse (plemena). Uže porodice sve više gube 
svoj raniji značaj, kao i sam matrijarhat, a sa ovim u vezi i demokratski 
karakter društva. Poglavice većih jedinica, bratstava i plemena, sve se 
više izdvajaju kao aristokratija, utvrđena na svojim gradinama u sredini 
svojih kmetova, metastasta ili klijenata... Vrhovni knez kao da stoluje ovde, 
okružen svitom od knezova i robovima. To je slika društva onog seljačkog 
kulturnog pojasa našeg kontinenta sa plemenskim etatizmom, čiija je 
osnova selo kao velika porodica ili zadruga kao društvena, privredna i 
verska jedinka sa punom materijalnom i duhovnom autarkijom. U to 
društvo ulazi u halštatsko doba južna gradska kultura sa svojim razornim 
dejstvom koje je u mnogom slično dejstvu evropske civilizacije doskorašnje 
Crne Gore i Albanije. Ona je smrtno pogodila pre svega senioratski 
etatizam onog društva, zatim narušila plemensku i fratrijsku organizaciju, 
kako to jasno ilustruje istorija Grka do doba Solona, a tako isto i istorija 
Rima do Servije-Tulijeva zakonodavstva. Kao što su putem takve evolucije 
južne gradske kulture već znatno ranije iščezle prvobitne seljačke kulture 
na Kritu, Hisaniku [Hisarliku?, prim V. M.], Kikladama, u Mikeli [Mikeni, 
prim. V. M.], pa potom i u samoj Greciji, a na njihovo mesto došle gradske 
tiranide, kao one tiranide grčkih eupatrida i rimskih patricija, tako je bilo 
i u Srednjoj Evropi na izmaku halštatske kulture. U toj krajnjoj fazi 
evolucije društva nestalo je najzad i poslednjeg traga matrijarhata, pa tek 
na tako izgrađenoj neograničenoj vlasti poglavica porodice u stilu rimskih 
pater familias-a postao je nomokratski etatizam istorijskog doba. 
Uspomenu takvih pozno halštatskih tiranida očuvali su oni bogato dotirani 
tombe del duci Etrurije i Fürstengräber u alpsko-dunavskoj oblasti, a 
jamačno i poznije gradine Bosne, kao i ovima sličn ,,gradovi” Vojvodine. 
(Јанкулов 1937b: 404–405)

U ovom pasusu nailazimo na jedan od izuzetno retkih teorijskih pogleda 
o procesu društvene diferencijacije kroz istorijske epohe, koji je očito 
značio povećanje složenosti prvobitnih porodičnih odnosa uz istovremeno 
postepeno oblikovanje centralizovane državne organizacije (etatizam) i 
progresivno smanjivanje demokratije. U tom „evolutivnom” procesu severni 
pojas je ustrojen po logici seoskog plemenskog etatizma sa senioritetskim 
vođstvom (tj. aristokratijom), ali je takvo „tradicionalno” društvo bilo 
razoreno usled južnih uticaja koji su seljačku kulturu preobrazili u 
„nomotetski etatizam” tiranidskog tipa, s vođama koji su imali neograničenu 
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vlast. Ukratko, suština sociološko-arheološkog preseka koji pruža Jankulov 
je da idealistički zamišljeno društvo severa nepovratno gubi svoju seljačku 
demokratiju usled difuzionog širenja kulturnih upliva s juga. Nažalost, 
ostaje nam da spekulišemo kakvi su to impusli bili, ali je najizglednije da 
je Jankulov pre svega mislio na trgovinu čijim su se odvijanjem prenosili 
i prihvatali običaji juga, prethodno nepoznati na severnom kulturnom 
pojasu. Na to upućuju i njegova razmatranja kulturnih preobražaja koja su 
se u latenskom periodu desila u severnom pojasu. 

Kraj halštatskog doba, s južnim uticajima na seljačku kulturu severa, 
dalje je doprineo velikoj promeni čiji su podstrekači i nosioci, prema 
Jankulovljevom viđenju, bili Kelti. Oni su okarakterisani kao netipični 
severni varvari jer su bili „neobično zagrejani za novotarenja, te prema 
tome skloni i na socijalne i kulturne revolucije”. Pošto su raskinuli sa 
seljačkom kulturom, Kelti su zasnovali prvu gradsku kulturu srednje 
Evrope u kojoj se pojavljuju elementi svojstveni civilizaciji:

U tim prvim gradovima srednje Evrope razvio se pored svestranog 
rada i proizvoda praktične i ukusne robe i jedan otmen društveni ton, 
izražen u čuvenom ophođenju prema svima sugrađanima - galanterie - 
današnje francuske buržoazije. Tako se u tom vrtlogu dva preistorijska, 
južnog gradskog i severnog seljačkog kulturnog pojasa, u Galiji i galskoj 
duši, rađa pojam današnje kulturne Evrope. (Јанкулов 1939a: 259–260)

Južni uticaji, usled sve tešnjih veza Kelta s gradskom kulturom, 
uzrokovali su privrednu i društvenu transformaciju, seljački život pretvorio 
se u gradski s „jačom distinkcijom stručnog rada” i izdvajanjem „društvenih 
klasa”, među kojima se istakla „otmena vojnička aristokratija”. Te promene 
su imale direktne odraze na umetnost, te je prihvatanje južnih uzora 
doprinelo proizvodnji predmeta (oružja, nakita i keramičkih posuda) koji 
su bili kombinacija dva kulturna pojasa i označili uvođenje latenskog stila. 
Religija je pratila isti obrazac, pa su Kelti raskunuli s verskim pojmovima 
seljačkog kulturnog pojasa i prihvatili one s juga, ali kao i u umetnosti, to 
se nije desilo „do kraja”, već su ostali na „polovini puta”. Slično se dogodilo 
i u sferi sahranjivanja i tretmana tela umrlih, pa se kod Kelta uočava 
mešovit obred: najpre severni paljevinski (t.j. kremacija), a potom južni 
telesni (t.j. inhumacija) (Јанкулов 1939a: 272–275).
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Koreni Jankulovljevog tumačenjskog okvira 

Sumiranjem Jankulovljevih interpretativnih elemenata može se izvesti 
zaključak o postojanju logički ustrojenog sistema za objašnjavanje 
praistorijskih doba koji je počivao na nekoliko ključnih postulata. Kako je 
već pomenuto, opšta „krovna” pretpostavka podrazumevala je da 
geografska oblast utiče na fizičke i duhovne karakteristike rasa/naroda, 
njihovu kulturu, privredu i artefakte koje su proizvodili. Takve osobenosti 
su zatim doprinosile profilisanju posebnih kulturnih oblasti, sačinjenih iz 
više pojedinačnih ali suštinski sličnih kultura i kulturnih pojava (Slika 1). 
Dalje, eksplicitna povezanost pojmova „tlo”, „rasa/narod” i „kultura”, i 
njihovo apsolutno pripisivanje južnoj i severnoj kulturnoj zoni, omogućavale 
su zamišljanje prošlosti u maniru dualističkog principa suprotstavljenih 
sila jina i janga. Odavde je pak proistekao konceptualni mehanizam jasno 
definisanih i dvopolno sučeljenih skupova kulturnih elemenata (Slika 2). 
Pošto su ove predispozicije poimane kao neraskidivo vezane za populacije 
sa severnog i južnog područja, praistorija Evrope i Sredozemlja je 
zamišljana i predstavljana kao sled neprestanih interakcija dva kulturna 
pojasa (Slika 32). Na taj način su oblasti arheoloških kultura (npr. vatinska) 
ili pojedinačne karakteristike predmeta (npr. ornamentika keramike) mogle 
da se razvrstaju na jedan ili drugi kulturni areal, ili pak da im se pripiše 
nastanak usled mešanja populacija/uticaja sa severnog i južnog pojasa. 

2 Iako u svojim radovima Jankulov ne razmatra istorijska doba, ova konceptualna 
shema je bila primenjiva i na period Rimskog carstva i Seobe naroda. Zbog boljeg 
razumevanja načina funkcionisanja Jankulovljevog tumačenjskog okvira u Sliku 2 sam 
uključio i pomenute epohe, iako se one u radovima ne pominju. 
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Slika 1: Odnos glavnih pojmova u tumačenjskom okviru Borislava Jankulova

Slika 2: Odlike severnog i južnog kulturnog pojasa u tumačenjskom okviru 
Borislava Jankulova
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Slika 3: Kulturna strujanja između severnog i južnog pojasa u tumačenjskom 
okviru Borislava Jankulova (isprekidane linije označavaju periode o kojima on nije 

govorio ali koje bi mogle da se uklope u predstavljenu konceptualnu shemu)

Tumačenjski okvir koji je Jankulov upotrebljavao u svojim radovima o 
praistoriji stoji kao potpuno jedinstvena pojava u kontekstu arheološke 
literature na srpskom govornom području. Ne računajući Miloja Vasića, 
koji je sve vreme gajio krajnje specifična shvatanja balkanske praistorije, 
drugi arheolozi tog perioda nisu imali slične interpretacije praistorijskih 
kulturnih strujanja i promena (upor. Јанковић 2018; Mihajlović 2019: 
19–31; Bandović 2019). Iz ovog razloga otvara se pitanje odakle je Jankulov 
crpeo svoju inspiraciju i pod kojim uticajima je uspostavio mehanizam 
sagledavanja praistorije Evrope i Vojvodine.

Nesumnjivo, kao i u svojim rasiološkim razmatranjima, Jankulov je bio 
pod veoma snažnim uticajem literature s nemačkog govornog područja, 
koje se može definisati kao najuticajniji deo srednjoevropskog akademskog 
života (Novaković 2012: 54). Teza o povezanosti rase, kulture, ekonomije 
i geografskih oblasti dolazila je iz višedecenijskog (kraj XIX – prve 
decenije XX veka) razvoja nemačke i austrijske naučne tradicije i imala je 
tumačenjske varijacije u zavisnosti od pojedinih autora (up. Pittioni 1941; 
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Kossack 1999; Parzinger 2002: 37; Kohl and Pérez Gollaán 2002; 
Палавестра 2011a: 107–127; Palavestra i Milosavljević 2015; Bandović 
2017; Brami 2019). Veoma je važna činjenica da Jankulov citira bezmalo 
sve ključne naučne delatnike tog vremena, pozivajući se na njihove radove 
u napomenama ili ih pominjući u tekstu.3 Iz ovog akademskog izvorišta, 
koje se može okarakterisati kao kulturno-istorijski pristup, Jankulov je, 
pored teze o rasama i njihovoj borbi kroz istoriju (što je bila i njegova tema 
za habilitaciju na Univerzitetu u Budimpešti), očito preuzeo i učenje o 
kulturnim krugovima – Kulturkreiselehre. Bez ikakve sumnje, njegovi 
kulturni pojasi4 severa i juga nastali su prema matrici razvijenoj u tzv. 
Bečkoj školi praistorije (vid. Rebay-Salisbury 2011; Karl 2016), koja je bila 
karakteristična po pozajmljivanju i primeni ideja iz drugih nauka, ali 
naročito iz oblasti geografije, antropologije i etnologije. S tim u vezi on 
eksplicitno navodi:

Noviji preistoričari, prvenstveno Nemci, ulaze u detaljno ispitivanje i 
zaokvirenje pojedinih kulturnih grupa ili oblasti, kao i njihovih uzajamnih 
veza, pa ih u toj uzajamnosti i hronološki povezuju. Pri tom služe se i novim 
naučnim metodom, koji iznosi i Osw. Menghin u svojoj Svetskoj istoriji 
kamenog doba, sintezom srodnih nauka, arheologije, antropologije, 
filologije i etnologije. Ne može se dovoljno naglasiti veza arheologije i 
etnologije, veza preistorijskih i suvremenih kultura, naročito kultura 
primitivnih rasa. Pri tom treba imati u vidu, da današnje primitivne, pa i 
same arhimorfne rase, sa svojim petrificiranim kulturama, nisu u svemu 
podudarne sa preistorijskim rasama i njihovim evolucionalnim kulturama. 
(Јанкулов 1935a: 166)

Ideja o kulturnim krugovima dolazila je iz težnje da se slične etnološke 
pojave kao što su obrazac naseljavanja, religija, običaji, odevanje, pogrebni 
običaji, izrada i izgled predmeta, grupišu prema logici deljene kulture koja 
ima svoj centar (odakle su kulturni elementi potekli) i oblast rasprostiranja, 
kao i da se između takvih kulturno-etnoloških krugova uspostavi 

3 Među njima su Rudolf Firhov, Leo Frobenijus, Emil Šmit, Karl Penka, Karl Šuhart, 
Mateus Muh, Moric Hernes, Osvald Mengin.

4 Veoma je interesantno da Jankulov u svojim radovima ne pominje Jovana Cvijića, 
ni poimence niti po radovima, te ostaje nepoznato da li je termin kulturni pojasi bio njegov 
sopstveni prevod ili je nastao kao posledica ne-ekspicirane upotrebe Cvijićevih ideja (vid. 
Palavestra i Milosavljević 2015).
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hronološki sled. Primena ovog koncepta u arheologiji značila je da se 
sličnosti u materijalnoj kulturi (oblici, tehnika, način i sadržaj ukrašavanja) 
razumeju kao deljeni elementi unutar iste kulturne oblasti, koja osim u 
prostoru može da se pruža i hronološki, od starijih ka mlađim periodima. 
Prema ovom ključu, širenje kulture je shvatano kao posledica migracije ili 
difuzije, a takođe je upotrebljavana i ideja o razvijenim kulturama koje su 
bile uticajnije i doprinosile promenama unutar manje razvijenih kulturnih 
oblasti s kojima su dolazile u kontakt. Važno je napomenuti da kulturni 
krugovi, baš kao i kod Jankulova, označavaju opštije pojave od pojedinačnih 
arheoloških kultura (kao što su vatinska, vinčanska, starčevačka, itd.), te 
da nekoliko posebno definisanih kultura, na užim teritorijama, sačinjava 
zajedničku kulturnu oblast, tj. krug (vid. Kohl and Pérez Gollaán 2002: 
571; Stig Sorensen and Rebay-Salisbury 2008: 61–62; Rebay-Salisbury 
2011; Palavestra i Milosavljević 2015). Iako je teorija o kulturnim 
krugovima bila vezana za Bečku školu praistorije i počivala na idejama 
vezanim za razvoj društvenih nauka u Austrougarskoj monarhiji, ona se u 
idejnom i metodološkom smislu prilično poklapala s Kosininim konceptom 
naseobinske arheologije koji je bio plod nemačke/pruske intelektualne linije 
(Rebay-Salisbury 2011). Jankulovljeva tumačenja bila su zasnovana na 
elementima i jedne i druge škole mišljenja, s tim da je rasiološka 
argumentacija jače bila oslonjena na kosinovska stanovišta, dok je pozivanje 
na kulturne pojase bilo posledica preuzimanja bečkih perspektiva. 

Jaka konceptualna sprega između Jankulovljevih tumačenja i Bečke 
škole najvidljivija je u činjenici obilatog citiranja Hernesa i Mengina, od 
kojih je Hernes bio prvi profesor praistorijske arheologije na Univerzitetu 
u Beču, dok je Mengin bio njegov naslednik koji je tu poziciju zauzimao 
do završetka Drugog svetskog rata. Od utemeljivača praistorijskih studija, 
koji su izvršili vanredno značajan uticaj na arheologiju centralne, istočne 
i jugoistočne Evrope (vid. Kohl and Pérez Gollaán 2002: 562; Karl 2016), 
za Jankulovljev rad su najzanačajnija bila njihova sintetička i pregledna 
dela poput Hernesovih Die Urgeschichte des Menschen nach den heutigen 
Stande der Wissenschaft (1892) i Natur- und Urgeschichte des Menschen 
(1909), zajedničke Urgeschichte der bildenden Kunst (1925) i Menginovih 
Weltgeschichte der Steinzeit (1931) i Geist und Blut. Grundsätzliches um 
Rasse, Sprache, Kultur und Volkstum (1933). Pošto je Hernes bio pobornik 
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ideje o kulturnim krugovima, uz odričan ili dvosmislen stav prema značaju 
rasne pripadnosti (Urban 2002: 20), dok je Menginovo viđenje bilo izrazito 
jako obojeno i jednim i drugim pristupom praistoriji (vid. Kern 1932), oni 
se mogu odrediti kao glavni zdenac s kojeg je Jankulov zahvatao znanja 
koja je upotrebljavao u svojim radovima. Primera radi, kod Hernesa se 
mogu pronaći ideje o postepenom preoblikovanju prvobitne nuklearne 
porodice; ulozi žene, smeni matrijarhata patrijarhalnim (centralizovanim 
i aristokratskim) uređenjem; razlici između religijskog geotropizma i 
uranotropizma; antropomorfnoj i simboličkoj (apstraktnoj) umetnosti; 
geometrijskom stilu vezanom za seosko-zemljoradnički karakter severnih 
kultura Evrope; uticajima mediteranskih civilizacija na društvo i kulturu 
kontinentalne Evrope i (naročito) Kelta; pokretima naroda sa severa na jug, 
itd. (Hoernes und Menghin 1925: 56–57, 404–412, 436–438, 564, 568, 578) 
S druge strane, Mengin je u svojim radovima praistorijske kulture delio na 
gradske, seoske/poljoprivredne i stepske,5 dao obuhvatnu teoriju razvoja 
najranijih paleolitskih i neolitskih kultura, njihovu povezanost s prvobitnim 
rasama (belom, žutom i crnom), kao i definicije njihovih kulturnih krugova 
(Burkitt 1931; Childe 1931; Clark 1931; Pittioni 1941: 394–395; Kossack 
1999: 45; Kohl and Pérez Gollaán 2002; Rebay-Salisbury 2011: 48–49). 
Pored toga, Mengin je spekulisao o ishodima susreta različitih kulturnih 
krugova i kultura (naročito onih koje su bile različitih tipova: ratničke, 
selosko-poljoprivredne i gradske – Kern 1932: 44–44), što je očigledno 
moglo da posluži Jankulovu kao referentni okvir za sopstvene interpretacije.  

Iako je Bečka škola praistorije konceptualno uporište za najveći broj 
Jankulovljevih tumačenja, neki od činioca njegovog interpretativnog 
sistema se ne mogu direktno vezati za ovaj pravac arheologije. Takav je 
slučaj s Jankulovljevom tezom o suštinskoj razlici između severnog i južnog 
kulturnog pojasa. Ovako zamišljena dvopolna suprotstavljenost može se 
okarakterisati kao stari obrazac razmišljanja o svetu, koji je nastao još u 
antičko doba pod uticajem takozvane klimatske paradigme (vid. Isaac 2004) 
i imao snažan odjek u intelektualnom životu potonjih epoha. Međutim, 
oštra podeljenost na samo dva osnovna kulturna kruga u Kulturkreislehre 
nije postojala. Naime, iako se razlikovanje kontinentalne Evrope i 

5 Naročito blagonaklono gledajući na seljačko-zemljoradničke kulture severa kao 
idealizovanog oličenja germanskih pra-predaka
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Sredozemlja, u smislu kulturnog, društvenog i istorijskog razvoja, može 
pronaći u delima ključnih Jankulovljevih referenci, Hernes i Mengin (1925) 
ne upotrebljavaju strogu i isključivu podelu na severni i južni kulturni krug. 
Oni zaista jesu razlikovali područje seosko-zemljoradničke kulture severne 
Evrope od južnog gradskog, ali je u njihovim delima definisano više 
kulturnih krugova. Takođe, iako su govorili o uticajima s juga i migracijama 
sa severa, u njihovom tumačenju nije sve objašnjavano bezvremenim 
sukobom i mešanjem severnog i južnog kulturnog pojasa. Takva kognitivna 
mapa se ne može pronaći ni kod Šuharta kojeg Jankulov citira na mestima 
gde govori o kulturnoj dinamici severa i juga. Šuhart jeste govorio o 
razlikama društva, uređenja, stilova i običaja između kulturnih krugova 
severa, Dunava i juga, ali ni on nije uopštio čitavu praistoriju na sučeljenje 
severnog i južnog kulturnog pojasa (Schuhhardt 1919).

Sudeći prema dostupnoj literaturi i ne odričući da bi se daljim 
istraživanjem moglo pokazati i drugačije, usuđujem se da otvorim 
mogućnost da je ovaj tumačenjski činilac bio originalni Jankulovljev 
doprinos sagledavanju praistorije. Ideja o jasnoj i neprestanoj konfrontaciji 
severnog i južnog pojasa kao pogona kulturne dinamike u praistoriji 
omogućavala je postizanje privida konstantog, gotovo zakonomernog, 
pravila pomoću kojeg su nepoznanice daleke prošlosti mogle da se 
objašnjavaju na logično ustrojen način. Osim toga, ovakva podela je 
Jankulovu, kao kompilatoru zaključaka iz širokog opsega stručnih tekstova, 
dopuštala pomirljivo kombinovanje suprotstavljenih naučnih gledišta. Tako 
je on, snažno se oslanjajući na literaturu koja je zagovarala nordijsku teoriju 
i poticala s nemačkog govornog područja, mogao da upotrebljava i zaključke 
o egejskim uticajima na praistoriju Balkana i Podunavlja koje je propagirao 
Miloje Vasić, ljuti protivnik teza o nordijskom/arijevskom hiperdifuzionizmu 
(vid. Garašanin 1996: 18–19; Palavestra 2012). Pošto u interpretaciji koju 
je dao Jankulov praistorija predstavlja doba večne borbe između severnog 
i južnog pojasa, nije bilo nikakve smetnje da područje Panonije i Balkana 
bude pod uticajem severne/arijevske kulture u jednom, a pod uticajem 
južne/egejske u drugom periodu praistorije. Odatle dolazi veoma neobičan 
spoj stavova koje je preuzimao od Kosine, Šuharta, Hernesa i Mengina, s 
jedne, i Vasićevog tumačenja Vinče kao egejske kolonije, s druge strane 
(npr. Јанкулов 1934: 13, nap. 7, 20, 37–38, 1937b: 406). Kompromisno 
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sagledavanje praistorije pomoću sveobuhvatne podele na severni i južni 
kulturni pojas su mu stoga stvarali „manevarski prostor” da ne prihvati u 
potpunosti „germanofilsku” teorizaciju i prisvajanje prošlosti, niti da se 
otvoreno suprotstavi Vasiću kao najuticajnijem autoritetu u domaćoj 
praistorijskoj arheologiji međuratnog perioda.

Potpuno osoben pristup i kombinovanje tumačenjskih elemenata koje 
je crpeo iz različitih izvorišta očitavaju se u njegovom pozivanju i na neka 
druga teorijsko-metodološka stanovišta. Primera radi, Jankulov je verovao 
u neprekinuto postojanje određenih kulturnih obrazaca i pojava što je 
perspektiva bliska ideji o kulturnom kontinuitetu i atavističkim prežicima 
koji se od praistorijskih vremena povremeno ili stalno pojavljuju u svim 
ljudskim zajednicama (vid. Палавестра 2011b; Palavestra i Milosavljević 
2015). Upravo usled toga se obilato pozivao na narodne običaje kada je 
želeo da objasni neke fenomene u praistoriji, često ih smatrajući odrazom 
duboko ukorenjenih drevnih verovanja koja su vezana za pripadnost naroda 
Evrope (pa i Srba i Hrvata čije običaje najčešće navodi kao analogiju) 
indoevropskoj rasi (npr. Јанкулов 1935b: 353, 358–359; 1937a: 126).

Idiosinkratični karakter Jankulovljevih tumačenja može se videti i u 
tezama koje su u osnovi bile suprotstavljene kulturno-istorijskom okviru 
Bečke škole praistorije. Tako je, mimo opšteprisutnog aksioma da se kulture 
menjaju usled migracija i difuzija između dva kulturna pojasa, u njegovim 
radovima prisutna i teza o kulturnim promenama izazvanim unutrašnjim 
društvenim i ekonomskim previranjima. Pišući o bakarnom dobu i prelasku 
na bronzu, Jankulov vidi revolucije kao ključni uzrok promena:

Borbe ovog prelaznog doba bile su unutarnje borbe, revolucije, iz kojih 
su proizilazile veće društvene organizacije, države sa više plemena pod 
vlašću jednog plemena i sa istaknutijom centralnom vlašću, nego kod 
pojedinih plemena i plemenskih saveza ranijih vremena… Nije potrebno, 
pri prelazu na bronzu tražiti uzrok odmah u pojavi kakve nove rase, pa ni 
uvek u importu sa strane; uzrok, kao i u navedenom slučaju, može biti i 
unutarnji, kao što je nemaština, teškoća ishrane, uopšte uzroci socijalne 
prirode… Ako je ovo tačno, onda je, s obzirom na vrlo velik broj ovih 
predmeta [pretpostavljenih žezla, prim. V. M.] u našoj oblasti, za koju su 
isključivo vezani, a naročito na Panonskoj Niziji, moralo jedno vreme biti 
mnogo sitnih dinasta. Tako bi se i ona spomenuta unutarnja borba 
bakarnog doba još bolje mogla objasniti. (Јанкулов 1935a, 180 182)
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S druge strane, promene u bronzano doba i prihvatanje gvožđa povezuje 
s nagomilavanjem bogatstva, većom potražnjom za resursima i luksuzom, 
ali i njihovim otežanim pribavljanjenjem, što je proizvodilo krizu:

Dugotrajno srazmerno miroljubivo bronzano doba, kao što to dokazuju 
mnogobrojni i brižljivo izrađeni dekorni predmeti, stvorilo je velike 
kapitale, a kapitalizam, kao i uvek, sve je većma pojačavao i proširivao 
potrebe za luksuznim predmetima. Usled toga je materijal, naročito teško 
dobavljivi kalaj, sve više poskupljivao robu i najzad je već nemoguće bilo 
dobivati potrebni materijal za bronzu, te se moralo tražiti puta i načina 
za dobijanje takvog metala, kao što je železo, koje se svojom velikom 
rasprostranjenošču samo sobom nudilo. Transpopulacija, pak, kao druga 
pojava miroljubivog bronzanog doba, koliko je povećavala potrebu 
nabavke metalnih predmeta, toliko je svojom jeftinom radnom snagom 
omogućavala kopanje železnih majdana i trudno vađanje železa iz ruda. 
(Јанкулов 1937a: 125) 

Teško je proniknuti u inspiraciju za objašnjenja koja Jankulov nudi i 
moguće je da njegova razmišljanja potiču iz aktuelnosti ekonomske krize 
tridesetih godina, ili su pak ekonomija i revolucija motivi koje je preuzeo 
iz nekog od svojih mnogobrojnih primera koji su bili pod nekakvim 
uticajem marksističkog pristupa. Kako god da je tačno tekao uticaj na 
njegovo razmatranje privrednih uzroka kao pokretača promena, Jankulov 
je ovo stanovište ponavljao i na drugim mestima, ustvrdivši, na primer, da 
su transpopulacije na kraju bronzanog doba bile potaknute ekonomskim 
razlozima jer su planinska plemena u nizijama tražila zemlju, dok su 
nizijska u planinama težila da iskorišćavaju rudnike i sone majdane (1940: 
225).

Uzimajući u obzir osnovne gradivne blokove koje je Jankulov koristio 
u svojim tumačenjima, moguće je reći da on odražava opštu odliku 
društveno-humanističkih nauka toga doba: pojedinačni autori su vrlo često 
izgrađivali potpuno specifične tumačenjske mehanizme sazdane od 
raznovrsnih činilaca koji su bili prisvajani iz različitih teorijskih pravaca. 
U Jankulovljem slučaju, prevagu su odnosili koncepti razvijeni u kulturno-
istorijskoj tradiciji nemačkog govornog područja (koja je i sama bila 
složenog i kompozitnog karaktera), s primesama ideja preuzetih od drugih, 
imenovanih i neimenovanih, autora i škola mišljenja. U epistemološkom 
smislu Jankulovljevo bavljenje praistorijom Vojvodine pokazuje da su i 
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nemačka i austrijska arheološka tradicija bile prisutne u domaćoj arheologiji 
pre Drugog svetskog rata,6 mada bi se obim njihovog prisustva, uzimajući 
u obzir ograničenost na svega trojicu praistoričara,7 mogao okarakterisati 
kao minimalan. Veoma ograničenog dometa bio je i Jankulovljev uticaj na 
razvoj arheološke misli u Srbiji. Njegovi radovi se citiraju u istorijatima 
istraživanja područja Vojvodine i važe za pionirske jer su jedino štivo iz 
prve polovine XX veka na srpskom jeziku, koje je obuhvatno i sistematski 
predstavljalo razvoj praistorijskih epoha. S druge strane, shvatanja koja je 
Jankulov ponudio i tumačenja zasnovana na rasiološkim principima i 
sučeljenim kulturnim pojasima nisu ostavila traga na teorijsko-metodološka 
gledišta praistorijske arheologije u Srbiji. Primera radi, Miodrag Grbić 
(1939: 49), pišući o praistoriji u Војводини I Jankulova pominje samo 
jedanput, prilikom iznošenja tvrdnje da paleolitski tragovi na vojvođanskom 
prostoru nisu pronađeni. Po svemu sudeći već su njegovi savremenici 
pokazivali oprez prema zaključcima koje je iznosio, verovatno zbog toga 
što su bili isuviše smeli i proizvoljni. Moguće je da iz sličnog razloga 
izostaje i spomen njegovih radova i iskopavanja u Uvodu Praistorije 
Vojvodine, iako je serija članaka koju je objavio uredno navedena u krajnjem 
spisku literature (Brukner, Jovanović i Tasić 1974). Ukupno posmatrano, 
njegova ne-arheološka akademska pozicija i istoričarsko obrazovanje mogu 
se pretpostaviti kao glavni uzroci rubne pozicije koju je zauzimao unutar 
polja stručne arheologije, u kojem je posmatran kao amaterski delatnik bez 
obzira na istraživanja i publikacije koje je ostavio iza sebe.

Zaključna razmatranja: konstruisanje slike o praistorijskoj 
Vojvodini

Imajući opšta teorijska polazišta koja je Jankulov upotrebljavao u svom 
sagledavanju praistorije, a naročito ideju o neraskidivoj povezanosti tla, 

6 Iako se s dobrim razlozima smatra da je Vasićev autoritet i potpuno jedinstven 
pristup tumačenju praistorije uticao na distanciranje i izolaciju od savremenih tokova na 
nemačkom govornom području, što je pak prouzrokovalo da se kulturno-istorijski pristup 
u Srbiji uspostavi tek posle Drugog svetskog rata. 

7 Osim Jankulova tu se mogu ubrojati Miodrag Grbić i Adam Oršić, ali s potpuno 
drugačijim akademskim putanjama i karijernim motivacijama – vid. Janković 2018; 
Bandović 2019.
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naroda/rase i kulture, postavlja se pitanje kako je u ovom ključu protumačen 
prostor Vojvodine. Serija njegovih članaka, naslovljena Preistorijsko doba 
Vojvodine, prevashodno je imala za cilj predstavljanje arheoloških nalazišta 
i nalaza sa ovog područja, te se može izvući zaključak da je Jankulov o 
široj slici praistorije Evrope pisao ne bi li postavio kontekst za smeštanje 
i objašnjavanje regionalne situacije u kameno, bakarno, bronzano i 
gvozdeno doba. Kao što je napomenuto u prvom radu o Jankulovljevom 
tumačenjskom pristupu, arheologija se može posmatrati kao akademski 
oblik kulture sećanja koji je posvećen materijalnom nasleđu, odakle 
proističe da su tumačenja i oblikovanja narativa o prošlosti neminovno 
(bilo svesno ili nesvesno) obojena i opterećena aktuelnim svetonazorima 
(Mihajlović 2017: 71–76). Posledično, nameće se pitanje da li je predstava 
o praistorijskoj Vojvodini koju je putem svojih tekstova uspostavio Jankulov 
formirana pod uticajem njemu savremenog razumevanja ove regije.

Već od diskutovanja kamenog doba na tlu Vojvodine Jankulov počinje 
da karakteriše ovaj prostor kao doseljenički i kaže da su prvi neolitski ljudi 
dolazili sa svih strana, indikativno napominjući da su bili međusobno 
neprijateljski raspoloženi čak i u slučaju da su pripadali istoj rasi (1934: 9). 
Svakako, ovakav pogled na najstarije stanovnike teritorije koja će mnogo 
kasnije biti nazavana Vojvodinom proističe iz njegovog opšteg ubeđenja o 
neprestanoj borbi rasa kroz (pra)istoriju, ali se ne sme prenebregnuti ni 
mogućnost da je nadahnuće za “neprijateljsko raspoloženje” prvih 
doseljenika mogao pronaći u modernoj istoriji Vojvodine i dinamičnim 
odnosima između različitih etničkih populacija koje su je nastanjivale. U 
svakom slučaju, na osnovu kraniometrijskih ispitivanja skeletnog materijala 
(tj. pomešanosti “dolihokefalaca” i “brahikefalaca”) Jankulov za područje 
Panonske nizije ustvrđuje mešoviti rasni sastav već u kameno doba, iako 
napominje da govoriti o rasama u to doba nije laka stvar i ne može biti 
dovoljno naučno objektivno (1934: 25 sa nap. 13).  

Mnogo samopouzdaniju ocenu o rasnom i narodnom sastavu Vojvodine 
Jankulov pruža u razmatranju mlađih perioda praistorije. Tako za bakarno 
doba, smatrajući da su nosioci dve grupe trakaste keramike „satemski i 
kentumski Arijci”, ističe da se ove ukrštaju na teritoriji Panonske nizije i 
da: „Prematom, Vojvodina je već i u to doba zemljište, na kojem se 
ukrštavaju dve etničke i kulturne struje, kultura kentumskih i satemskih 
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Arijaca, Zapada i Istoka” (Јанкулов 1935a: 187). Prilikom diskutovanja o 
ovom periodu praistorije prvi put se eksplicira i ideja o Vojvodini kao 
saobraćajnom središtu istočne Evrope i zapadne Azije (Јанкулов 1935a: 
189). Istu tezu Jankulov ponavlja i u tumačenjima kasnijih epoha, pa za 
starije gvozdeno doba kaže da je „donji Dunav, a sa njim i Vojvodina, 
postao u to doba najglavnija veza istočnih i zapadnih kultura” (tj. između 
grčkih kolonija na Crnom moru i kultura srednje Evrope – 1937a: 129). 
Slično tome, ukazujući da je na kraju bronzanog doba došlo do migracija 
daje veoma živopisnu sliku o Vojvodini:  

Obe ove struje zahvatile su i Panonsku Niziju, te tako i Vojvodinu na 
uranku železnog doba, ali ova je još i tada pa i znatno kasnije još pretežno 
tranzitna zemlja i prematom slabo naseljena. Posle vlažne bronzanodopske 
klime ona je još dosta vodoplavna, barovita i malarična zemlja, a njeni 
donjodunavski krajevi mnogo su već i tada stradali od golubačkih mušica 
koje kao napast ovog kraja pod imenom ,,čela” još i Herodot spominje. 
Stalno naseljeni, te prematom i najnapredniji krajevi Vojvodine bili su 
Baranja, Srem sa susednim slavonskim krajevima i okolina Vršca. Inače, 
Dunav je više no ikad ranije markantna kulturna međa između zapadnih 
krajeva, tzv. Panonije, i istočnih bačko-banatskih krajeva. Panonija kao 
starija i naprednija bronzanodopska pokrajina daleko nadmašuje i u 
železno doba svojom kulturom bačko-banatske krajeve, kao što se već i po 
mnogim livnicama i kovnicama njenim daje zaključiti... U latensko doba, 
istina, preovlađuje u svim tim krajevima jednoobrazna keltska kultura, ali 
ipak se na Tisi već daje povući granica jedne zapadne izrazito keltske i 
jedne istočne geto-skitske kulture. Na Potisju sukobile su se na prekretnici 
4–3 veka keltska i skitska kultura, nesumnjivo na štetu skitske ekspansije, 
ali i bez odlučne pobede keltske kulture, te se ovde susrećemo sa jednom 
mešavinom keltske i skitske kulture latenskog doba, čiji nosioci su Gete i 
njima srodni Dačani, kao naslednici Agatirza i Sigina ovih krajeva. Ta 
mešovita geto-dačka kultura, propraćena već i fosilima azijskih 
brahikefalaca, znači prvu fazu turanizacije do tada još žutom krvlju 
nepomućenog etnikuma Panonske Nizije. Tek navalom pontskih naroda ili 
zapadnih Skita počinje zapravo turanizacija Istočne Evrope, pa tako i 
Vojvodine.

Etničku sliku Vojvodine uoči navale Kelta možemo samo približno 
rekonstruistai. U Baranji, Bačkoj i brdovitom Sremu živeli su nesumnjivo 
Iliri; u Posavini, ravnom Sremu, na donjoj Tisi i donjem Dunavu Sigini. 
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Keltska najezda oko polovine 4 veka polazi jednim rojem iz Češke severno 
od Karpata u Moldaviju; drugim rojem iz Istočnih Alpa u Panoniju pa 
preko Bačke i Banata u Transilvaniju; a trećim rojem iz istog središta u 
dinarske krajeve Balkana. (Јанкулов 1940: 225–226)

Nije potrebno posebno naglašavati da je Jankulovljeva slika o prirodnim 
odlikama i vegetaciji Vojvodine na početku gvozdenog doba zamišljeno 
stanje za koje je na raspolaganju imao veoma malo ili nimalo naučnih 
podataka. Dodatno, njegova predstava o jasnim međama, sukobima i 
mešavinama kultura, koje pride povezuje sa etničkim imenima poznatim 
iz antičkih pisanih izvora, predstavlja veoma slobodnu interpretaciju koja 
je proistekla iz držanja za opšte teorijske spekulacije. Poenta je, međutim, 
da ovakvo diskurzivno oblikovanje stanja na prostoru gvozdenodopske 
Vojvodine može da predstavlja učitavanje uvreženih stanovišta, nastalih 
na osnovu upoznatosti sa istorijskim epohama južnog dela Panonske nizije, 
nazad u prošlost. Tako bi se i predstavljanje etničkih sastava pojedinačnih 
oblasti u Vojvodini (Bačka, Baranja, Banat, Srem - Јанкулов 1940: 229, 
238, 243), odnosno njihovih lokalnih osobenosti, moglo okarakterisati kao 
istorizacija demografske situacije Vojvodine u kojoj je Jankulov živeo. 
Naime, teško je uteći pretpostavci da je etnička, jezička, verska i kulturna 
raznolikost Vojvodine, koja je posledica oblikovanja ovog područja kao 
pogranične zone dva suprotstavljena imperijalna poretka u moderno doba 
(vid. Самарџић 2017: 37–38), Jankulovu poslužila kao matrica po kojoj je 
sazdao opis praistorijske Vojvodine. Koristeći teorijske okvire vezane za 
kulturno-istorijsku školu mišljenja, Jankulov je uspostavio načelo 
predodređenosti Vojvodine kao tranzitnog i kontaktnog prostora koji je 
kroz čitavu (pra)istoriju generisao susrete, sukobe i mešanja različitih rasa, 
naroda i njihovih kultura. Kroz takava tumačenja on je satkao privid 
sudbonosne milenijumske odlike vojvođanskog tla, što je moglo da se 
potegne kao objašnjenje za bilo koje doba u prošlosti i posluži kao opšti 
argument u razumevanju sadašnjosti. Jednostavno rečeno, Jankulovljeva 
praistorijska Vojvodina stvorena je po uzoru na moderni vojvođanski 
kontekst čime je, makar i nehotično, prošlost bila ideologizovana i smeštena 
u opseg savremenih razumevanja prirode sveta. Nimalo slučajno, i drugi 
Jankulovljevi savremenici su na veoma arbitrarne načine tumačili prošlost 
u nastojanju da pruže legitimitet ondašnjim društveno-političkim stanjima 
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i ideološkim težnjama (vid. Mihajlović 2013), što sa jedne strane svedoči 
o turbulentnosti međuratnog perioda, dok sa druge upozorava da su 
poimanja (pra)povesti neizbežno ,,kontaminirana” aktuelnostima 
sadašnjosti. 

Prateći ovu nit vredi skrenuti pažnju na još jednu okolnost. Jankulovljevi 
radovi su prvo akademsko štivo na srpskom jeziku koje na sistematičan 
način daje pregled i objašnjenje praistorije Vojvodine. Ova činjenica je od 
velikog značaja jer dopušta pomisao da je Vojvodina, pored uvođenja u 
novi politički i državni poredak pod Kraljevinom SHS/Jugoslavijom, 
doživela i prevođenje u akademsko znanje na srpskom i za srpske čitaoce 
(prvenstveno intelektualnu elitu). Jednostavno rečeno, nauka srpskog 
govornog područja pre Jankulovljevih radova nije raspolagala tekstovima 
koji su se na sintetički način bavili najstarijim epohama na području 
Vojvodine, već su isključivo bila dostupna dela na mađarskom i nemačkom 
jeziku. Jankulovljevim trudom vojvođanska praistorija je bila prisvojena i 
za akademsku tradiciju na srpskom, a ovaj čin se može posmatrati kao 
inicijacija nove istraživačke oblasti (i u geografskom i u tematskom smislu) 
u nacionalnu nauku koja je prethodno nije imala pristup proučavanju ovog 
polja i područja. Slično obuhvatnom istorijskom projektu koji je rezultirao 
izdanjem Војводина I (vid. Samardžić u ovom zborniku), Jankulov je pod 
okriljem iste institucije (Istoriskog društva u Novom Sadu), ali u drugom 
glasilu i nešto ranije, započeo prevođenje vojvođanskog tla u srpski naučni 
sistem. Na način koji se može uporediti sa uspostavljanjem Balkana kao 
osobenog regiona putem naučnog delovanja (vid. Mishkova 2019), 
Vojvodina je kroz akademsku diskurzivnu praksu bila konstruisana kao 
teritorija sa specifičnostima koje su hiljadama godina uobličavale socio-
kulturne pojave neizbežno vodeći do trenutnog stanja. To je normalizovalo 
doživljaj sudbinske predodređenosti vojvođanskog tla da meša kulture i 
ima heterogeni karakter, pa otuda i ne čudi što se Jankulov posvetio i 
pisanju o spomenicima Seobe naroda u Vojvodini (1939b), utvrđenjima 
Rimljana i varavara u Bačkoj i Banatu (1952) i, još rečitije, pregledu 
kolonizacije Vojvodine u XVIII i XIX veku (1961). Jednostavno, njegovo 
teorijsko gledište je uspostavljalo dojam da kontinuirana uslovljenost 
tranzitnim tlom predstavlja određujuću osobinu Vojvodine od praistorijskih 
epoha do današnjih dana.
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ULOGA NASTAVE I UDŽBENIKA ISTORIJE ZA 
OSNOVNE ŠKOLE U „NACIONALIZOVANJU” 

VOJVODINE (1919–1941)

U radu je analiziran proces uključivanja Vojvodine u novoformiranu 
jugoslovensku državu. Akcenat analize je na kulturnoj politici 
novoformirane države i delovanju prosvetnih vlasti koje su nastojale da 
ujednače školski sistem na celokupnoj državnoj teritoriji. Državni ideološki 
obrazac je definisan kao politika ,,nacionalizovanja”, kojom se nastoji 
preoblikovati istorijsku svest i identitet upotrebom (konstrukcijom) prošlosti 
i sećanja na nju. Osnovnom obrazovanju i nastavi istorije (nastavni 
programi i udžbenici) u toj politici data je prvorazredna uloga.

*     *     *

S okončanjem Prvog svetskog rata i uništenjem velikih multietničkih 
carstava (nemačkog, austrougarskog, ruskog i osmanskog), princip 
legitimiteta je konačno istorijski poražen. U izmenjenim međunarodnim 
odnosima i u skladu s usvojenim principom samoopredeljenja naroda, 
pobedio je koncept nacionalnih država (nastalo je više nacionalnih država), 
gde je i država Južnih Slovena dobila svoje mesto. U doba učvršćivanja 
ideje nacije, odnosno nacionalizma krajem 19. veka, iskazi o naučno 
utvrđenim događajima iz prošlosti bili su zaduženi da učvrste kolektivni 
identitet i ohrabre savremenike, verne naslednike slavne istorije, da produže 
nasleđe prošlosti i da nastave zajedničko delovanje. Nacionalna istorija je 
u svim evropskim nacijama pokazivala izgradnju i trijumf nacije. Ona je 
nametala mišljenje da nacija mora postati isključivi predmet lojalnosti 
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pojedinca na uštrb svakog drugog oblika identiteta i pripadnosti. 
Istovremeno, da bi se tako apstraktna zajednica kao što je nacija izgradila 
i uobličila, bilo je neophodno da se nacionalni polet podržava pozivanjem 
na nacionalni jezik, istoriju i mitologiju.1

Teoretičari nacije se slažu u tome da je škola osnovna društvena 
institucija u kojoj se oblikuje građanin. Kroz proces socijalizacije, čije bitno 
oruđe u modernim društvima je škola, postaje se pripadnik određenog 
nacionalnog kolektiviteta. Nacionalna pripadnost i nacionalno osećanje 
nastaju iz interiorizacije zajedničkih znanja, normi i vrednosti; oni nastaju 
iz prihvatanja skupa kulturnih modela i specifičnih vrednosti. Njima se 
definiše lični identitet, koji je neraskidivo povezan s kolektivnim 
identitetom, posle čega pojedinac svoju naciju nalazi u sebi.2 Po značaju 
se izdvaja najmasovniji vid školovanja, osnovnoškolski. S puno razloga, u 
nauci se na osnovno obrazovanje, kakvo se u Evropi uvodi od druge 
polovine 19. veka, gleda kao na sekularni ekvivalent crkvi.3 Istovremeno, 
obrazovanje je dobilo veliku ulogu u modernizacijskim procesima i imalo 
je važnu društvenu funkciju jer je bilo osnova na kojoj su se zasnivale velike 
društvene promene. Društvena uloga obrazovanja bila je u stvaranju i 
širenju znanja što je bila osnova za privredni, kulturni i politički razvitak.4 
Obrazovanje se posmatra i kao rezultat dosledno modernizovane tradicije 
u obliku sekularne pobožnosti.5

Istorija kao školski predmet zasnivala se na razvitku istorijske svesti i 
istorijske nauke u 19. veku i time bila značajno povezana s razvitkom 
nacionalne države. Istorija je dobila vrlo važnu i efikasnu političko-
ideološku funkciju u procesu snažnog samoprikazivanja nacionalnih 
država.6 Istorija je ispunjavala važnu društvenu funkciju s obzirom da je 

1 Доминик Шнапер, Заједница грађана. О модерној идеји нације, Сремски 
Карловци – Нови Сад 1996, 51, 177–178. 

2 Д. Шнапер, Заједница грађана, 180–181, 184. 
3 Erik Hobsbom, „Masovna proizvodnja tradicija”, u: Erik Hobsbom, Terens Rejndžer 

(ur.), Izmišljanje tradicije, Beograd 2002, 395.
4 Ljubinka Trgovčević, „Obrazovanje kao činilac modernizacije Srbije u XIX veku 

(Analitička skica)”, u: Srbija u modernizacijskim procesima XX veka, naučni skup, Beograd 
1994, 217–218.

5 Alaida Asman, Rad na nacionalnom pamćenju. Kratka istorija nemačke ideje 
obrazovanja, Beograd 2002, 31.

6 Jirgen Koka, O istorijskoj nauci. Ogledi, Beograd 1994, 7.
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svakom društvu potreban izvestan minimum svesti o zajedništvu i 
solidarnosti kako bi definisalo ciljeve, rešavalo probleme i bilo sposobno 
za funkcionisanje. Sećanje na zajedničku prošlost negovano u obrazovnom 
sistemu, podsticalo je svest o zajedništvu i pomagalo učvršćivanju 
nacionalnog identiteta.7 

Udžbenici, prenoseći opšte shvatanje o istoriji i društvenim pravilima, 
kao i norme života u zajednici s drugim ljudima, odražavaju tradiciju koja 
se u jednom društvu oblikuje tokom dužeg ili kraćeg perioda; doprinose 
razvoju samopouzdanja pojedinca, ali i samopouzdanja društva, To je 
naročito karakteristično za udžbenike istorije i geografije.8 Istorija kao 
školski predmet je društvena ustanova s društvenim i političkim funkcijama 
koje se mogu identifikovati.9

Udžbenici imaju pretenziju da budu kulturni obrasci (modeli), uzorci u 
kojima je sadržano sve ili gotovo sve što je bitno za jednu kulturu. 
Oblikovanje jeste njihova funkcija i žanrovska specifičnost. Namena im je 
da modeluju kulturno iskustvo deteta pri čemu favorizuju jedna iskustva, 
a potiskuju druga. Aktivno grade i oblikuju pripadnike određene kulture. 
Oni podjednako žele da utiču kako na privatni prostor tako i na javno 
obličje osobe, na njeno lice za spoljašnji svet. Udžbenik deluje formativno 
i vaspitno kao što su postupci roditelja, uticaj Biblije i slično. Modelovanje 
kulturnog iskustva je njihov direktno proklamovani cilj.10 U procesu 
prenošenja kulturnih sadržaja udžbenici pomažu proces samospoznaje tako 
da postaje jasno šta je za zajednicu važno, kako su kulturne vrednosti 
hijerarhijski uređene, koje su primarne, a koje sekundarne. Proučavanje 
školskih udžbenika pruža mogućnost da se relativno objektivno sagleda 
ono što je standard, odnosno norma koju školski sistem želi da ostvari.11 

Nacionalna ideologija novostvorene jugoslovenske države se zasnivala 
na ideji etničkog i kulturnog jedinstva Južnih Slovena po evropskom 
modelu nacije-države. Nova nacija trebalo je da bude politička zajednica 

7 Isto, 42–43.
8 Фалк Пингел, Приручник УНЕСКА за ревизију уџбеника, Нови Сад 2005, 7–8.
9 Jirgen Koka, O istorijskoj nauci, 15–16
10 Dijana Plut, Udžbenik kao kulturno-potporni sistem, Beograd 2003, 17, 45–46.
11 Ružica Rosandić, „Patriotsko vaspitanje u osnovnoškolskim udžbenicima”, u: 

Dijana Plut i dr, Ratništvo, patriotizam, patrijarhalnost. Analiza udžbenika za osnovne 
škole, Beograd 1994, 43.



216

Dragica Koljanin

građana, odnosno zajednica ljudi istog jezika i porekla. U tome je prosvetna 
politika, odnosno škola, imala jednu od ključnih uloga. I pored velikih 
napora jugoslovenske države, osim jednakosti svih pripadnika pred 
zakonom, donekle i stvaranja jedinstvene masovne kulture12 i ekonomije, 
ostali uslovi za stvaranje jedinstvene nacije nisu bili zadovoljeni. Stvaranje 
zajedničkih mitova i istorijskih sećanja vršeno je pre svega preko 
obrazovnog sistema, pri čemu je nastava istorije imala posebno značajno 
mesto. U jugoslovenskoj državi posebna pažnja pridavana je kulturnoj 
politici, uz ostalo i reformi i ujednačavanju školskog sistema i uvođenju 
jedinstvenih nastavnih planova i programa, odnosno jedinstvenih 
udžbenika.13 Međutim, zajedničko istorijsko sećanje delovalo je suprotno 
od željenog jer je ono postojalo samo na nivou posebnih „plemena”, 
odnosno već izgrađenih nacija, a pokušaj njegove konstrukcije putem 
školskog sistema nije imao veće izglede na uspeh. Pored toga, u 
novostvorenoj državi živeo je veliki broj pripadnika nacionalnih manjina, 
koji su novim granicama odvojeni od svojih matičnih država.

S formiranjem jugoslovenske države južni delovi bivše Austro-Ugarske 
postali su sastavni delovi Kraljevine Srba, Hrvata i Slovenaca. Politički, 
društveni i kulturni poredak tih krajeva je radikalno izmenjen. Vojvodina14 
je od periferne oblasti Dvojne monarhije postala severna pogranična 
teritorija od velike važnosti za novu državu. Harmonizovanje društva i 
proces državne izgradnje tek je trebalo realizovati. Sve napore na 
konsolidaciji prilika u državi dodatno je otežavalo i to što je ona bila 
pretežno agrarna zemlja, opterećena opštim siromaštvom. Uspešno 

12 Endru Baruh Vahtel, Stvaranje nacije, razaranje nacije. Književnost i kulturna 
politika u Jugoslaviji, Beograd 2001, 90, 99–100. 

13 VI седница Министарског савета Краљевине СХС, 12. март 1929, Записници 
са седница Министарског савета Краљевине Југославије 1929–1931, приредили 
Љубодраг Димић, Никола Жутић и Благоје Исаиловић, Београд 2002, 34–37.

14 Vojvodina je obuhvatala teritoriju Banata, Bačke i Baranje, kao i Srem koji je u 
novoj državi još neko vreme bio pod pokrajinskom administracijom Hrvatske i Slavonije. 
Sam naziv Vojvodina se ustalio od revolucionarne 1848, od formiranja administrativne 
jedinice Vojvodstva Srbije i Tamiškog Banata (1849−1860). Od tada Srbi nastavljaju borbu 
za stvaranje autonomne oblasti, radi očuvanja svog nacionalnog identiteta i ujedinjenja sa 
Srbijom. Austro-Ugarskom Nagodbom 1867. položaj Srba je znatno pogoršan u Južnoj 
Ugarskoj. Zakonom o narodnostima iz 1868. priznata je samo jedna politička nacija – 
mađarska, godine 1907. Aponjijevim zakonom mađarski je uveden kao obavezni jezik u 
školama, a 1912. ukinuta je srpska crkveno-školska autonomija. 
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inkorporiranje teritorije Vojvodine u novoformiranu jugoslovensku državu 
zavisilo je od različitih faktora. Pre svega, trebalo je prevazići habzburško 
kulturno nasleđe. Ovo je bilo veoma teško ostvarivo s obzirom da je 
Vojvodina bila multietnička, višejezična i multikonfesionalna regija, koja 
je vekovima predstavljala granično područje između Habzburškog i 
Osmanskog carstva.

Činom proglašavanja otcepljenja Banata, Bačke i Baranje od Ugarske 
i prisajedinjenja Srbiji 25. novembra 1918. Vojvodina će ući u zajedničku 
državu Srba, Hrvata i Slovenaca.15 Srem je priključen posredno preko 
Narodnog vijeća u Zagrebu. Do konačnog razgraničenja na severu države 
će doći potpisivanjem Trijanonskog mirovnog ugovora 1920. godine.16 Da 
bi se nova država konsolidovala i bila afirmisana na prostoru na kome živi 
stanovništvo etnički i verski raznovrsnog sastava17, sprovođena je politika 
„nacionalizovanja”. Pod ovim pojmom u političkom diskursu tog vremena 
podrazumevalo se sprovođenje nacionalnih ciljeva različitim sredstvima. 
U tome su centralnu ulogu imale kulturna i prosvetna politike. Kod srpskog 
stanovništva koje je vekovima živelo pod tuđinskom vlašću trebalo je 
utvrditi svest o sopstvenoj državi, a kod manjina stvoriti uverenje da život 
u novoj državi predstavlja stalno, a ne prolazno stanje.

U novoj stvarnosti školskih učionica rešavan je odnos prema tradiciji, 
one su bile mesta gde su nacionalna, jezička, verska dimenzija identiteta i 
dece i odraslih (predstavnici državnih vlasti, autori udžbenika, učitelji) 
bile preispitivane i redefinisane svakodnevno. Jugoslovenska država je 
nastojala da celokupno školstvo stavi pod svoju kontrolu kako bi na što 
efikasniji način nove generacije bile obrazovane u duhu nove realnosti. Da 
bi postigli ove ciljeve, morali su pre svega da ujednače školski sistem, kako 

15 Vidi : Драго М. Његован, Присаједињење Срема, Баната, Бачке и Барање 
Србији 1918, Нови Сад 1993. 

16 Vidi: Andrej Mitrović, Razgraničenje Jugoslavije sa Mađarskom i Rumunijom 
1919−1920. Prilog proučavanju jugoslovenske politike na konferenciji mira u Parizu, Novi 
Sad 1975.

17 Prema popisu stanovnika iz 1921, koji je sproveden po kriterijumu jezika i 
veroispovesti, može se utvrditi etnička slika stanovništva u Vojvodini, prema kojoj Srbi 
čine 35 procenata, Mađari 23, Nemci 20,8, Rumuni 4,6, Čehoslovaci 3,9, Jevreji 1,3 i ostali 
0,3 od ukupnog. Više u: Претходни резултати пописа становништва од 31. јануара 
1921, Сарајево 1921, в. м; Претходни резултати пописа становништва од 31. јануара 
1921, Београд 1924, в. м.
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bi se uklonile razlike među pojedinim istorijskim oblastima koje su se našle 
u granicama jedinstvene države. 18

Skoro svake dve godine donošeni su projekti novog zakona za osnovne 
škole (1919, 1921, 1925, 1927, 1928). Usvajanje je uglavnom zaustavljano 
u Narodnoj skupštitini. Razlog su bile česte smene vlada i ministara 
prosvete što je značajno ometalo kontinuitet prosvetne politike. Ipak, 
prosvetne vlasti u ovom periodu su donele značajne propise i sprovele 
izmenu u nastavnim planovima i programima. U Vojvodini je trebalo 
izmeniti ugarski školski sistem kako bi se umanjile posledice intenzivne 
mađarizacije i izvršilo nacionalizovanje ovih krajeva u duhu nove 
nacionalne i državne ideologije. To je u listu Učitelj slikovito opisao 
istaknuti pedagog dr Milan Šević, naglašavajući posebnu misiju učitelja u 
novoj državi. „Geografija i istorija, kultura i literatura postaju nam druge, 
ili bar delimično druge i u svom se prostranstvu šire i dobivaju nove 
granice. Što se učilo kao tuđa zemlja, treba da se uči kao svoja, što se učilo 
kao stran život treba da se uči kao svoj vlastiti. Zavičaj je ostao isti, ali se 
upoznavanje zavičaja javlja u drugoj svetlosti, u svetlosti celokupne zemlje 
narodne, a ne samo jednog isečka”.19

Heterogenost i pluralitet Vojvodine u pogledu nacionalne i verske 
strukture stanovništva odrazio se i na školski sistem. Postojalo je više 
različitih vrsta škola (državne, privatne, konfesionalne), govorilo se 
različitim jezicima, trajanje obaveznog (osnovnoškolskog) obrazovanja je 
bilo različito. Promene u prosvetnoj politici vodile su približavanju 
školskom sistemu na području Srbije. Njihovo potpuno ujednačavanje bilo 
je bitna pretpostavka uspehu nacionalne politike na ovom prostoru. U 
skladu s glavnim ciljem državne politike, organizovan je rad škola na 
državnom jeziku i škola nacionalnih manjina. U nastavi su ideološki 
sadržaji pretpostavljeni opšteobrazovnim.

Krajem 1918. i početkom 1919. u svim školama je uveden maternji jezik 
dece koja čine većinu. U praksi, dugoročno to je značilo uvođenje državnog 
jezika u nastavu. Veliku teškoću u sprovođenju ove naredbe pričinjavao je 
nedostatak nastavnika sa znajem srpskog jezika. Istovremeno, postojao je 

18 Љубодраг Димић, Културна политика у Краљевини Југославији 1918–1941, 
Други део: Школа и црква, Београд, 1997, 117–120.

19 Др Милан Шевић, „У знаку уједињења”, Учитељ, 5–6, мај–јуни 1920, 148–154.
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veliki otpor mađarskog nastavnog kadra.20 Naredbom Odseka ministarstva 
prosvete u Novom Sadu od 19. marta 1919. izvršene su temeljne promene 
i u nastavi istorije i geografije (zemljopisa). U svim školama obavezno se 
učila istorija srpskog naroda i to pre svega kulturna istorija, a s njom u vezi 
kulturna istorija onog naroda kome pripadaju deca. Na nastavi geografije, 
đaci su se upoznavali prvo sa zavičajem i bližom okolinom, a zatim i 
geografskim prilikama cele Kraljevine. U praksi je to značilo da se u 
vojvođanskim školama umesto geografije i istorije Kraljevine Ugarske, 
učilo o istoriji srpskog naroda i države. Ove hitne izmene unete u nastavne 
programe vojvođanskih škola trebalo je da budu privremeno rešenje dok 
Ministarstvo prosvete ne propiše jedinstveni nastavni plan za celu 
jugoslovensku Kraljevinu.

Odluka o promeni državnog jezika je potvrđena u junu 1920. kada je 
školsko zakonodavstvo Srbije iz 1904. (dopunjeno 1919) prošireno na 
Vojvodinu i Crnu Goru. Ova odluka je bila prvi veliki korak ka 
ujednačavanju školskog sistema u novoj državi. To je ujedno značilo da su 
sve osnovne škole postale državne.21 Odsek Ministarstva prosvete za 
Vojvodinu je prestao s radom, a odluke Ministarstva prosvete su zatim 
sprovođene preko prosvetnih inspektora. Rezultat toga bila je centralizacija 
školskog sistema. U svim državnim i privatnim školama u Banatu, Bačkoj 
i Baranji ujednačena je nastava i trajanje obaveznog školovanja. 

U procesu „nacionalizovanja” Vojvodine osnovna škola je imala 
centralno mesto pri čemu je glavnu ulogu imala takozvana „nacionalna 
grupa predmeta”: srpsko-hrvatsko-slovenački jezik, istorija i geografija. 
Ovi predmeti su zauzimali više od trećine nastavnog programa.22. Nastava 

20 Enike A. Šajti, Mađari u Vojvodini 1918–1947, Novi Sad 2010, 94–95.
21 I pored mišljenja da su „narodne škole jedna od najpotrebnijih i najvažnijih 

institucija u državi”, one su i dalje bile slabo opremljene, nedostajala je većina udžbenika, 
status škola i nastavnog osoblja nije bio regulisan. Prema: Основна настава, 2, 10. јануар 
1925, 22. Podatke za 1921/1922. školsku godinu vidi u: Светозар Стојаковић, „Основне 
школе, њихови наставници и ђаци у Србији, Црној Гори и Војводини 1921–1922 
године”, Просветни гласник, 9, септембар 1923, 552–562; исто, Просветни гласник, 
9, септембар 1923, 621–627; Р. Ст. Митић, „Народне школе и држава”, Просветни 
гласник, 6, децембар 1920, 375–377.

22 Зборник закона и важнијих расписа, одлука и наредаба Одељења за основну 
наставу и народно просвећивање Министарства просвете у 1918/19. и 1919/1920. 
школској години, I. књига, Београд 1921, 118.
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istorije se izučavala od trećeg razreda osnovne škole u predmetu zemljopis 
sa srpskom istorijom, a u četvrtom razredu kao poseban predmet. 
Hronološki okvir istorije koja se izučavala je zahvatao period od 
doseljavanja Slovena na Balkan pa do ujedinjenja u jugoslovensku državu. 
Nastava istorije opširnije se izučavala u četvrtom razredu, u istom 
hronološkom okviru, samo šire, tako da su za nju u značajnijem obimu 
štampani potrebni udžbenici. Osnovni ciljevi nastave istorije koji su 
posebno istaknuti su: poznavanje prošlosti svoga naroda i buđenje 
nacionalnih i patriotskih osećanja. U trećem razredu nisu predviđeni 
zasebni časovi nego se predmet realizovao uz čitanje članaka iz čitanki, 
obrađivanjem pojedinih priča iz života srpskog naroda ,,i u Zemljopisu, 
kod važnijih mesta, biografije pojedinih poznatih ljudi, kao i priče o važnim 
događajima na njima.” U program zemljopisa za treći razred uneta je nova 
nastavna jedinica ,,Uprava, grb i zastava Kraljevine” i izvršene su dopune 
u skladu s novim državnim granicama. Tako se tražilo da se u trećoj tački 
dodaju „nove rečne oblasti u Potisju i gornjem Podunavlju, a ceo tekst u 
tačci četvrtoj zameniti sa opštim pregledom”.23 Programom za četvrti 
razred predviđena je 21 nastavna jedinica srpske istorije, dok je samo jedna, 
osamnaesta, odnosila se na borbu srpskog naroda za autonomiju Boj na 
Sentomašu-Srbobranu-O stanju tamošnjih Srba (u kratko).

Uporedo s ujednačavanjem zakonske regulative, nastavnih planova i 
programa, državne prosvetne vlasti su nastojale na izradi jedinstvenih 
udžbenika za osnovne škole. Najveći nedostatak osećao se u nedostatku 
udžbenika za nastavu zemljopisa, istorije i poznavanja prirode. Načelnik 
odeljenja za osnovnu nastavu u Ministarstvu prosvete dr Milivoje Jovanović 
na sednici Glavnog prosvetnog saveta juna 1920. predložio je da se za 
vreme školskog raspusta odobre i izrade udžbenici za narodne škole u 
Vojvodini. Savet je odlučio da se formira odbor koji će to rešavati.24 Na 
području Banata, Bačke i Baranje Ministarstvo prosvete je insistiralo da 
se koriste samo oni udžbenici koje je predlagao Glavni prosvetni savet kao 
stručno telo Ministarstva.25

23 Isto, 122–123.
24 AJ, 66-484-764, Zapisnik 1182. redovnog sastavna Glavnog prosvetnog saveta od 

24. juna 1920.
25 AV, MP BBB, 21261/1920.
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U jugoslovenskoj Kraljevini, školska nastava i udžbenici bili su jedan 
od načina da se prevaziđu kulturne razlike, izvrši međusobno upoznavanje, 
prožimanje, kulturna integracija naroda koji žive u zajedničkoj državi. Kao 
najdostupnija knjiga i u kontekstu integracije društva u jugoslovenskoj 
državi, udžbenici su primarni izvor za istraživanje ove tematike. Tokom 
celog međuratnog perioda, prosvetne vlasti, stručna javnost, učitelji i autori 
su brojnim izmenama, u mnogim izdanjima tragali za najboljim rešenjem 
udžbenika, pre svega za nacionalnu grupu predmeta.

Prilikom pregleda odobrenih udžbenika u Vojvodini za školsku 1919–
1920. utvrđeno je da su pisani na jezicima narodnosti, na srpskom, 
mađarskom, nemačkom, slovačkom, rusinskom i rumunskom jeziku. 
Uglavnom su to bili bukvari, čitanke i računice. Za većinu predmeta nije 
bilo udžbenika. Najviše je nedostajalo udžbenika zemljopisa i istorije. 
Problem je neretko predstavljalo i to što su u pojedinim školama i dalje 
korišćeni udžbenici iz vremena Austro-Ugarske, naročito u gradovima uz 
granicu. Raznim merama se nastojalo da se smanji broj škola na manjinskim 
jezicima. I nastava na manjinskim jezicima i na državnom jeziku bila je u 
skladu s glavnim ciljevima državne politike. Iako se nije težilo asimilaciji 
manjina, nastojalo se na slabljenju njihove nacionalne svesti, odnosno 
vezanosti za nacionalizam svojih matičnih država. Nametanjem nastave 
nacionalne grupe predmeta nacionalnim manjinama vlasti su postizale 
suprotan efekat.26 A upravo je na području Bačke, Baranje i Banata 
Ministarstvo prosvete insistiralo da se koriste samo oni udžbenici koje je 
pregledao Glavni prosvetni savet kao stručno telo Ministarstva.27 U 
Ministarstvu prosvete smatralo se da je idealno rešenje udžbeničkog pitanja 
upotreba jednog udžbenika na celoj teritoriji Kraljevine. Međutim, 
monopolizacija izdavanja udžbenika nije ostvarena tokom celog međuratnog 
perioda.28

Sadržaji istorijske nastave i udžbenika, imali su najveći potencijal za 
ostvarivanje nacionalne prosvetne politike i njihovoj izradi je posvećivana 

26 Zoran Janjetović, Deca careva, pastorčad kraljeva. Nacionalne manjine u 
Jugoslaviji 1918−1941, Beograd 2005, 232–233.

27 Владета Teшић, Милан Мирковић, Срећко Ћунковић, Раде Вуковић, Сто 
година просветног савета Србије 1880–1980, Београд 1980. passim

28 Dragica Koljanin, Izgrađivanje identiteta. Istorija Jugoslavije u udžbenicima za 
osnovne škole u Srbiji 1929−1952, Novi Sad 2014, 126–132.
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posebna pažnja. Udžbenike istorije za osnovno obrazovanje su pisali 
učitelji, profesori, prosvetni inspektori, zaposleni u Ministarstvu, 
univerzitetski nastavnici. Svi su se oni čvrsto držali propisanih nastavnih 
programa. Često su isti autori pisali užbenike i za treći i četvrti razred 
osnovne škole, a izdanja prilagođavali tekućim političkim promenama i 
zvaničnim ideološkim zahtevima.29 U udžbenicima istorije za najbrojniju, 
osnovnoškolsku učeničku populaciju istorija je gotovo potpuno 
identifikovana s nacionalnom istorijom, koja je stavljena u funkciju 
učvršćenja i očuvanja države i, iznad svega, narodne sloge i jedinstva. 
Međutim, ostaje otvoreno pitanje da li su i u kolikoj meri udžbenici istorije 
mogli da odgovore postavljenim zahtevima.

U nastavi istorije predstavljena je „slavna prošlost”, „hrabri preci”, 
„sećanje na zlatna doba”. Drugim rečima, zajednička prošlost koja je bila 
deo narativa na osnovu koga je oblikovan nacionalni identitet.30 Istorija je 
svedena na nacionalnu istoriju, pre svega srpskog naroda, s dodatkom 
lekcija o prošlosti ostala dva konstitutivna naroda – Hrvata i Slovenaca. 
Ideja o zajedničkoj državi Južnih Slovena projektovana je u srednji vek,31 
celokupna prošlost jugoslovenskih naroda predstavljana je kao borba protiv 
spoljašnjih neprijatelja za ostvarenje tog ideala.32 Prema jednom udžbeniku, 
ubistvo kneza Mihaila 1868. organizovale su Austro-Ugarska i Turska jer 
je on radio na oslobođenju srpskog naroda u Bosni i Hercegovini, Staroj 
Srbiji i Makedoniji, kao i Austro-Ugarskoj. Ovakav prikaz događaja se 
uklapao u opštu koncepciju o najvećim srpskim i jugoslovenskim 

29 Stanoje Stanojević, Istorija srpskoga naroda sa pregledom hrvatske i slovenačke 
istorije. A szerbek, horvátok és szlovének története, Beograd 1923; Dragoljub Ilić, Narodna 
istorija Srba, Hrvata i Slovenaca za III razred osnovne škole po najnovijem nastavnom 
programu, Beograd 1929; Milan Rabrenović, Istorija Srba, Hrvata i Slovenaca za III 
razred osnovnih škola, Beograd 1926; Милан Рабреновић, Историја Југословена (Срба, 
Хрвата и Словенаца) за IV разред основних школа израђено по најновијем наставном 
програму, двадесет прво издање, Београд 1935.

30 D. Koljanin, Izgrađivanje identiteta, 184–204
31 Mihajlo Jović, Narodna istorija Srba, Hrvata i Slovenaca za učenike III razreda, 

Beograd 1928, 9−43; Milan Rabrenović, Istorija Srba, Hrvata i Slovenaca za III razred, 
Beograd 1926, 51−69; isti, Istorija Srba, Hrvata i Slovenaca za đake IV razreda, Beograd, 
1920, 5−14.

32 M. Jović, Narodna istorija Srba, Hrvata i Slovenaca za učenike III razreda, Beograd 
1928, 49−60; isti, Srpska istorija sa kratkom istorijom Hrvata i Slovenaca za IV razred, 
Beograd 1921, 72−75, 111.
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neprijateljima.33 Ujedinjenje 1918. predstavljeno je kao najvažniji događaj 
u nacionalnoj istoriji.34 Prisajedinje Vojvodine Srbiji je isticano kao posebno 
važan događaj. Zanimljivo je da u jednom od udžbenika nije pomenut 
prelazak srpske vojske na teritoriju Austro-Ugarske u jesen 1918, a 
oslobođenje Jugoslovena iz Monarhije predstavljeno je kao njihovo 
sopstveno delo.35 Sadržaji u udžbenicima istorije izlagani su s mnogo 
patosa i emocija.

Prostor Vojvodine prikazivan je na specifičan način i u udžbenicima 
geografije (zemljopisa), i u udžbenicima istorije. U udžbenicima geografije 
koji su objavljeni dvadesetih godina predstavljana je geografija Srbije uz 
dodatak opisa pripojenih pokrajina.36 Samo je u pojedinim udžbenicima 
navedeno da su po završetku Prvog svetskog rata severnim delovima države 
„nekada vladali Mađari”.37 Retki su bili udžbenici u kojima piše da su 
„granice Srbije nekada bile na Savi i Dunavu”, a da su sada šire.38 U 
opisima reljefa, deo Panonske nizije koji je posle 1918. postao deo Kraljevine 
nazivan je „Vojvođanskom ravnicom”.39 U prikazu sastava stanovništva 
navodi se da su Srbi bili u većini, iako je prema popisu iz 1921. zapravo 
slovensko stanovništvo bilo u manjini u odnosu na neslovensko.40 U 
udžbenicima prilagođenim za škole nacionalnih manjina učila se geografija 
„Vojvodine i Srbije”.41 U udžbenicima geografije su se mogle videti slike 

33 Dragoljub P. Ilić, Istorija Jugoslovena (Srba, Hrvata i Slovenaca) za III razred 
osnovne škole po najnovijem nastavnom programu, Beograd 1937, 91–95.

34 M. Jović, Narodna istorija Srba, Hrvata i Slovenaca za učenike III razreda, 60; 
isti, Srpska istorija sa kratkom istorijom Hrvata i Slovenaca za IV razred, 117−120.

35 Милан А. Костић, Матеја П. Љујић, Историја Југословена (Срба, Хрвата и 
Словенаца) за III разред основних школа у Краљевини Југославији, Београд 1939, 47.

36 Dimitrije J. Sokolović, Zemljopis Kraljevine Srbije za učenike III. razreda osnovnih 
škola. Sedmo izdanje. Beograd 1922, 41–47; Mihailo M. Stanojević, Zemljopis Kraljevine 
Srba, Hrvata i Slovenaca za IV razred osnovne škole, Beograd 1920, 29–45

37 Milorad Vujanac, Zemljopis za IV. razred osnovnih škola. Drugo popravljeno 
izdanje, Beograd 1923, 6.

38 Sima Dimitrijević, Zemljopis za V i VI razred osnovne škole, Novi Sad 1922,8.
39 Isto, 17.
40 Veselin Đisalović, Zemljopis za IV, V i VI r. madžarske osnovne škole. Földrajz a 

magyar tannyelvü elemi iskola IV., V. es VI. osztálya számára. Novi Sad 1923, 2, 8.
41 Milan Rabrenović, Zemljopis Vojvodine i Srbije za đake III razreda osnovnih škola 

sa rumunskim nastavnim jezikom. Geografia Voivodinei (Bănat, Bacica, Barania) şi 
Sârbiei : pentru şcoalele primare române – clasa III. Pančevo, 1923, 16
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državnih simbola i slika monarha.42 Udžbenici namenjeni deci nacionalnih 
manjina završavali su se lekcijom „Dužnosti građana” u kojoj su, između 
ostalog, podsećani da je obaveza svakog stanovnika države da se školuje 
i bude „veran državi i kruni (vladaru)”.43 

Problem nedostatka udžbenika istorije za nacionalne manjine je rešavan 
objavljivanjem prilagođenih prevoda udžbenika koji su korišćeni u 
državnim školama. Dvadesetih godina je objavljeno tek nekoliko udžbenika 
za decu nacionalnih manjina na nemačkom, mađarskom i rumunskom 
jeziku.44 Kako je osnovna škola u Austro-Ugarskoj trajala šest godina, 
prilagođeni srpski udžbenici za četvrti razred osnovne škole korišćeni su 
u školama nacionalnih manjina tokom tri godine u 4, 5. i 6. razredu. Prema 
broju strana obim ovih udžbenika bio je upola manji od originala. Međutim, 
s obzirom na to da je tekst na istoj strani dat uporedo dvojezično, to znači 
da je sadržaj udžbenika bio sveden na jednu četvrtinu originalnog teksta. 
U skladu s tadašnjom koncepcijom pisanja udžbenika, udžbenici istorije 
za pripadnike manjina bili su iz srpske istorije, u kojima je na kraju dat 
veoma sažet pregled istorije Hrvata i Slovenaca. U njima nije bilo nikakvih 
posebnih sadržaja koji bi se odnosili na istoriju manjina kojima je udžbenik 
namenjen. Zbog istorijskih okolnosti, ukoliko su i pominjani njihovi narodi 
i matične države, to je uglavnom bilo u negativnom kontekstu.45 Tekstovi 
koji su se oslanjali na istorijsku tradiciju sopstvenog naroda mogli su se 
naći jedino u čitankama. 

Proglašenjem diktature kralja Aleksandra 1929, konačno, usvojen je i 
Zakon o narodnim školama. Otvaranje novih škola, finansiranje, položaj 

42 Isto, 37
43 V. Đisalović, Zemljopis za IV., V. i VI. r. madžarske osnovne škole, 60−61.
44 M. Rabrenović, Istorija Srba, Hrvata i Slovenaca za đake IV, V i VI razreda sa 

mađarskim nastavnim jezikom. Jugoszlávok története: a Magyar tannyelvű elemi iskolák 
IV., V. és VI. oszt. tanulói részére, Beograd 1925; isti, Istorija Srba, Hrvata i Slovenaca 
za đake IV, V i VI razreda sa nemačkim nastavnim jezikom treće popravljeno izdanje. 
Geschichte der Serben Kroaten und Slovenen für Schüler der IV., V. und VI. Klassen der 
Elementarschulen mit Deutscher Unterrichtssprache, Beograd 1923; M. Rabrenović, 
Istorija Srba, Hrvata i Slovenaca za đake IV, V i VI razreda sa rumunskim nastavnim 
jezikom. Istoria Sarbilor, Croatilor si Slovenilor pentru scoalele primare Romane, clasa 
IV., V. si VI. Beograd 1925.

45 M. Rabrenović, Istorija Srba, Hrvata i Slovenaca za đake IV, V i VI razreda sa 
mađarskim nastavnim jezikom, 53.
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nastavnika i njihove plate, nastava, udžbenici, sve je bilo pod kontrolom 
države. Osnovna škola bila je postala obavezna i besplatna.46 Donošenjem 
ovakvog zakona država je nastojala da unifikuje osnovne škole na celoj 
teritoriji Kraljevine, kako u pogledu dužine trajanja osnovne škole, tako i 
sadržine nastave. Ministarstvo prosvete je za celu državu propisivalo 
trajanje osnovnog obrazovanja, nastavni jezik, nastavne planove i programe 
i udžbenike. Posebni članovi su regulisali nastavu na jezicima manjina. 
Ovim zakonom ponovo je najveći značaj dat „nacionalnoj grupi predmeta”, 
među njima i predmetu „narodna povest (istorija) s najznamenitijim 
događajima iz opšte povesti”. Umesto ranijeg naziva Istorija Srba, Hrvata 
i Slovenaca, uveden je novi naziv Narodna povest (istorija). S obzirom da 
se promene u školskom sistemu najefikasnije sprovode promenom 
udžbenika, među važnim prosvetnim zakonima donešenim 1929. godine 
bio je i Zakon o užbenicima. To je poseban značaj imalo u Vojvodini gde 
je proces nacionalne integracije trebalo da bude podržan i podstaknut 
stvaranjem nove slike nacionalne istorije i geografije. Ovde su udžbenici 
dobilo posebno naglašenu ulogu u oblikovanju poželjne istorijske svesti.47 

Uvođenjem diktature kralja Aleksandra 1929. ideologija kompromisnog 
unitarnog jugoslovenstva, zamenjena je integralnim jugoslovenstvom – 
konceptom o potpunom državnom i nacionalnom jedinstvu. Koncepcija, 
udžbenički narativi i način prikaza sadržaja u udžbenicima istorije, 
geografije, jezika i književnosti u potpunosti su odražavali nacionalnu 
ideologiju integralnog jugoslovenstva. Ovako koncipirani udžbenici 
upotrebljavaće se u školama do kraja međuratnog perioda.48 Istorijski 
sadržaji su naglašeno upućivali na bliskost, povezivanje i saradnju 
Jugoslovena od najranijih vremena. Umesto kompromisnog jugoslovenstva 
stupa na scenu integralno jugoslovenstvo. Državna nacionalna politika je 
trebalo da bude interiorizovana od učenika već u osnovnoj školi i svoj puni 
izraz je dobila u udžbenicima istorije. Od početka tridesetih godina, a 
naročito od novog nastavnog plana i programa za osnovne škole, koji je 
stupio na snagu 1934, pojavila se nova generacija udžbenika istorije koja 

46 Закон о народним школама са свима уредбама, правилима и правилницима 
за његово изврђење, друго издање, Београд 1935, 7–8.

47 Љ. Димић, Д. Алимпић, ,,Стереотипи о народном и државном јединству у 
уџбеницима историје Краљевине Југославије”, Настава историје 3 (1996), 145–146.

48 D. Koljanin, Izgrađivanje identiteta, 184–185.
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je odražavala novu nacionalnu i prosvetnu politiku. O promenama u 
kulturnoj i prosvetnoj politici detaljno su izveštavali i diplomatski 
predstavnici.49 Jedna od važnih metodoloških inovacija u udžbenicima bilo 
je definisanje najvažnijih pojmova za koje se smatralo da su bitni za 
razumevanje sadržaja. U uvodima su najčešće izdvajani sledeći pojmovi: 
zavičaj, narod, Jugosloveni i naša država. Za Vojvodinu, to je predstavljalo 
raskid s prosvetnom tradicijom i Kraljevine Srbije i Kraljevine Ugarske. 

Te promene su se ogledale i na terminološkom nivou, tako da je 
jugoslovensko ime najvećim delom zamenilo nacionalna imena.50 U nekim 
udžbenicima nacionalna istorija uklopljena je u događaje iz opšte istorije 
i odnose sa susednim narodima i državama. Posebna pažnja posvećena je 
onim događajima iz opšte istorije koji su imali veliki uticaj na nacionalnu 
istoriju.51 Iako je ona velikim delom prikazivana preko delovanja značajnih 
istorijskih ličnosti, personalizacija istorije je ipak ograničena i veći prostor 
je posvećen pojavama iz društvene istorije. Da bi sadržajе udžbenika što 
više prilagodili uzrastu učenika, autori su koristili i umetničku poeziju, 
narodne poslovice, citate iz istorijskih dela, raznovrsne ilustracije. Iskazi 
su često bili u dijaloškoj formi, opisi su bili slikoviti, metaforički i sa 
dramskim nabojem.52

Komplementarnost između nastave istorije i geografije naglašavana je 
i kroz udžbeničke sadržaje. Udžbenici geografije obično su počinjali 
prikazom škole, zavičaja, otadžbine, susednih država, a zatim Evrope i 
sveta. Potom je sledio pregled Kraljevine Jugoslavije po banovinama, na 

49 Godišnji izveštaj Britanskog poslanstva u Beogradu za 1929. godinu, u: Živko 
Avramovski, Britanci o Kraljevini Jugoslaviji. Godišnji izveštaji Britanskog poslanstva 
u Beogradu 1921–1938, knjiga 1 (1921–1930), Beograd–Zagreb, 618–619.

50 Radosav Marković, Tomaš Marković, Istorija Jugoslovena za III razred osnovnih 
škole Kraljevine  Jugoslavije, Beograd 1939; Mirko Dragović, Savo Pavićević, Istorija 
Jugoslovena  za IV razred narodnih škola, Beograd, 1939; Živojin Đorđević, Dragoslav 
Stranjaković, Istorija za III razred osnovne škole. Izrađena po novom programu, Beograd 
1936; Dragoljub Ilić, Istorija Jugoslovena (Srba, Hrvata i Slovenaca) za III razred osnovne 
škole po najnovijem nastavnom programu, Beograd 1937. 

51 Milorad Vujanac, Istorija za IV razred osnovnih škola u Kraljevini Jugoslaviji, 
Beograd 1932,106.

52 R. Marković, T. Marković, Istorija Jugoslovena za III razred, 28, 36; M. Dragović, 
S. Pavićević, Istorija Jugoslovena za IV razred, 18, 36, 66, 85; Ž. Đorđević , D. Stranjaković, 
Istorija za IV razred, 54; D. Ilić, Istorija Jugoslovena (Srba, Hrvata i Slovenaca) za III 
razred, 32, 52.
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koje je, kako je pisalo u udžbenicima, država „podeljena da bi se njom lakše 
vladalo”.53 Povezivanje sa sadržajima nastave istorije ostvareno je u okviru 
prikaza „znatnih mesta” zajedničke države. Ovde su obično pominjana 
rodna mesta „junaka” i „književnika koji su pisali knjige za narod”.54 U 
udžbenicima geografije lokalizovana su „mesta sećanja” koje je izdvojila 
državna ideologija i na kojima se izgrađivao novi „jugoslovenski” identitet: 
Šumadija poznata po ustancima kojima se srpski narod oslobodio od turske 
vlasti,55 Vojvodina sa mnogim mestima u kojima su izvojevane pobede 
protiv Mađara za vreme Revolucije 1848. godine.56 Udžbenici geografije 
završavali su se kratkim rezimeom, pregledom Kraljevine Jugoslavije u 
oviru koga su pored državnog uređenja, državnih simbola, đaci ponovo 
podsećani na to kako je zajednička država nastala i od kojih se pokrajina 
sastoji.57 I udžbenici istorije su se završavali prilozima o državnom 
uređenju i državnim institucijama, kao i pravima i građanskim obavezama. 
Tako su učenici opšte istorijske pojmove i kategorije, koje su izučavali kao 
deo prošlosti, mogli da razumeju i kao deo njihove stvarnosti. Stvorena je 
država koja prevazilazi sve ranije podele, a dužnost njenih građana je da 
je čuvaju, da rade i da budu složni pa će svi biti srećni i zadovoljni.

Iako je bio primetan napor u delu udžbenika da se događaji iz nacionalne 
istorije objasne i nekim ključnim događajima iz opšte istorije, kod učenika 
se predstava o istoriji najvećim delom svodila na vekovnu borbu (uglavnom 
mačem, ali i guslama i perom) svog naroda protiv spoljnih neprijatelja i 
njihove vladavine okončanu epohalnim činom ujedinjenja. Građena je 
poželjna slika prošlosti, a takvom slikom je argumentovana apologija 
sadašnjosti i projektovane budućnosti. Nastavi istorije i udžbenicima 

53 Milan Rabrenović,Vladimir Simić, Zemljopis Kraljevine Jugoslavije sa zasebnim 
besplatnim atlasom po najnovijoj upravnoj podeli na banovine za učenike-ce IV razreda 
Dvadesetdrugo izdanje. Beograd 1935, 10−11.

54 Ivković, Sima. Zemljopis sa atlasom Kraljevine Jugoslavije po banovinama za 
učenike IV. razreda osnovnih škola po najnovijem programu, Beograd 1938, 25.

55 Isto, 36.
56 Konstantin Cvejić, Đorđe Obrenović, Zemljopis Kraljevine Jugoslavije sa zasebnim 

besplatnim atlasom za IV. razred osnovne škole, Beograd 1933, 67–68; M. Rabrenović, V. 
Simić, Zemljopis Kraljevine Jugoslavije sa zasebnim besplatnim atlasom po najnovijoj 
upravnoj podeli na banovine za učenike-ce IV razreda, 74−85.

57 K. Cvejić, Đ. Obrenović, Zemljopis Kraljevine Jugoslavije sa zasebnim besplatnim 
atlasom za IV. razred, 66−67.
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prosvetne vlasti su dale vidnu ulogu u podsticanju integracija različitih 
istorijskih svesti oko zajedničkog imenitelja, jugoslovenske ideje i 
formiranja svesti o geografskom prostoru Vojvodine i jugoslovenske države. 
I pored pominjanja istorijskih sadržaja vezanih za prostor Vojvodine, oni 
su bili u funkciji ostvarivanja državne nacionalne politike, odnosno što 
većeg kulturnog integrisanja celog državnog područja i stvaranja 
jedinstvene istorijske svesti.

*     *     *

Različiti aspekti istraživanja nastave istorije otvaraju nove perspektive 
unutar studija o izgradnji identiteta. Analiza nastavnih planova i udžbenika 
daje sliku kako su državne vlasti nastojale da ostvare ciljeve nacionalnog 
obrazovanja jer je njima dodeljena ključna uloga u pokušaju realizacije 
ideje homogene nacionalne države. Obrazovanje novih generacija u skladu 
s državnom i nacionalnom ideoligijom trebalo je da formira budućeg 
građanina. Analiza udžbenika istorije, njihovih sadržaja, otkriva načine 
oblikovanja dečjeg kulturnog iskustva. Od stvaranja Kraljevine Srba, 
Hrvata i Slovenaca u decembru 1918, Vojvodina je zbog svojih specifičnosti 
imala posebno mesto u državnoj politici. Da bi uspostavili kontrolu nad 
ovim područjem organi nove države su pokrenuli aktivnostu na raznim 
poljima za promenu društvenog profila ovog područja na kome su etničke, 
jezičke, verske i kulturne razlike bile vrlo izražene. U onovremenom 
političkom diskursu skup tih mera nazivan je „nacionalizovanje” Vojvodine. 
U prvom redu, to je trebalo postići sredstvima kulturne politike, a unutar 
nje školskim sistemom kojem je namenjena ključna uloga u realizovanju 
ideje homogene nacionalne države Južnih Slovena. Pri tome su ključnu 
ulogu imale osnovne škole i takozvana nacionalna grupa predmeta: istorija, 
geografija i srpsko-hrvatsko-slovenački jezik. Iako su ovi nastavni predmeti 
bili međusobno komplementarni, istoriji kao školskom predmetu namenjena 
je posebno istaknuta uloga. U osnovi, ta uloga je bila i društvena i politička. 
Programima za treći i četvrti razred osnovne škole definisani su osnovni 
ciljevi: upoznavanje prošlosti i vaspitanje u nacionalnom duhu. Analizom 
sadržaja udžbenika mogu da se uoče promene perspektive i sadržaja preko 
kojih su državne vlasti pokušavale izgrađivanje identiteta novih generacija. 
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Sadržaji udžbenika za osnovne škole otkrivaju kako se ideja o naciji 
konstruisala u prvim fazama jugoslovenske države pri čemu je dominantan 
sadržaj bio srpski istorijski narativ. On je imao centralno mesto u 
„nacionalizovanju” Vojvodine i posle proglašenja diktature 1929, ali sada 
u oblikovanju nove, jugoslovenske nacionalne svesti. Ipak, u udžbenicima 
nove generacije povećavao se obim sadržaja iz istorije Hrvata i Slovenaca, 
kako bi se sve tradicije uključile u jugoslovenski istorijski identitet kao 
osnovni pravac državne nacionalne ideologije. Uz određene specifičnosti, 
nastava i udžbenici namenjeni nacionalnim manjinama imali su takođe 
izrazito društvenu i političku funkciju. Ovi udžbenici u prvom periodu 
postojanja nove države nisu pružali gotovo nikakve informacije o istoriji 
njihovih naroda. Obim udžbenika za nacionalne manjine je zbog karaktera 
izlaganja gradiva sveden na jednu četvrtinu obima udžbenika s kojih su 
oni prevođeni. Osnovna poruka ovih udžbenike bila je izgrađivanje 
lojalnosti prema jugoslovenskoj državi. Istorija njihovih matičnih naroda 
prikazivana je fragmentarno i često u kontekstu sukoba s Jugoslovenima. 
Tridesetih godina u udžbenicima za nacionalne manjine povećani su 
sadržaji vezani za istoriju njihovih naroda, ali njihova osnovna poruka nije 
se menjala. U nastavnim planovima i udžbenicima istorije prostor Vojvodine 
je posmatran kao deo jugoslovenskog nacionalnog prostora koji je konačno 
postao deo jedinstvene jugoslovenske države. Tokom celog međuratnog 
perioda udžbenici istorije su bili potencijal za postizanje ciljeva nastave 
istorije i važno sredstvo za preoblikovanje kulturnog iskustva đaka u 
Vojvodini u jugoslovenskoj državi. Poželjnoj slici prošlosti data je izrazito 
važna integrativna funkcija, ali je ona na prostoru Vojvodine bila suočena 
s velikim preprekama. „Nacionalizovanje” Vojvodine putem nasatave i 
udžbenika istorije za osnovne škole, koji su se zasnivali uglavnom na 
nacionalnoj tradiciji Jugoslovena, u takvoj multinacionalnoj sredini nije 
moglo da odgovori na očekivanja tvoraca takve politike.
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МИТ О ЦРНОМ ЧОВЕКУ У СРПСКОЈ 
ИСТОРИОГРАФИЈИ 

(ОД КРАЈА 17. ВЕКА ДО 1941. ГОДИНЕ)

Црни човек, у српској историографији често помињан и као деспот 
и цар Јован Ненад, Јован Црни и Јован Чарнојевић, мистериозна је 
личност присутна у делима српских историчара од краја 17. века, па 
до савременог доба. Циљ овог рада је анализа и интерпретација 
стратегија и приступа у преобликовању историјског наратива о Јовану 
Ненаду у појединим епохама, као и утицаја под којима су поједини 
историографи писали своја дела. При том, нећемо улазити у 
компарацију извора, фактографску анализу или уочавање очигледних 
пропуста појединих аутора, већ у тумачење историографских радова 
из угла употребе прошлости, њихове политичко-идеолошке позадине 
и функционалне димензије, као и мотивације писаца да на одређени 
начин користе наратив у перципирању, схватању и конструисању 
прошлости. Осим тога, настојаћемо да уочимо уплив друштвених 
кретања и духа времена на причу о „цару” Јовану и њену структуру 
у хронолошком оквиру од краја 17. века, када настају дела првих 
нововековних српских историчара, па до средине 20. века, јер су 
управо у том временском размаку различите друштвене појаве имале 
снажне рефлексије на приступе у историографији. Историографску 
перцепцију Јована Ненада и трансформацију наратива можемо 
пратити у три државна оквира, у Хабзбуршкој монархији, Кнежевини 
Србији и Краљевини Југославији, а истовремено је у његовом 
обликовању могуће уочити утицаје државних и националних 
идеологија, од патриотизма усмереног према Краљевини Угарској 
и(ли) аустријском цару и династији Хабзбург, до интегралног 
југословенства или идеје о троименом народу Србима, Хрватима и 
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Словенцима. Такође, један од циљева рада је разматрање утицaja 
идеологије српског национализма на поимање војвођанског простора 
и Војводине као територије која је у политичко-правном и историјском 
смислу утемељена на идеји о српској државности, али и у ширем 
оквиру, Јована као личности у чијем су представљању коришћени 
елементи из реторике национализма о светој земљи, изабраном вођи 
и изабраном народу.

Увод: ко је био Црни човек?

Историјски наратив о самозваном цару Јовану Ненаду, вероватно 
пустолову рођеном крајем 15. века, добро је познат у савременој 
српској историографији1. О овој мистериозној и харизматичној 
личности, поменутој у изворима и историографским делима под 
именима Црни човек (Homo Niger), Јован Црни, Јован Чарнојевић, 
Јован Ненада2, Ненад Чарнојевић и Јован Цар, постоји мало сасвим 
поузданих података, и то тек о последњих годину дана његовог 
живота, када се појављује у јужној Угарској за време рата око избора 
наследника Лајоша II, краља који је погинуо у катастрофалном поразу 
угарске војске у сукобу с османском армијом код Мохача 1526. године. 
И у сведочанствима писаним од стране Јованових савременика много 
је нејасноћа и контрадикторности, јер се већ тада појављују 
информације да је наводно био потомак византијске царске породице, 
можда рођен „са ердељске стране” у Липови, али и тврдње да је 

1 Из обимне литературе о покрету Јована Ненада у српској историографији 
издвајамо: Душан Ј. Поповић, Срби у Војводини, књ. 1. Од најстаријих времена до 
Карловачког мира 1699, Нови Сад 1957; Душанка Динић-Кнежевић, Прилог 
проучавању покрета Јована Ненада, Годишњак Филозофског факултета у Новом 
Саду, књ. 7, Нови Сад 1962–1963, 22–29; Имре Санто, Буна цара Јована Ненада 
1526/1527. године, Зборник за историју, бр. 12, Нови Сад 1975, 19–33; Сима Ћирковић, 
Последњи деспоти, Историја српског народа, II: Доба борби за очување и обнову 
државе (1371–1537), Београд 2000³; Ненад Лемајић, Српска елита на прелому епоха, 
Сремска Митровица – Источно Сарајево 2006; Борис Стојковски, Цар Јован Ненад: 
живот, дело и наслеђе Црног Човека, Будимпешта 2018.

2 У историјским изворима из периода Јованове активности 1526–1527, назив у 
форми Ненада појављује се само у појединим писмима Фердинанда Хабзбуршког 
и није јасно да ли је реч о презимену или патрониму (Б. Стојковски, Цар Јован Ненад, 
71).
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потицао из нижих друштвених слојева и да је био коњушар Јована 
Запоље, једног од два претендента у борбама око угарске круне након 
краљеве смрти на Мохачком пољу. 

Подаци који су проверени говоре о Јовану као човеку црне пути с 
дугом црном пругом преко тела, који је успео да окупи снажну војску 
и укључи се у сукоб између Запоље и Фердинанда Хабзбуршког за 
угарски престо, прво као Запољин савезник, а затим на страни његовог 
супарника. У почетку, Јован је свој покрет водио у борбу против 
Османлија, па је већ у новембру 1526. прешао у Срем и заузео Черевић 
и Баноштор, где је поставио своје посаде. Процењује се да је његова 
војска, с којом је контролисао делове Бачке, Баната и Срема, бројала 
између 10.000 и 25.000 људи и 1.500 коњаника3. На овој територији, 
он се сукобљавао с локалним феудалцима, међу којима је био и 
господар тврђаве Суботица Валентин Терек, од којег је Јован отео 
утврду, где је затим привремено сместио своје главно седиште4. Након 
што је напустио савезништво са Запољом, Јован се заклео на верност 
Фердинанду Хабзбуршком, после чега му је упућена једна 
дипломатски срочена повеља, којом је од Хабзбурговца добио дозволу 
да „брани” територију коју је заузео након смрти угарског краља 
Лајоша II, али без израза који би недвосмислено сугерисали да Јован 
има феудално право на те области5.

Омасовљење и успеси Јовановог покрета утемељени су на 
политичко-друштвеним околностима и општем стању у Угарској, пре 
свега због катастрофалне „мохачке погибије” угарске војске и 
последица османске инвазије, које су се одразиле и на јужноугарске 
области. Наступило је несигурно и опасно време, што је искористио 
Црни човек да у један покрет окупи дезоријентисано, уплашено и 
верски фанатизовано становништво граничних и опустошених 
угарских територија. Несумњиво харизматична личност, он се на 
основу једноставног верског православно-мистичног програма и 
гласина о себи као пророку, потомку византијских царева, будућем 

3 С. Ћирковић, нав. дело, 482–483.
4 Ђурађ Сремац, Повесница о пропасти Угарског краљевства, Београд 1987, 92.
5 С. Ћирковић, нав. дело, 485.
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владару Цариграда и божијем изасланику, ставио на чело многобројне 
војске, која је постала важан фактор у борбама за угарски трон. 

За „Homo nigera”, који је, према сведочанствима савременика, 
чинио чуда по својој вољи, прорицао будућност и с лакоћом окупљао 
масе, били су заинтересовани и дипломатски представници европских 
дворова. О вестима да се Јован представља као потомак Палеолога 
писао је венецијански историчар и савременик догађаја Марин Санудо 
Млађи6, а упечатљиве податке доноси и извесни Џон Валоп, изасланик 
енглеског краља Хенрија VIII, који је лично посетио јужну Угарску. 
Он записује у својим белешкама да је Јован Црнац, односно Мавар 
или Моер, а да је из разговора с једним Јовановим послаником сазнао 
како се он представља као цариградски цар с мисијом да протера 
Османлије из Грчке. Према речима неименованог посланика, Јован 
није желео да каже где је рођен и одакле је дошао, него само „да га је 
Бог тамо послао”. Описао га је и као доброг ратника и „човека од 
врлина”, који „спава два сата ноћу и моли се трећег, тако да трећину 
ноћи проводи у молитви”7. У једном документу из тог периода „Црни 
Човек” и сам себе назива „Јован од Бога послати цар”. Међутим, овај 
термин је био део имена и традиције, јер је сасвим извесно да он 
никада није био окруњен и признат за цара, иако га је каснија 
историографија тако упамтила8. 

На основу сведочења савременика догађаја и преписке из тог 
времена, укључујући и писма која су размењивали самозвани цар 
Јован и Фердинанд Хабзбуршки, академик Сима Ћирковић закључује 
да „у његовим титулама, ни у симболима ни у идејама нема ослањања 
на српске државне и политичке традиције”, већ на идеју једног 
васељенског православног владара. Такође, Ћирковић је оспорио 
могућност да је Јовану од стране Фердинанда додељена титула 
српског деспота који му је, према речима Запољиног капелана и 
непоузданог историографа Ђорђа Сремца, „о томе дао повељу с 
висећим печатом”, што му је често и касније приписивано од стране 

6 Д. Ј. Поповић, Срби у Војводини, 134.
7 Белешке Валопа, посланика енглеског краља, о цару Јовану, Гласник Историског 

друштва у Новом Саду, 12, 2, Нови Сад 1939, 221.
8 Б. Стојковски, Цар Јован Ненад, 72.
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појединих српских историчара. Ћирковић је сматрао да је реч о 
говоркању и склоности преузимању непроверених гласина, приступу 
који је иначе био карактеристичан за Сремчево дело, јер је 
Фердинандова и Јованова преписка оповргла доделу деспотске титуле, 
а осим тога деспотско достојанство је још пре Мохачке битке додељено 
великашу Стефану Бериславићу9.

Становништво јужне Угарске је привлачила у почетку социјална 
и антифеудална компонента Јовановог покрета. Иако су поједини 
оновремени извори тврдили да његова војска напада локалне феудалце 
и отима им земљу да би је затим Јован поделио својим људима, ипак 
је у одређеном моменту изгубио антифеудалне тежње. Свој двор је 
уредио према угарском узору, у управљању су му помагали палатин 
и ризничар, кастелани су управљали територијом коју је привремено 
држао, имао је и свој грб, а према османској пракси формирао је личну 
гарду од 600 јаничара. Такође, заклео се на верност Фердинанду 
Хабзбуршком, поставши његов слуга и плаћеник10, а и у његовој 
делатности је постало доминантно уплитање у феудалне сукобе са 
Запољиним присталицама, а све мање борба против Османлија.

Чини се извесним да је знатан део припадника Јовановог покрета 
припадао српској популацији, али оновремени мађарски извори 
сугеришу да је етнички састав војске ипак био хетероген, јер је међу 
војницима било скитница и бескућника из разних народа, посебно 
Влаха и Бугара. О мултиетничком карактеру покрета сведоче и 
Валопове белешке, где је записано да је покрет састављен од „свих 
нација”. Истовремено је већина српског племства у Угарској била 
непријатељски расположена према Јовану и његовом покрету, па је 
тако утицајни српски феудалац Марко Јакшић примио у своју тврђаву 
једног од Јованових непријатеља, након што га је овај поразио у 
борби11. 

Самозвани цар је однео неколико победа у биткама са Запољиним 
савезницима, али је доживео тежак пораз у близини Арада, чиме је 
знатно ослабио своје позиције. Непосредно након тога, упао је у 

9 С. Ћирковић, нав. дело, 482.
10 Д. Динић-Кнежевић, нав. дело, 23–24.
11 Белешке Валопа, 221; Д. Ј. Поповић, Срби у Војводини, 140.
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клопку постављену од Запољиних људи у Сегедину, где је у јулу 1527. 
рањен из пушке, а затим напуштен од своје пратње, ухваћен и убијен 
у месту Торњош код Суботице од стране старог непријатеља 
Валентина Терека, који је Јованову одсечену главу послао као поклон 
Запољи у Будим. После смрти мистериозног вође, који је вероватно 
и пре пораза и рањавања изгубио на убедљивости међу присталицама, 
његова војска се распала и пришла обема супротстављеним странама 
у рату за угарски трон, а делом се преселила у Срем под османску 
власт, међу њима и Јованов „палатин” Субота Врлић, описан у 
каснијим извештајима као османска ухода12.

Јован Ненад није постао део народне усмене традиције, односнно 
није привукао пажњу народних певача, о чему је с чуђењем писао 
историчар Душај Ј. Поповић, „иако се борио за права простог 
човека”13, али је наратив о њему, његовом покрету и успесима 
употребљен већ у делима Ђорђа Бранковића, Павла Јулинца и Јована 
Рајића, првих српских историчара у раном модерном добу.

Деспот или „псеудодеспот”? Јован Црни у делима раномодерних 
српских историчара

Када пишу о периоду средњег века након пропасти српске 
средњовековне државе 1459, првим српским историчарима у раном 
модерном добу, Ђорђу Бранковићу, Павлу Јулинцу и Јовану Рајићу, 
централна је тема традиција српских деспота у Угарској, односно 
потомака деспота Ђурађа Бранковића, који су од угарских краљева 
добијали ово достојанство. Пре угарског пораза на Мохачком пољу 
деспоти су били Ђурађови унуци, међу њима и Вук Гргуревић или 
Змај Огњени Вук, а затим великаши из куће Бериславића. Традиције 
деспотског достојанства у Угарској постојале су осам деценија, а 
деспотима су узори били њихови претходници као самостални 
владари у Србији, који су на тај начин чували успомену на деспотовину, 
што је био један од облика памћења српске прошлости у ученим 

12 Д. Ј. Поповић, Срби у Војводини, 197; С. Ћирковић, нав. дело, 487; Б. 
Стојковски, нав. дело, 96.

13 Д. Ј. Поповић, Срби у Војводини, 133.
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историјским делима и у јуначкој народној песми, како примећује 
академик Сима Ћирковић. Крајем 17. века, када је почело потискивање 
Османлија из Угарске у Великом бечком рату (1683–1699), управо је 
преко угарских деспота оживела свест о некадашњој српској држави 
и њеној обнови14.

Главни протагониста политизације ове идеје и обнове наратива о 
деспотовини био је гроф Ђорђе Бранковић (1645–1711). Када је током 
Великог бечког рата аустријска војска привремено заузела део 
некадашње средњовековне Србије, гроф Бранковић је од хабзбуршког 
цара Леополда I затражио да формира државу Илирију с њим као 
владаром, јер је, према властитим тврдњама, био потомак владарске 
династије деспота Бранковића. Његов покушај је окончан неуспехом, 
а он је ухапшен од стране аустријских власти, да би до краја живота 
био заточеник у Бечу и Хебу. Током дугогодишње интернације 
написао је „Славено-сербске хронике”, обимно мемоарско-
историографско дело на готово 3.000 страна, превасходно мотивисано 
настојањем да докаже властито високо порекло и право на деспотску 
титулу. Бранковић је био први српски историчар који је писао о Јовану 
Ненаду, прогласивши га за деспота Јована Другог, потомка Црнојевића 
и рођака деспотице Ангелине, што га је посредно везивало и за 
Бранковиће, јер је деспотица била супруга деспота Стефана, сина 
Ђурађа Бранковића и мајка Јована и Ђорђа, двојице носилаца 
деспотског достојанства у Угарској. На тај начин, гроф Бранковић је 
био творац традиције о наводном деспотском пореклу Јована Ненада, 
присутне и код бројних српских историчара, који су у следећим 
вековима некритички преузимали његове тврдње15.

Бранковићеве „Хронике” су публиковане тек три века након његове 
смрти, а аутор прве објављене историје Срба је био Павле Јулинац 
(1730–1785), официр у руској служби пореклом из Сегедина. Његова 
књига, под насловом Краткоје введеније в историју происхожденија 
славено-сербскаго народа, односно Кратки увод у историју порекла 
славеносрпског народа, штампана је у Венецији 1765. године. Под 
утицајем просветитељских идеја, он историју српског народа прати 

14 С. Ћирковић, нав. дело, 490.
15 Б. Стојковски, нав. дело, 37, 65–66, 200.
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кроз галерију владара од 600. до 1691, покушавајући да докаже његову 
древност и славу у прошлости.16 Јулинац је Јована Чернојевића или 
Јована Деспота, како га назива, уврстио у трећи део књиге, међу 
владаре чији низ и континуитет започиње Стефаном Немањом, 
односно „Немањићком линијом” у оквиру које се издваја посебна 
целина о „деспотима српским”. Између осталог, Јулинац похвално 
пише о Јовановој војсци због показане храбрости у борби „против 
Угара”, за коју каже да је и након Јованове смрти била под 
покровитељством Фердинанда Хабзбуршког. Као и Ђорђе Бранковић, 
чију књигу је екстензивно користио у писању свог дела, тврди да је 
Јован био потомак Црнојевића, дакле легитиман владар и један од 
српских деспота у Угарској17.

За разлику од Јулинца и Бранковића, другачији приступ личности 
Црног човека и писању о прошлости у целини, имао је православни 
калуђер Јован Рајић (1726–1801), аутор четворотомне историографске 
студије Историја разних словенских народов, најпаче Болгаров, 
Хорватов и Сербов, објављене 1794–1795. у Бечу. Полазећи од 
просветитељства и патриотских идеја, он је настојао да докаже како 
и српски народ има славну прошлост18, а иако је користио 
Бранковићеве „Хронике” као извор, критички је приступао његовим 
тезама, укључујући и тврдње о пореклу Јована Ненада, негирајући 
његово право на деспотску титулу и доказујући да није могао бити 
потомак Бранковића и Црнојевића. Рајић чак констатује да је Јован 
Црни био „псеудодеспот”, односно лажни деспот, али ипак не спори 
да је био значајна личност, па детаљно описује његову делатност и 
успехе.19

16 Ђорђе Ђурић, Павле Јулинац и Захарија Орфелин као историчари, у: 
Споменица академику Чедомиру Попову (ур. одбор Василије Ђ. Крестић и др), Нови 
Сад 2017, 296–300, 308.

17 Павле Јулинац, Краткоје ввденије в историју происхожденија славено-
сербскаго народа, Венеција 1765, 131–133.

18 Ђорђе Ђурић, Јован Рајић као историчар, у: Војвођански простор у контексту 
европске историје: зборник радова, књ. 2, Личности војвођанског простора (ур. 
Владан Гавриловић, Светозар Бошков), Нови Сад 2014, 260–266.

19 Б. Стојковски, нав. дело, 37–38, 66.
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Међутим, за тумачење формирања и трансформација наратива о 
Јовану Ненаду, посебно у наредним деценијама и вековима, од 
мишљења о карактеру Јовановог покрета и дилеме да ли је био деспот 
или псеудодеспот, много је значајније позиционирање Јована Црног 
као једне, не неважне, епизоде у српској историји, што је каснијим 
историчарима била подлога на којој је даље разрађиван наратив о 
Црном човеку, у зависности од временског оквира и друштвеног 
контекста у којем су историографи писали своје радове, с посебно 
интензивним замахом током 19. века. Бранковић, Јулинац и Рајић су 
га учинили делом политичких традиција везаних за српску прошлост 
јужноугарског простора.

Настанак мита о херојској личности и светој земљи: 
историографија 19. века о Јовану Црном

У складу с развојем историјске науке током 19. века и појавом све 
већег броја публикација о прошлости Срба у Угарској, употреба 
личности Јована Црног добија другачију динамику и делимично 
контрадикторне карактеристике, што је делом последица друштвеног, 
политичког и идеолошког раслојавања међу јужноугарским Србима, 
као и дефинисања различитих политичких опција, али и развоја 
процеса националне интеграције у Србији и јужној Угарској. 
Историјски наративи који су тада настајали, полазили су од приближно 
исте или сличне наративне основе о деспоту, цару, владару и борцу 
Јовану Црном из периода позног средњег века, што је углавном 
последица истоветних извора које су писци текстова користили. 
Помињу га релативно бројни историчари и публицисти, претежно у 
тематски и хронолошки ширим студијама о историји јужноугарских 
Срба, а оно што их суштински разликује је њихова мотивација и 
политичко-идеолошка оријентација. У том контексту, посебно су 
интересантни радови Јована Мушкатировића, Александра 
Стојачковића, Данила Медаковића, Гаврила Витковића, Александра 
Сандића, Јована Хаџића и Алексе Ивића, управо због различитих 
перцепција и опречних тумачења наратива о Јовану Црном као 
последице политичке припадности или циљева које су имали пишући 
о прошлости.
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Први од наведених аутора, адвокат и пештански сенатор Јован 
Мушкатировић (1743–1809) био је политички активан у време великог 
врења у Монархији током последњих месеци живота и након смрти 
цара Јосифа II 1790, када jе племство у Угарској устало у одбрану 
угарске државности, супротстављајући се јозефинским реформама и 
покушајима централизације од стране бечког двора. То је утицало на 
српски клер, племство и грађанство, па је исте године одржан 
Темишварски сабор који је расправљао о положају Срба у Угарској20 
и на којем је дошло до поделе на већинску групу присталица царског 
двора и мањину којом је доминирало племство са захтевом 
обезбеђивања равноправности за Србе у оквиру мађарског уставног 
система21.

Мушкатировић је био присталица идеје да представници Срба са 
својим захтевима изађу пред Угарски сабор, па је за ту сврху саставио 
неколико докумената, који никад нису добили практичну политичку 
примену, јер је његова струја остала у мањини на Темишварском 
сабору, а он се повукао из политичког живота22. Од његових тадашњих 
текстова, историографски је посебно важан нацрт меморандума 
намењен владару и Угарском сабору у случају учешћа представника 
Срба у његовом раду. У рукопису, Мушкатировић детаљно описује 
српско-мађарске односе у прошлости и на основу српских заслуга за 
Краљевину Угарску предлаже регулисање њиховог положаја и 
обезбеђивање равноправности утемељене на историјском праву.23 

Овај меморандум, писан под снажним утицајем ауторових 
политичких погледа, касније је у два наврата објављен у српским 
часописима: први пут 1844. у одломцима у Сербском летопису, како 
се тада звао Летопис Матице српске, под насловом Черте сербског 

20 Владан Гавриловић, Темишварски сабор и Илирска дворска канцеларија 
(1790–1792), Нови Сад 2005, 45.

21 Милорад Екмечић, Стварање Југославије: 1790–1918, књ. 1, Београд 1989, 
60–61.

22 В. Гавриловић, нав. дело, 120.
23 Temišvarski sabor 1790, Građa za istoriju Vojvodine, knj. 9, izbor i objašnjenja: 

Slavko Gavrilović, Nikola Petrović, Novi Sad – Sremski Karlovci 1972, 155.
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живота у Унгарији24, а затим у целини 1904. у новосадском Српском 
сиону. Мушкатировић у меморандуму пише и о Јоану Чернојевићу, 
за којег каже да је „здраво силан био”, па су се оба претендента на 
краљевски трон око њега „трудили”. Користећи текст мађарског 
историчара из 16–17. века Николе Иштванфија, он констатује како је 
Јован „племењаке своје Тракијане илити Сервијане уверио” да води 
порекло „своје крви” од „началника Сервијански, које су се Деспоти 
називали”. Највише пажње у кратком одломку о Јовану Црном 
посветио је полемици с Иштванфијевим тврдњама око Јовановог 
порекла, побијајући тезу да је био „простог и ниског стања” и 
доказујући подацима из једног осамнаестовековног родослова да је 
потицао „от Черногорски вождова“ и да је наводно заиста био 
пореклом Црнојевић. Расправу о Црном човеку закључује 
констатацијом да су након смрти Јованове, „војници његови по 
учињеном између Фердинанда и Запоље миру, у Коморану и сосједним 
мјестам поселили се, и потом су полезне, као Чајкаши краљевству 
услуге чинили, као војска и до саме 1746. год. постојаше”.25

Мушкатировићева перцепција Јована полази од претпоставки, које 
чине срж његовог текста о српско-мађарским односима, о доказивању 
заслуга и услуга српског становништва учињених угарској држави. 
Иако је највише простора посветио питању легалности права које је 
Јован наводно имао на деспотску титулу, анализи његовог порекла и 
покушајима да докаже како је заиста био потомак Црнојевића, кључно 
место у Мушкатировићевом раду заузима истицање заслуга Јованових 
војника који су и након „деспотове” смрти, како пише, „полезне (…) 
Краљевству услуге чинили”, мислећи на Краљевину Угарску, а 
полазећи од политичког контекста и оквира који је сам себи задао 
пишући овај текст. Мушкатировићеве констатације су посебно 
интересантне када се упореде са закључцима других писаца у 
наредним деценијама, нарочито историчара Александра Стојачковића, 

24 Јован Мушкатировић, Черте сербског живота у Унгарији, Сербски летопис 
за год. 1844, част 2, Пешта 1844, 68–82. С обрзиром да Мушкатировићев меморандум, 
колико нам је познато, није објављен на српском језику све до 1844. овај текст је у 
историографском смислу значајан тек од те године, када можемо говорити о утицају 
на јавност, читаоце и друге истраживаче прошлости Срба у Угарској.

25 Temišvarski sabor 1790, 162.
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који је користио његов текст за писање своје историјске студије. 
Такође, у исто време долази до нових тенденција, делимично 
различитих од Мушкатировићевих мотива у тумачењу личности 
Јована Црног и његовог покрета и војске.

У том контексту, током прве половине 19. века појављује се низ 
историографа, који у духу национализма и потребе за „буђењем” 
националне свести, користе историју у процесу формирања 
националног идентитета с обзиром на романтичарски доживљену 
улогу „народа” у прошлости. Историографски радови с том функцијом 
настају под утицајем сличних дела мађарских писаца, а један од 
таквих историчара био је и православни свештеник Павле Стаматовић 
(1805–1863). Он је током тридесетих година у календару Србска пчела 
објавио низ текстова о јужноугарским Србима, пишући о њима као 
најстаријим становницима Угарске. Набрајајући разне епизоде из 
њихове историје, без израженијих интерпретативних амбиција, 
Стаматовић укратко помиње и Јована Чарнојевића, којег описује као 
„особитог и храброг мужа”, који „по крвном праву” себе „деспотом 
Сербским назове”.26 У сличном кључу су тада писали и други 
Стаматовићеви савременици, као што је књижевник Милован 
Видаковић (1780–1841), који је у својој Историји славено-сербског 
народа, за разлику од Стаматовића, веома критичан према тези о 
наводном Јовановом аристократском пореклу, вероватно под утицајем 
Јована Рајића и мађарских историчара. Он сматра да се Јован лажно 
представљао као Црнојевић, како би приграбио деспотску титулу, 
доказујући то као и Мушкатировић анализом родословља, али са 
сасвим супротним циљем. Јована описује као „псеудодеспота” и 
разбојника, постављајући реторичко питање: „Није ли то прави 
разбојник био који је титулу деспотску и свој род безчастио?”.27

Све наглашенија политичко-идеолошка употреба прошлости и 
појединих историјских наратива у каснијим годинама, посебно након 
избијања револуције 1848. и снажнијег продора идеја либерализма и 

26 Павле Стаматовић, Сербљи, њихове заслуге и судбе у Унгарији от 1496. до 
1836, Сербска пчела за 1836, година VII, Пешта 1836, 69–70.

27 Милован Видаковић, Исторiа славено-сербскаго народа, часть 4, Београд 
1837, 3–6.
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национализма у друштво Хабзбуршке Монархије, доноси нова 
тумачења, а тиме и различите перспективе и закључке. У том 
контексту, интересантно је упоредити интерпретације у 
историографским списима двојице истакнутих војвођанских 
интелектуалаца – историчара Александра Стојачковића и новинара 
Данила Медаковића, а затим и дела која су имала доминантно 
национално-интеграцијску функцију, као што су текстови Јована 
Хаџића, Александра Сандића, Алексе Ивића и, посебно, Гаврила 
Витковића.

Позиције које је Александар Стојачковић (1822–1896) заступао у 
политици наглашено су присутне у његовом историографском раду, 
па и у опису Јована Ненада и његовог покрета. Стојачковић је као 
политичар био конзервативац, посланик на угарском и црквено-
народном сабору и секретар војводе Стевана Шупљикца током 
револуције 1848–1849, а као историчар образовани аматер и аутор 
историографске студије Черте живота народа српског у унгарским 
областима, која је све до првих година 20. века била најпопуларнија 
историјска књига међу јужноугарским Србима28. Индикативно је, не 
само што је објављена у Бечу 1849, него и њена посвета патријарху 
Јосифу Рајачићу и очигледна Стојачковићева веза и блискост с 
конзервативним српским клером29.

Пишући о Јовану Чарнојевићу, Стојачковић каже да су га Срби 
признали за свог деспота, који је затим цару Фердинанду Хабзбуршком 
и аустријској страни у рату против Запоље „многоврстне услуге 
указивао”, посебно истичући верност његове војске цару и династији 
чак и након Јованове смрти, о чему пише: „Војска Деспотова, у којој 
су особито Шајкаши важили, дође под непосредствено управљеније 
Фердинанда I, коме је она и после најважније услуге против 
Запољиних приврженика указивала (...) Служили су Дому Аустријском 
и потом у свакој прилици верно и постојано”. Аутор закључује 
поглавље о Јовану речима да и „данас јоште једнако” потомци његових 

28 Никола Радојчић, Александар Стојачковић као историк: прилог повесници 
српске историографије, Извештај Српске Велике Гимназије Карловачке: школска 
година 1910/11, Сремски Карловци 1911, 19–55.

29 Александеръ Стояачковићъ, Черте живота народа српскогъ у унгарскимъ 
областима, Беч 1849, 3.
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војника показују храброст и пожртвовање за Царевину  „и дарована 
од Цара права”.30

Стојачковићева наклоност је нескривено везана за династију 
Хабзбург, па је и главна мисао водиља у његовом тексту наглашено 
истицање српских заслуга и услуга династији, виђених као допринос 
српског народа успону Хабзбурговаца. Стојачковић, за разлику од 
Мушкатировића, предмет српског патриотизма у Монархији везује 
за цара и „дом аустријски”, па је у том контексту и цео његов текст 
мотивисан доказивањем верности Срба царевима у прошлости, чиме 
је индиректно сугерисао која би била најбоља политичка позиција у 
време када пише своју књигу. Њему је, као и свим осталим 
оновременим ауторима, важно доказивање континуитета у тезама 
које заступа, настојећи да их прикаже као историјску константу и 
оријентацију предака у далекој прошлости. 

У Стојачковићевој студији је поменута и идеја да су Срби наводно 
признали Јована за свог деспота, којом сугерише известан демократски 
и изборни карактер његове власти, што је у својој књизи додатно 
продубио и проширио Данило Медаковић (1819–1881), истакнути 
новосадски новинар и писац неколико историографских дела. Само 
три године после Стојачковића, он објављује једну општу историју 
Срба, четворотомну Повесницу српског народа од најстарији времена 
до године 1850, у којој у ширем контексту разматра континуитет 
српских деспота у Угарској, укључујући и Јована, односно Ивана 
Чрноевића, како га назива у својој књизи.

Медаковић објашњава како су српски деспоти у Угарској били 
изабрани од стране угарског владара и њему потчињени, али да избор 
Јована Црног, након смрти последњег деспота из породице Бранковић, 
доказује „какво је право народ и деспот србски имао, што је Иван 
Чрноевић као сродник деспотице Ангелине, од народа за деспота 
примљен”, и то због тога јер је народ желео „ту своју народну власт 
обновљену и утврђену видити”. Он на основу тога закључује „да је 
народ имао право на достојанство ово изабрати оне кое он достојне 
нађе” и да „право ово српског народа живило је у Унгарији управ 
некако све једнако донде, док су на престолу краљевства Угарске 

30 Исто, 14–16.
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краљеви од мађарског племена били”, односно до погибије последњег 
владара из „мађарске краљевске лозе” на Мохачу, када приближно 
истовремено с Чрноевићем нестаје породица српских деспота. У том 
контексту, Медаковић констатује како право на деспотску титулу 
показује „да је народ наш уживао своју народну целост”31.

На перцепцију и ставове о Јовану Црном утицала је и Медаковићева 
тадашња политичка оријентација. Поверљиве информације једног 
аустријског полицијског функционера из истог периода када је 
објављена Медаковићева књига, говоре о њему као плаћенику кнеза 
Михаила Обреновића, претераном Србину и немачкомрзцу који нема 
добро мишљење о тадашњој влади Аустрије и њеној династији32. У 
том контексту, Медаковић у текст о Јовану уноси једну потенцијално 
провокативну мисао, да су Срби имали право на свог деспота док су 
краљеви Угарске били из династије „мађарског племена”, а да након 
смрти њеног последњег представника губе ту привилегију, што је 
вероватно индиректно сугерисало његов негативан ставу према 
Хабзбурговцима. Он у наратив о „Црном човеку” експлицитније од 
Стојачковића уграђује анахронизам о изборности деспота на основу 
„народне воље” и „народне целости”, полазећи од једног демократског 
принципа, непознатог у средњовековном систему мишљења и 
функционисања власти. Он тврди, слично као и већина осталих 
српских историчара из тог периода, да је Јован био сродник деспота 
из породице Бранковић, али нагласак у легитимитету помера ка 
перцепцији о њему као од народа изабраном владару, чији избор 
тумачи као израз „народне воље”, дајући на тај начин перцепцији 
Јована Ненада дубок печат свог времена и тада присутних идеја из 
репертоара идеологије либерализма.

За разлику од поменутих аутора, у историографским делима Јована 
Хаџића, Гаврила Витковића, Александра Сандића и Алексе Ивића 
израженија је национално-интеграцијска функција употребе наратива 
о Јовану Ненаду, а у поређењу с текстовима из прве половине 19. века 

31 Данило Медаковић, Повъстница србског народа од найстарiи времена до 
године 1850, кь. 2, Нови Сад 1852, 203–204; Д. Медаковић, Повъстница србског народа 
од найстарiи времена до године 1850, кь. 3, Нови Сад 1852, 25–27.

32 Василије Ђ. Крестић, Историја српске штампе у Угарској: 1791–1914, Нови 
Сад 2003, 109.
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могу се препознати развијеније стратегије у обликовању наративне 
структуре у духу национализма, што је био део развојног процеса 
који је могуће пратити и у каснијим деценијама, а посебно након 
стварања прве југословенске државе.

Истакнути српски интелектуалац Јован Хаџић (1799–1869) био је 
најпознатији као правник и аутор значајних законских и правних 
аката, али се у свом свестраном раду бавио и писањем историографских 
дела. Он се у неколико својих радова бавио биографијом Карађорђа 
и његовом улогом у прошлости српског народа, па је у том контексту 
истакнуто место дао речи „Црни”, с којом повезује и Јована Црног, о 
чему је писао:

Кад бацимо поглед на живот народа Србскога, примечавамо да 
непостижими промисао света чудесним начином са овим именом 
„Црни” сјажава судбину народа Србскога. Тако је име Срба 
исторически оживело на брегу Восфора Црног мора, гди је њи Плиниј 
године 79. после Христа нашао. После пропасти Србске на Косову 
године 1389. остаци Србске слободе и своје државнине нашли су 
последње убежиште у Црној гори, ту се роди и Црноје, и од њега у 
Црној гори посташе Црнојевићи, и ови чуваше да се свећа Србске 
слободе не угаси. Тако и онај, који је између три страшне силе, Турске, 
Фердинандове и Запољине (1527) за Српску слободу барјак подигнути 
довољно духа и срдца имао, који је на Сегединским пољима Запољину 
војску разбијао, звао се Црни Јован; тако је и Патријарх многи народа 
Србски из Турске у Аустријско царство превео под именом 
Чарнојевића; тако видимо ево и сад Сербију испод јарма избављену 
од Црног Ђорђа.33

У овом тексту, Хаџић поставља Јована Црног у ширу слику о 
српској прошлости позициониравши га у једну хронолошку 
конструкцију с циљем успостављања континуитета од 1. века, па до 
Карађорђевог времена. Он у овом одломку, који чини суштину 
његовог схватања историје, комбинује различита начела либерализма 
и национализма, идеју слободе и средњовековну идеју о „Божијем 

33 Јован Хаџић, Устанак србски под Црним Ђорђе: први три године, Београд 
2010, 102; Мираш Кићовић, Јован Хаџић као историчар, Гласник Историског 
друштва у Новом Саду, 1, св. 1, Нови Сад 1928, 75.
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промислу”. Истовремено је Хаџићев доживљај прошлости утемељен 
на романтичарским и аутохтонистичким тезама о присуству Срба на 
Балкану још у античким временима. Јовану Црном приписује улогу 
борца за слободу – како каже, подигао је „за српску слободу барјак” 
– што уједно види као вековну тежњу народа у коју уклапа и Јованову 
делатност. Чињеница да га Хаџић бира у пантеон личности које види 
као кључне за српску историју важна је сама по себи за симболичку 
и митологизовану представу о Јовану Црном у српској историографији, 
а није без значаја ни просторни аспект, јер су изабране личности из 
Србије и Црне Горе, док је Јован, уз делимично и патријарха Арсенија 
Чарнојевића, једина личност у Хаџићевом пантеону везана за јужну 
Угарску. У целини посматрано, Хаџић је својим текстом допринео да 
Јован Црни буде перципиран као једна од најважнијих фигура у 
прошлости јужноугарских Срба, чиме су отворене нове могућности 
у обликовању наратива, његовом утицају на процес изградње 
националног идентитета, односно позицонионирању као важног 
сегмента у погледу на прошлост у функцији српске националне 
интеграције.

У наредним деценијама, најуспешније спајање националистичке 
идеологије и наратива о Јовану Ненаду дело је Гаврила Витковића 
(1829–1902), самоуког историчара рођеног у Будимпешти, где је 
завршио студије, а затим као инжењер радни век провео у Кнежевини 
Србији34. Да је његов рад, објављен 1870. у Гласнику српског учесног 
друштва под насловом Критички поглед на прошлост Срба у Угарској, 
превасходно намењен изградњи националног идентитета свестан је 
и сам аутор, па то потенцира у уводу овог дела. Он објашњава своје 
циљеве помињући „хемијски процес” стапања мањих делова „народа” 
у већу целину, односно „спајања расутих делова свеколиког српства”, 
чему треба да допринесе и његов текст. Витковићева реторика је 
заснована на израженом антимађарском и антиаустроугарском ставу, 

34 Енциклопедија српске историографије, Витковић Гаврило, (пр. С. Ћирковић, 
Раде Михаљчић), Београд 1997, 306.
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као и непријатељству према „дволичном” бечком цару и другим 
етничким заједницима, како каже, „туђинцима”35.

У обликовању наратива о Јовану Црном, Витковић га представља 
као „српског јунака”, уз изношење неколико теза кључних за 
разматрање употребе историјских наратива у изградњи националног 
идентитета. У уопштеној анализи о простору јужне Угарске, аутор 
каже да се српски народ „по кобном удесу населио на земљишту, које 
је истина туђинско било, но у течају времена под турском навалом 
стајало пустошено и које је освештено српском крвљу, те с правом 
постаде српским земљиштем”. Витковић је детаљно разматрао 
активности Јована Црног, његове борбе и планове о чему пише: „Цар 
Јован је тежио да одржи српски народ непомешан са страним а 
нарочито мађарским живљем, како би Срби сачували своју старинску 
веру, обичаје и стару тежњу за слободом”. У завршном тумачењу 
његовог значаја и постигнутих успеха, аутор констатује: 

Цар Јован је од косовске битке па до данас уз Петра Сегединца 
најзнатнија и најљубопитнија личност у српског народа. Појединих 
јунака имадосмо и доцније, ал они стајаху под туђом управом и на 
туђем земљишту. Цар Јован бејаше самостални народни вођ и бејаше 
мудро изабрао земљиште где са својим народом могаше самостално 
живети (…) Он је земљиште, на ком живљаху тада Срби у Бачкој и 
Банату, сматрао као српску својину.

Витковић објашњава и узрок пропасти Јовановог покрета, који 
види у нарушавању јединства заједнице, односно „да је грешио био 
Цар Јован, што је изневерио Запољу, јер је и краљ Запоља био наше 
горе лист”.36

У наведеним тезама могу се препознати кључни елементи за 
формирање сваке идеологије национализма утемељене на митовима 
о светој земљи која припада нацији, сеоби народа, великом јунаку као 
вођи нације и њеном органском јединству, појмовима који постају 
симболи идентитета иако су углавном конструисани митови и 

35 Гаврило Витковић, Критички поглед на прошлост Срба у Угарској, Гласник 
Српског ученог друштва, књ. 11, бр. 28, Београд 1870, 2, 6.

36 Исто, 13–14, 58–70.
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поједностављење представе о прошлој стварности37. Из Витковићеве 
анализе Јована Црног проистичу сви поменути сегменти уобличени 
и обједињени улогом „јунака”, који у Витковићевој перцепцији није 
био само велики и мудар борац, него и „самостални народни вођ”, 
независан од других, предводник досељавања „свог народа” на 
територију која му припада и која је „освештана српском крвљу”, па 
према том принципу постаје света земља. Такође, он констатује да је 
Јован успео да очува наводно органско јединство народа и његове 
специфичне карактеристике у односу на друге заједнице. Дакле, према 
Витковићевој конструкцији прошлости, Јован Црни је био велики 
народни вођа и јунак, самосталан у односу на друге, населио је српски 
народ на простор Бачке и Баната као простор свете земље освештане 
крвљу, која тиме постаје „српска својина”, омогућио је одржање 
органског јединства заједнице као целине, остварујући њене тежње 
за слободом, али је сукобом са Запољом, којег Витковић види као 
Србина, направио грешку нарушавајући јединство, што га је коштало 
коначног пораза. Сагледан у целини, Витковићев наратив је, с обзиром 
на начин на који је обликован, имао велику симболичку моћ у моменту 
када је написан, јер говори о једном српском средњовеком „цару” с 
простора тадашње јужне Угарске, из чега се индиректно могу 
ишчитати и територијалне аспирације на тај простор, али и 
национално-интеграцијски значај у процесу обликовања српског 
националног идентитета.

Неколико година након Витковића, у сличном кључу је о Црном 
Јовану писао Александар Сандић (1836–1908), професор Новосадске 
гимназије и припадник Српске народне слободоумне странке 
Светозара Милетића. Као милетићевац, он је историји прилазио из 
угла политичке идеологије властите партије и тада доминантних 
Милетићевих стајалишта о решавању политичког положаја Срба у 
Угарској сарадњом с Румунима и словенским народима, а отклоном 
и дистанцом према бечком двору и угарској званичној политици. У 
том контексту и политичко-идеолошком оквиру, утицај политике је 

37 О томе више код утицајних савремених теоретичара национализма: Ханс-
Улрих Велер, Национализам: историја, форме, последице, Нови Сад 2002; Antoni 
Smit, Nacionalni identitet, Beograd 1998.
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видљив у Сандићевом односу према прошлости у чланку Цар Јован: 
1526–1528, објављеном у наставцима у новосадском листу Јавор током 
1874. године.

Сандићеве историографске текстове су још његови савременици 
описали као конфузне и оптерећене романтичарским приступом 
прошлости38, што је присутно и у његовом раду о „цару” Јовану, с 
тим да је као грађанин Монархије, за разлику од Витковића, био 
делимично уздржанији у тумачењима Јованове личности и његовог 
покрета. Као и други историографи који су писали у романтичарском 
кључу, и Сандић је настојао да истакне значај Срба у прошлости, да 
докаже како су имали знамените личности и велике успехе. Он је, 
пишући о јужноугарском простору као светој земљи, слично 
Витковићевом приступу, повезивао крв и земљу, о чему каже: „Земље 
ове и крајеви, у којима дан данас живе Србљи (…) скупом су ценом 
откупљени: животом и крвљу толиких честитих јунака српских. 
Равни Банат и богата Бачка и уз њих, трећи, тај китњасти Срем, то су 
крајеви српски од вајкада”. Надаље, он пише да су се Срби борили 
против Османлија, док су сви остали узмицали „мало и велико, осим 
јунака Србаља”. „Цара Јована” описује као мудрог и паметног, као 
„јунака у Боју” који је Бачку, Банат и Срем ослободио од Османлија, 
али је и „растерао из Бачке и Баната и маџарске спахије и немеше”, 
па због тога „страх уђе у Мађаре; већма се бојаху тог црног човека, 
нег свог краља Запоље – јер је смео цар-Јован погубити и маџарског 
ма ког великаша”. Према Сандићу, „Србљи су врло пазили и љубили 
свога цара Јована: знали су ко јунака над јунаци, многи су га држали 
(…) чак за свеца и чудотворца”,39 а пропаст његовог покрета, слично 
као и Витковић, везује за Јованов прелазак на страну Фердинанда 
Хабзбуршког у рату за угарску круну. О томе Сандић пише, да 
поткупљен даровима Фердинандовим, „превари се цар Јован, уједе 
га љута гуја”, јер да је „уз јуначку десницу и уз храбру војску своју 
имао мало бистријег ока и погледа – на мах би провидио био лукавство 

38 Енциклопедија српске историографије, Сандић Александар, Београд 1997, 
631–632.

39 Александар Сандић, Цар Јован: 1526–1528, Јавор: лист за забаву и науку, бр. 
23, Нови Сад 1874, 721–726
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и лаку веру немачку”. Текст закључује речима о потомцима 
припадника Јованове војске, који су насељени у углу између Тисе и 
Дунава: „То јуначко колено и дан данас живи и србује – увенчано 
толиким јунаштвом, дично споменом свога вође, прајунака цара 
Јована”40.

Осим општих места о херојској личности, заслугама у борби 
против Османлија, снази и успесима српског народа у прошлости као 
залога за остварење колективних права на простору Бачке, Баната и 
Срема, свете земље „откупљене животом и крвљу”, код Сандића је 
интересантна и релација према мађарској и немачкој нацији. 
Политичка идеологија се рефлектује у снажном отклону према 
Немцима, односно како пише „лукавство и лака вера немачка”, коју 
тумачи као главни узрок пропасти Јована и његовог покрета. Сандић 
се дотиче и односа према Мађарима, који није у тој мери 
непријатељски, али јасно апострофира да се у времену „цара” Јована 
ни мађарско племство није могло одупрети Србима и да их је „цар” 
отерао из Бачке и Баната. Својим закључком, слично као готово сви 
аутори пре њега, он успоставља континуитет и везу између предака 
и потомака, односно Јованове војске и становништва између Тисе и 
Дунава, које представља као баштинике славе и успеха њиховог 
„прајунака”.

Последње значајно дело које се у оквирима српске историографије 
бави Јованом Црним пре Првог светског рата објављено је 1914. у 
Загребу. Истакнути члан Радикалне странке у Аустроугарској и 
историчар Алекса Ивић (1881–1948), објавио је књигу о историји Срба 
у Угарској у којој велику пажњу посвећују приказу делатности „црног 
човека” и његовог покрета. Јована Ненада, како га назива, описује као 
храброг ратника, одлучног војсковођу, „чудноватог човека (...) 
оштроумног и убедљивог”. Ивић није сасвим сигуран да му је Јован 
право име, јер мисли да га је узео према узору на византијске и 
бугарске владаре, али затим без ограде за Јована везује титулу цара, 

40 А. Сандић, Цар Јован: 1526–1528: (свршетак), Јавор: лист за забаву и науку, 
бр. 24, Нови Сад 1874, 763–764.
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уз неубедљиво објашњење да му „тај царски наслов дају сви 
савременици као и сви стари писци”41. 

Када је реч о политичко-идеолошкој употреби наратива, најважнији 
делови Ивићевог текста говоре о Јовану Црном као истакнутом борцу 
против Османлија, што аутор у више наврата истиче. Ивић пише да 
је Јован протерао заостале османске чете из Бачке и Баната, ослобођено 
земљиште поклањао својим људима, а затим је ратовао против 
Османлија у Срему, намеравајући чак да пређе у Србију, где би 
наставио своју борбу. Према Ивићевом мишљењу, Јован је окупио око 
себе „велику множину српског народа”, јер је „уживао код народа 
силну популарност, па су Срби најрадије ступали међу његове 
ратнике. (...) Прост народ српски с највећом радошћу је примао глас 
о царевој слави и снази и сливао се у његов табор са целог Балкана”. 
Он констатује и да је „цар Јован одиста био представник српског 
народа и тадањих српских идеја и у ширем значењу тих речи”. Посебну 
пажњу Ивић је посветио Јовановом односу према Османлијама, 
констатујући да је „црни човек” видео „борбу против Турака и 
ослобођење балканских држава као главни задатак свој”, а не рат 
између Запоље и Фердинанда. Надаље, он закључује да на Јовановом 
двору „мисао о потпуном ослобођењу српских земаља није силазила 
с дневног реда”, јер је „брижљиво припремао акцију против Турака” 
у будућности42.

У Ивићевој сложеној пројекцији прошлости, два елемента се 
издвајају као посебно важна за тумачење. Први је наглашавање 
Јовановог значаја као истакнутог борца против Османлија, у време 
када је изашла књига утицајне теме с обзиром на контекст управо 
окончаних Балканских ратова (1912–1913) и од раније уврежене идеје 
о Османлијама као српским архинепријатељима. Управо због тога, 
Ивић представља Јована Црног као личност којој је примарни циљ 
био борба против Османлија, док све остале његове активности види 
као споредне. Други елемент се тиче учитавања одређених 
ујединитељских намера и ослободитељских идеја Јовану Ненаду, јер 

41 Алекса Ивић, Историја Срба у Угарској: од пада Смедерева до сеобе под 
Чарнојевићем (1459–1690), Загреб 1914, 50–52.

42 Исто.
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је, како пише Ивић, заузео Бачку, Банат и део Срема и населио их 
својим људима, али и да је имао намеру да своју акцију настави у 
самој Србији, па чак и на целом Балкану. На тај начин, Ивић спаја две 
актуелне теме у оновременој српској политици и друштву: борбу 
против Османлија и ослобођење и уједињење Срба на просторима 
које насељавају, истовремено представљајући Јована као правог 
заступника „српских идеја” у свом времену и који је управо те задатке 
ставио себи на прво место још у далеком 16. веку због, како тврди, 
Јованове амбиције „ослобођења српских земаља” и целог Балкана.

У готово свим наведеним историографским текстовима из 19. века, 
Јован Црни је представљен као веома значајна личност, уз хероизацију 
као једно од кључних општих места и набрајање његових великих 
дела и успеха значајних за прошлост Срба у Угарској, па чак и шире, 
како га виде Јован Хаџић или Гаврило Витковић. Посматрано у 
целини, наратив о Јовану Црном је током 19. века, у погледу 
интерпретација појединих историчара, у одређеној мери хетерогеног 
карактера, због различите мотивације и политичко-идеолошких 
циљева самих аутора, што се рефлектује у текстовима и закључцима, 
које су сходно томе доносили. Поређење појединих историографских 
дела показује трансформацију видова лојалности и облик двоструког 
патриотизма и идентитета, у случају Мушкатировића и Стојачковића, 
који су свој двоструки патриотизам показивали у односу према 
Краљевини Угарској, односно према цару и династији Хабзбург. 
Аутори из друге половине 19. века – Хаџић, Витковић, Сандић и Ивић, 
своје интерпретације померају према доминантно национално-
интеграционој функцији, па у том контексту и Јована представљају 
као личност која је везана за нацију и национални идентитет. Он је у 
овој новој перцепцији био вођа и борац за национална права, чувар 
органског јединства заједнице и територије која јој припада. 
Истовремено, постојале су и тенденције везане за учитавање 
демократског принципа и карактера „народу” у давну прошлост, као 
што је случај с Медаковићевим текстом и представљањем Јована 
Ненада као од народа изабраног владара.

У контексту јачања српског национализма као модерне идеологије 
19. века, која постаје главни оквир наведених историографских радова, 
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нова стратегија и правац у обликовању наратива огледа се у погледу 
промене Јованове титуле. Српски историчари у 18. и првој половини 
19. века готово без изузетка за њега везују деспотску титулу, не 
помињући царско достојанство, док током друге половине 19. века, у 
делима Хаџића, Витковића, Ивића и Сандића деспотска титула 
постаје ефемерна или потпуно нестаје, а уобичајено постаје 
представљање Црног човека као цара. Ова промена је искључиво 
везана за текстове с национално-интеграционом функцијом и 
изградњом идеје о самосвојности и независности, како Јована, тако 
и српског народа као целине, којег је он, према ставовима аутора ових 
текстова, представљао.

У најопштијем смислу, политички потенцијал деспотске титуле и 
идеја о континуитету српских деспота као предводника српског 
народа на територији Угарске вероватно је била непогодна за 
оправдавање и доказивање политичкиих захтева за посебном српском 
територијом у Хабзбуршкој монархији у оквиру политичке идеологије 
Светозара Милетића или евентуалним територијалним претензијама 
на војвођански простор, што се делимично огледа у Витковићевом 
тексту. Због чињенице да су деспоти у Угарској ову титулу добијали 
од угарског краља, тиме је њен легитимитет искључиво проистицао 
из везаности за угарску круну. С друге стране, царска титула је могла 
сугерисати да је њен носилац био равноправан чинилац, изједначен 
с другим владарима, па и самим аустријским царем у Бечу. На ову 
промену у Јовановој титули сигурно је утицала и идеја о Душановом 
царству и његовој обнови, која је током 19. века постала веома 
популарна у Кнежевини/Краљевини Србији. Иако је наратив о Јовану 
Црном, када се сагледа у целини кроз цео 19. век, несумњиво 
хетерогеног карактера, посебно када аутори тумаче његове намере, 
идеологију и лојалност његове војске, ипак су сегменти из митолошке 
представе о светој земљи и њему као народном вођи били основа за 
ново преобликовање наратива у време Првог светског рата, када мит 
добија нову димензију и структуру у оквиру ратних циљева српске 
владе.
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Јован Црни и идеја о српској државности у Бачкој и Војводини: 
наратив за време Првог светског рата и на Конференцији мира у 
Паризу

До значајних промена у структури и садржају интерпретација 
наратива о Јовану Црном долази након избијања Првог светског рата, 
у контексту употребе прошлости у дефинисању ратних циљева Србије 
и територијалног програма српске владе, који је полазио од текста 
Нишке декларације из децембра 1914, обухватајући цео југословенски 
простор, укључујући и територију данашње Војводине. Прича о 
„црном цару” постала је један од аргумената српских научника и 
политичара у сложеном сплету стратегијских, географских, 
историјских, економских и етничких начела и образложења о праву 
будуће југословенске државе на војвођански простор.

Српска влада је убрзо након избијања рата, због што 
свеобухватнијег одређивања ратног програма, окупила низ 
истакнутих научника са задатком сакупљања материјала и израде 
брошура пропагандног карактера, које би поткрепиле ратне циљеве, 
а међу њима су за историјски део били задужени Станоје Станојевић 
и Јован Радонић, обојица пореклом из јужне Угарске. Председник 
владе Никола Пашић је у више наврата сугерисао научницима да 
обазриво изнесу податке управо о Војводини, напомињући да је уз 
Банат и „Бачка неопходна Србији”.43

Као један од најбољих познавалаца историје Војводине међу 
српским историчарима, Радонић је добио задатак да напише краћу 
историјску студију о Србима у Угарској, која је објављена у Нишу већ 
1915. године. У овој брошури, он је пажњу посветио и „црном” Јовану 
и његовом покрету, који је видео као један од кључних тренутака у 
историји угарских Срба. Између осталог, представљајући Јованову 
личност, борбе и успехе, он пише следеће:

Издајући се за потомка старе грчке владалачке лозе Палеолога и 
српске деспотске лозе, носио се овај човек неко време мишљу да 
формира у Угарској потпуно независну српску деспотовину. Тај је 

43 Љубинка Трговчевић, Научници Србије и стварање југословенске државе: 
1914–1920, Београд 1986, 28–30, 52, 117.
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човек најбоље изразио идеје своје српске средине, којој је још једнако 
у свежој памети била успомена на стару српску независну државу 
с оне стране Саве и Дунава“.

Надаље, у објашњењу судбине и неуспеха Јовановог покрета, 
Радонић је опрезан према његовим дометима, па закључује да је пораз 
резултат неслоге српске властеле и вештине агената цара Фердинанда 
Хабзбуршког. Радонић сматра да је услед тога „цар” Јован напустио 
идеју стварања независне српске државе и „сав се предао у службу 
надвојводе Фердинанда”, закључујући:

Да је цар Јован био мало више реалан, и да није српску снагу 
заложио за остварење хабзбуршких династичких интереса, не би 
тешко било у борби између Фердинанда и Запоље формирати српску 
државу с леве стране Саве и Дунава, чије становништво искључиво 
беше српско. Овако је цар Јован ... допринео много да се Хабзбурговци 
утврде у Угарској.44

Радонић је, конструишући идеологију Јована Ненада, „цара” видео 
као носиоца идеје о српској државности на војвођанском простору, 
полазећи од претпоставке да се кроз велике личности изражавају 
тежње читаве заједнице, а истовремено проналазећи континуитет и 
везу са средњовековном државом успостављањем једног модела 
сећања на српску деспотовину чије је традиције Јован Ненад наводно 
пренео „с оне стране Саве и Дунава”. У тумачењу његовог неуспеха, 
као кључну грешку види сарадњу с Хабзбурговцима, што је, према 
Радонићевом мишљењу, на крају и онемогућило реализацију 
Јованових планова, али и дугорочно олакшало овој династији 
преузимање власти у Угарској. У контексту избијања рата између 
Србије и Двојне монархије 1914, ова интерпретација је кључна у 
преношењу сукоба у далеку прошлост, али и перцепцији династије 
као главне препреке у реализацији српског националног програма и 
директне негације идеје српске државности која би укључивала и 
простор Војводине као део будуће српске или југословенске државе. 
Радонић је на тај начин, пишући брошуру из 1915, имао кључну улогу 
у редефинисању интерпретације наратива о Јовану Црном, који тада 

44 Јован Радонић, Срби у Угарској, Ниш 1915, 5–7.
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по први пут добија конкретну идеолошку функцију у јасно одређеном 
политичком пројекту, као један од инструмената у оправдању 
политичког и територијалног програма српске владе у Првом светском 
рату, везујући за „цара” Јована идеје о српској државности на 
територији Бачке и Војводине.

Током ратних година, а у оквиру припрема српских научника и 
политичара за предстојећу мировну конференцију, личност Јована 
Ненада је након публиковања Радонићеве брошуре постала занимљива 
и другим српским научницима. Интерес за њега изразио је и Станоје 
Станојевић током боравка у Петрограду, када је јануара 1917. упутио 
једно пропратно писмо уз меморандум који је израдио за Министарство 
спољних послова о војвођанском простору, где пише: 

За доказ о оправданости наших националних аспирација на те 
земље особито је важан устанак цара Јована 1527. Тај је покрет 
потекао и центар му је био у северном крају Бачке и Баната, око 
Суботице и Сегедина. Покрет је имао економни и српски национални 
карактер. Треба о томе покрету наћи податке који иду нама у 
прилог45. 

„Цар” Јован и његов покрет су били значајни и у контексту 
концепције која је дефинисала историјско начело о присутности и 
виталности народа на одређеном простору и о политичком значају и 
принципу етничке већине у давној прошлости, што је поменуто у 
Меморандуму „о националним захтевима Србије”. Овај документ је 
марта 1918. од стране Николе Пашића упућен српским дипломатама 
и посланицима, који су га затим предали свим савезничким владама. 
У прилогу меморандума налази се и поглавље „Етнографска граница 
Срба Хрвата према Мађарима”, у којем се полази од претпоставке о 
Бачкој „као српској земљи”, а у кратком историјском прегледу 
констатовано је следеће: „У 16. веку ови су крајеви носили чисто 
српски карактер, чему може да послужи за доказ и историја Цара 

45 Димитрије Кириловић, Питање Војводине на Конференцији мира и улога 
Станоја Станојевића на њој као стручњака, Гласник Историског друштва у Новом 
Саду, 11, св. 33–34, Нови Сад 1938, 123–125. 
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Јована, који је после Мохачке битке скупио војску од 20.000 Срба и 
са том војском био главни фактор на југу Угарске”46. 

Ова концепција је додатно разрађена на самој Конференцији мира 
у Паризу и то у две варијанте од стране историчара Јована Радонића 
и Станоја Станојевића, који су сматрали да историјске чињенице имају 
исти значај као и етничка структура спорних територија, за разлику 
од Јована Цвијића и његовог залагања за одређивање граница према 
етничком принципу. Двојица историчара су полазили од тезе да су 
спорне територије Бачке и Баната имале српски карактер у прошлости, 
и то још у давном периоду од 10. до 15. века.47 Међутим, почетак 
Конференције мира у Паризу поставио је пред српске научнике и 
политичаре дилему редефинисања појединих концепција, у првом 
реду веома присутног начела о историјском праву чији је важан део 
био и наратив о „цару” Јовану, јер су начело самоопредељења и 
етнички принцип дефинисани као пресудни у одређивању 
међудржавних граница. У том контексту, сви историјски агрументи 
добијају споредну улогу, мада су и даље делимично присутни у 
документацији и раду југословенске делегације.

У материјалу сакупљеном у брошури Бачка, аутора Јована 
Радонића, Станоја Станојевића, Јована Цвијића и владике Илариона 
Зеремског, публикованој на француском за потребе рада Конференције 
мира, Јован је поменут укратко: „Краљ Ј. Запоља поклони целу Бачку 
Србину Јовану Црном, који је исте јесени окупира са својим Србима, 
и подели им је потпуно: тако је Бачка добила чисто српски карактер”48. 
У овом тексту употреба Јована Ненада има двоструки значај. С једне 
стране констатује се да му је Бачка била поклоњена од стране угарског 
краља, а с друге стране, да је дељењем земље „својим Србима” први 
обезбедио „чисто српски карактер” тој области. На тај начин је Јован 

46 Građa o stvaranju jugoslovenske države: (1. I – 20. XII 1918), Tom I, pr. Dragoslav 
Janković i Bogdan Krizman, Beograd 1964, 161–162.

47 Andrej Mitrović, Razgraničenje Jugoslavije sa Mađarskom i Rumunijom: 1919–
1920. Prilog proučavanju jugoslovenske politike na Konferenicji mira u Parizu, Novi Sad 
1975, 15–16.

48 Јован Цвијић, Станоје Станојевић, Јован Радонић, Иларион Зеремски, Бачка, 
Нови Сад 1920, 3. Ова брошура из 1920. је превод књижице која је публикована на 
француском језику за време Конференције мира у Паризу.
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у светлу историјских аргумената везаних за територију Бачке добио 
кључну улогу у доказивању српског и југословенског права на ову 
област, конструкцијом да су још у давна времена Срби били њени 
једини становници, с тим да је приметно одустајање од ранијег 
Радонићевог и Станојевићевог става о српском карактеру територије 
још у 10. веку. 

У свим наведеним текстовима упадљиво је наглашавање искључиво 
српског карактера „цара” Јована и његовог покрета, приступ који ће 
бити делимично измењен у представљању и перцепцији ове личности 
за време постојања Краљевине Југославије. Иако наратив о „цару” 
Јовану, као ни остали историјски аргументи, није имао већи значај у 
процесу дефинисања граница и коначним одлукама о југословенско-
мађарском разграничењу, ипак је његово преобликовање у периоду 
1914–1920. добило нову динамику и тумачења која су трајно одредиле 
наративни садржај и структуру, посебно када је реч о повезивању 
Јовановог покрета и идеје о српској државности у Војводини. На 
основу тада формираних тумачења као полазишне основе, за време 
Краљевине Југославије овај мит у новом политичком и идеолошком 
контексту добија нове карактеристике, али су несумњиво његови 
кључни делови добили јасну форму и политичко-идеолошку намену 
за време Првог светског рата и на Конференцији мира у Паризу.

Од српског до југословенског „цара”: Јован Ненад, Војводина и 
Краљевина Југославија

Стварањем југословенске државе 1918. употреба наратива о Јовану 
Ненаду добија важну улогу у пропаганди и идеологији нове државе, 
посебно када је реч о простору некадашње јужне Угарске, односно 
Војводине. У оквиру државне идеологије, Јован Црни је постао тема 
бројних уметничких и књижевних дела и историографских радова, 
којима су продубљене тезе формиране током Првог светског рата и 
на Конференцији мира у Паризу. У већ постојећем наративу додатно 
је наглашен значај Суботице, као једног од Јованових седишта, и то 
доказивањем српског и југословенског права на овај погранични град 
који је био посебно важан у југословенској политици и концепту 
„национализације” и „демађаризације” некадашње јужне Угарске. 
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Суботица је била трећи град према броју становника у Краљевини 
Југославији, али насељена претежно Буњевцима и Мађарима, па је 
ширење југословенске и српске националне идеологије и економског 
и политичког утицаја постало приоритет за нове власти.

Централни догађај у упросторавању и преобликовању наратива о 
Јовану Ненаду представљала је прослава 400. годишњице „цара” 
Јована и његовог покрета у Суботици, обележена 1927. подизањем 
монументалног споменика „цару” и двојици његових сарадника 
Фабијану Литерату и Суботи Врлићу. Рад вајара Петра Палавичинија, 
споменик је постављен на централном суботичком тргу, а састојао се 
од три фигуре: Јована који је представљен као витез с мачем у руци 
и крстом на грудима, Суботе Врлића са штитом у који је уклесан грб 
Краљевине СХС и католичког калуђера Фабијана Литерата с пером 
и књигом у рукама. Ова композиција је својом структуром сугерисала 
јединство православних и католика, грб на Суботином штиту 
континуитет с југословенском државом, а у целини, уз натпис на 
споменику латиничним и ћириличним писмом, тада званичну 
државну идеологију о троименом народу без обзира на разлике у 
писму или верској припадности југословенских грађана.49

У исто време, појављује се низ текстова у часописима и дневним 
новинама с циљем хероизације, митологизације и популаризовања 
лика и дела „цара” Јована, а објављена је и једна Споменица о „цару 
Јовану Суботичком” и његовим сарадницима. У овој брошури су 
самозвани цар и његова делатност разматрани у оквиру југословенске 
националне идеологије о троименом народу, како пише: 

Цар Јован је први дошао на идеју, да не земљишту јужне Угарске 
створи засебну област са словенским карактером. Он је ту своју 
идеју и остварио … Идеја цара Јована живела је и даље, преношена 
је с нараштаја на нараштај, док није у наше дане коначно у живот 
приведена уласком Војводине у националну државу Срба, Хрвата и 
Словенаца.

49 Александар Хорват, Етнички идентитет војвођанских Шокаца и Буњеваца 
у међуратној Југославији (1918–1941), докторска дисертација у рукопису, Нови Сад 
2015, 297–302.
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Осим што му је приписана улога „зачетника идеје о Војводини”, 
Јован Ненад је у Споменици представљен као толерантан владар, који 
је „имао широке груди у верском погледу”, те „није правио разлике 
између Срба и Хрвата, између православних и католика”. Као кључни 
доказ Јованове толеранције истицан је значај калуђера Фабијана 
Литерата, наводно фрањевца из Илока и „најглавнијег царевог 
дипломате”50.

Истим поводом је суботички књижевник буњевачког порекла 
Петар Пекић (1896–1965) написао епску песму у десет певања, 
приказавши Јована као „народног хероја”, али и „идеолога слоге и 
јединства” међу Јужним Словенима, који је остварио идеју о њиховом 
сједињењу и стварању велике државе. У Пекићевој романтичарској 
песничкој визији, Јован је као Краљевић Марко топузином терао 
Османлије, а као визионар и пророк поручивао својим следбеницима: 
„Верујем тврдо да ће доћи доба / Када ће захвална наша поколења / 
По нама сада започети / Храм нашег рода доградити свети”51.

У периоду 1918–1941, наратив о самозваном цару је због поменутих 
политичко-идеолошких околности везаних за „национализацију” и 
„демађаризацију” Војводине, обликован на основу два национална 
обрасца и полазна начела, југословенском и српском, или њиховом 
комбинацијом, али и у том случају с доминантним упливом идеологије 
српског национализма. Аутори као што су Мита Клицин и Миодраг 
Аћимовић причу о Јовану Ненаду искључиво везују за српски 
национализам, потенцирањем српске компоненте у властитој 
пројекцији Јованових циљева. У том контексту, члан Радикалне 
странке, правник и публициста Клицин (1869–1943) је у делу Кратка 
историја српског Елзаса из 1919, констатовао да је Јованов покрет 
имао за циљ остварење „српских територијалних аспирација”, јер је 
„то био први отворени покушај, да се оснује Српска Војводина”, како 
тврди, уједињавањем свих Срба из војвођанских области Бачке, 
Баната и Срема52. Професор Правног факултета у Суботици Миодраг 

50 Споменица на прославу четиристогодишњице смрти цара Јована Ненада, 
Суботица 1927, 3, 10–11, 21, 28–29; А. Хорват, нав. дело, 298–301.

51 Petar Pekić, Car Jovan: epska pesma u deset pevanja, Subotica 1927, 3, 5, 31, 49.
52 Мита Клицин, Кратка историја српског Елзаса: од VI. до XX. века, Београд 

1919, 38.
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Аћимовић (1875–1961) на сличан начин пише како је Јован за ралику 
од ондашњих српских деспота био независан у односу на Аустрију и 
Угарску, да је на територији Угарске „васкрсао српску државу” и унео 
у народ мисао „слободне националне државе”, захваљујући чему је 
„Војводина будно чувала своју националну свест и српску државну 
идеју све до наших дана”. Уз наведене тезе, Аћимовић констатује да 
је Јован Ненад био толерантан владар „верски широкогруд и 
подједнако правичан, како према православнима тако и према 
католицима”.53

С друге стране, Јованова наводна југословенска оријентација је 
била веома популарна међу бачким Буњевцима, и то у оној групи која 
је настојала да формира и одржи посебан етнички идентитет у односу 
на буњевачке Хрвате54. Због тога су поједини буњевачки 
интелектуалци наглашавали југословенство у Јовановој делатности, 
као што је био случај с новинаром Јосипом Шокчићем (1902–1968), 
који је у књизи о историји Суботице Јована Ненада и његов покрет 
тумачио у југословенском кључу констатујући да је то био „први 
покушај за стварање самосталне југословенске државе на територији 
јужне Угарске”55. Сличну тезу је формулисао и учитељ Мијо Мандић 
(1857–1945), који је сматрао да је „цар” својом акцијом „ујединио 
Југословене у једној државној заједници”.56

Такође, истицање југословенске компоненте као главне идеолошке 
оријентације Јована Ненада присутно је и код других аутора, посебно 
након увођења шестојануарске диктатуре краља Александра 1929. и 
промовисања интегралног југословенства као званичне државне 

53 Миодраг Аћимовић, Цар Јован Ненад. Прослава четирстогодишњице његове 
смрти, Летопис Матице српске, књ. 315, св. 1 (јануар 1928), 40–41. Свечани говор 
одржан у суботичкој Градској Кући на дан прославе 27. новембра 1927. год.

54 Буњевци су представљали већинско ставноништво у граду Суботици и 
околини, а чинили су и знатан удео у становништву Бачке, посебно њеног северног 
дела. За време Краљевине Југославије један део Буњеваца је интегрисан у састав 
хрватске нације, а делом је формиран посебан буњевачки етнички идентитет базиран 
на југословенству, али различит од српског и хрватског националног идентитета (О 
томе више у: А. Хорват, нав. дело).

55 Joso Šokčić, Subotica pre i posle oslobođenja: građa za istoriju Subotice, Subotica 
1934, 7.

56 Исто, 309–311.
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идеологије. У Суботици је 1936. организована изложба „Југословенска 
Суботица од цара Јована до Тријанонског мира”, аутора православног 
свештеника Марка Протића, која полази од „цара” Јована и 
претпоставке о „одувек југословенској Суботици и Војводини”.57 
Јована Ненада у истом контексту помиње и историчар Владимир 
Ћоровић (1885–1941) у капиталном издању Историја Југославије из 
1933, чије је полазно начело теза о коренима југословенске идеологије 
у далекој прошлости, како пише, „у народу је постојала извесна свест 
о заједници или да су далековидији умови са њом одавно рачунали”. 
Ћоровић укратко описује и Јована као личност у којој се „мешало 
нешто од народног борца, нешто од простог хајдука, и нешто од 
социјалног револуционара”58.

Иако су између два светска рата објављене бројне публикације о 
Јовану Ненаду, на перцепцију о самозваном цару и његовом покрету 
пресудно су утицала историографска дела двојице истакнутих 
интелектуалаца: Федора Никића и већ поменутог историчара Алексе 
Ивића. При том су обојица допунили већ постојећи наратив новим 
сегментима, и делимично идејама о свесловенској и југословенској 
узајамности, али уз доминантан утицај идеологије српског 
национализма. Ивић је након стварања Југославије у политичком 
погледу и даље био присталица Радикалне странке, а стручну каријеру 
је наставио као предавач на новооснованом Правном факултету у 
Суботици. Он је своје идеје у погледу прошлости Војводине, 
укључујући и тумачење Јована Ненада и његовог покрета, целовито 
изнео у књизи Историја Срба у Војводини, која је објављена 1929. у 
Новом Саду. У поглављу о „цару” Јовану углавном понавља тезе из 
ранијих радова и студије објављене у Загребу уочи избијања Првог 
светског рата, а кључна разлика се односи на закључна разматрања 
о Јовановом значају, о чему пише:

Главна заслуга цара Јована лежи у томе, што је он први дошао на 
мисао, да на земљишту јужне Угарске створи засебну покрајину 
словенскога карактера. Он је ту мисао и остварио те је тиме постао 
зачетник данашње Војводине. Смрћу његовом уништена је његова 

57 Белешке, Гласник историског друштва, књ. IX, св. 4, Нови Сад 1936, 474–476. 
58 Владимир Ћоровић, Историја Југославије, Београд 1933, 1, 295–296.
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творевина, али идеја, коју је он унео међу Србе у Угарској, није више 
могла да се уништи59.

У односу на предратне текстове Ивић, као и већина његових 
колега, у свој рад уноси идеју о традицији војвођанске словенске и 
српске државности, тезу која је била директно супростављена 
мађарским државним традицијама, а Јовану Ненаду приписује 
државотворну улогу оснивача Војводине. Међутим, у књизи из 1929, 
он у складу с идејом о троименом народу и свесловенској узајамности 
делимично комбинује „словенски карактер“ као општи национални 
и идеолошки оквир Јованове државе, иако је примарно идеју 
државности везао за угарске Србе, међу које је, према Ивићевој 
констуркцији, Јован Ненад унео државатворну мисао учинивши их 
њеним баштиницима и носиоцима у наредним вековима.

Међутим, у тексту написаном две године раније за београдско 
Време поводом подизања споменика Јовану Ненаду и његовим 
сарадницима у Суботици, Ивић је изнео делимично другачије тезе. 
У овом кратком запису, слично као и Јован Хаџић, пореди га с „оцем 
Србије” Карађорђем, јер је „цар” био „отац Војводине”, а обојицу види 
као „носиоце наше националне мисли”, који су остварили своје идеале 
и трагично страдали. Јованов политички програм и визију Ивић 
посматра у кључу његових настојања да Војводина буде територија 
„српског карактера” у јужној Угарској, а његов наводно шири програм 
такође упоређује с Карађорђевим циљевима ослобођења целог народа 
у једној независној држави. Ивић га у овом тексту проглашава за 
„нашег првог аграрног реформата” који је одузимао земљу од 
мађарског племства и делио је Србима земљорадницима60. Осим већ 
познате и општеприхваћене идеје државности, у овом тексту „српског” 
а не „словенског карактера”, Ивић у духу времена допуњује наратив 
једном паралелом са савременошћу и тадашњим горућим питањем 
аграрне реформе у Југославији, претварајући Јована Ненада у претечу 
овог процеса, који је у Ивићевој пројекцији, слично као што је био 
случај  у  Краљевини  СХС,  одузимао  земљу  мађарском 

59 А. Ивић, Историја Срба у Војводини: од најстаријих времена до оснивања 
Потиско-поморишке границе (1703), Нови Сад 1929, 82.

60 Време, 28. новембра 1927, бр. 2184.
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земљопоседничком  племству  и  додељивао  је  српским 
земљорадницима. 

Други аутор, који је поред Ивића остварио снажан утицај на 
наратив о Јовану Ненаду био је такође професор на Правном факултету 
у Суботици, покретач утицајног листа Југословенски дневник и 
публициста Федор Никић (1894–1989), од 1929. ватрени присталица 
интегралног југословенства61. Он је поводом подизања споменика у 
Суботици написао неколико текстова, поредећи га по значају са 
споменицима кнезу Михаилу у Београду и бану Јосипу Јелачићу у 
Загребу, напомињући да је његова примарна улога у борби против 
мађарског ревизионизма и гласних захтева из Мађарске за обновом 
мађарске државе у предратним границама. Никић је Јована Ненада 
видео као оснивача „самосталне српске државе на југу Угарске”, „прве 
после Косова”, упоређујући је по „устаничком и револуционарном 
обележју” с државом Карађорђа и кнеза Милоша. У погледу односа 
према религији, Никић каже да „Цар Јован није гледао на веру; за 
њега је народност била главна”, а као његов главни политички циљ 
представља „стварање једне велике српске државе на Балкану”, што 
га сврстава „у ред великих, и првих твораца ове наше уједињене 
отаџбине”. Такође, он констатује да Јован „први проглашује да 
овдашњи Срби (…) сматрају себе као саставни део српског народа, а 
то настањено земљиште као своје и као територијално саставни део 
Српске државе”, повезујући настојања с „државотворством Војводине” 
и Јована као личност која је била зачетник и творац те данашње мисли, 
па „ради тога у његовом раду Војводина може гледати свог творца и 
оснивача”62. 

У тексту објављеном у београдској Политици новембра 1927, 
Никић је, појашњавајући Јованов значај у прошлости, писао како су 
се у његовој држави 

...испољиле две велике тежње и особине нашег троплеменог 
народа: 1) Српска и југословенска државна мисао и државотворство 

61 Душан Попов, Српска штампа у Војводини 1918–1941, Нови Сад 1983, 283–300.
62 Књижевни север, књ. III, Суботица 1927, 484–486; Политика, 27. новембар 

1927, бр. 7035; Федор Никић, Цар Јован Ненад: поводом прославе четирстогодишњице 
његове смрти, Летопис Матице српске, књ. 315, св. 1, Нови Сад 1928, 42–49.
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нашег народа (...) 2) Демократизам и тежња нашег народа за 
демократизацојом државне управе, још тада, када је у читавој 
Европи феудализам био опште владајући политички и државни 
систем. Српска и југословенска државна мисао и демократски 
карактер државне управе су две тековине које су везане за појаву и 
рад Цара Јована. Јер касније читава прошлост Војводине доказала 
је, да су се, и та државна мисао и тај демократски карактер (...) 
стално испољавале у Војводини63.

Никић је у својим текстовима заокружио тумачење Јована Ненада 
и његовог покрета перципирајући ову личност као зачетника идеје, 
прецизно дефинисане још за време Првог светског рата, о српској 
државности на војвођанском простору. Он додаје важан сегмент у 
конструкцији наратива проглашавајући „цара” за обновитеља српске 
државе у ширем смислу, на целом простору насељеном Србима, како 
пише „прве после Косова”. Као и код Ивића, иако су у појединим 
текстовима присутне тезе о југословенству и словенству Јована 
Ненада, ипак је доминантно место заузимала српска национална 
идеологија. Такође, Никић га проглашава за оснивача Војводине, који 
је војвођански простор и угарске Србе на тај начин у симболичком и 
политичком смислу учинио делом српског народа. Никићеви текстови 
садрже разрађену идеју о демократском карактеру Јовановог покрета 
и његове „државе”, па је тако у наратив учитана и идеја важна за 
политичку идеологију 19. и 20. века, такође једна од тема значајних 
у парламентарном и политичком животу Краљевине СХС. Никић је 
успостављањем двоструког континуитета од 16. до 20. века, о 
традицијама демократске управе и националне државности као 
тековине једне херојске личности, кључних за тадашњу позицију и 
перцепцију Војводине у новој држави, обликовао не само пожељну 
слику прошлости, него и дефинисао Јована Ненада као претечу 
владара демократског и национално-државотворног опредељења.

У одређеним нијансама, приступ историчара Душана Ј. Поповића 
се разликовао од приступа Алексе Ивића, Федора Никића и већине 
других историчара и публициста, јер је опрезније и критичније 
прилазио наративу о Јовану Ненаду. У првом тому капиталног издања 

63 Ф. Никић, Политика, 27. новембар 1927, бр. 7035.
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новосадског Историског друштва из 1939. Војводина: од најстаријих 
времена до велике сеобе, Поповић је указао да Јован није могао бити 
проглашен за српског деспота, јер је у исто време ту титулу држала 
друга особа. Као Јованову највећу заслугу види „да је ударио основ 
посебном правном положају Срба у некадашњој Угарској”, да је 
„знатно учинио за насељавање Срба у ове крајеве а на тај начин 
поставио је и питање њихова положаја”, те да „привилегије које ће 
Срби касније добити, а помоћу којих ће се одржати, имају своју основу 
у раду Цара Јована”64.

Иако Поповић у овом тексту није експлицитно полазио од идеје о 
српској државности у Војводини као већина његових савременика, 
већ је вештачки континуитет успостављао с прошлошћу Срба у 
Угарској и њиховим правним статусом, односно привилегијама које 
су Срби добили од стране бечког двора крајем 17. века, којима је 
регулисан њихов положај након Велике сеобе из 1690. године. Он 
Јована види као претечу тих догађаја, а контекст узрочно-последичних 
веза и континуитет историјских процеса за Поповића је важнији него 
доказивање идеје о српској државности, па је сходно томе у овом делу 
приметан и мањи утицај званичне државне идеологије и свакодневне 
политике на тумачење прошлости.

Поред употребе историјског наратива у делима српских историчара, 
личност Јован Ненада је коришћена и у свакодневној политици за 
доказивање политичких програма појединих странака, често и са 
сасвим опречном идеологијом. У листу Војвођанин Војвођанског 
фронта, политичке групације која се залагала за аутономију Војводину 
приликом евентуалне федерализације Краљевине Југославије, 1936. 
излази један дужи чланак под насловом Развој политичке генезе 

64 Д. Ј. Поповић, Војводина у турско доба, у: Војводина 1, Од најстаријих времена 
до Велике сеобе, (ур. Д. Ј. Поповић), Нови Сад 1939, 200–201. У неколико ранијих 
текстова Душан Ј. Поповић је изнео у одређеној мери различите тезе у односу на 
текст из 1939. године. У једној књизи о Војводини из 1925. он констатује да се „цар” 
Јован „носи мишљу, да формира неку врсту српске самосталне политичке 
територије”, а у зборнику радова Нови Сад и Војводина из 1926. он у сличном тону 
пише да „цар” Јован „жели да створи српску самосталну политичку територију на 
подручју данашње Војводине” (Д. Ј. Поповић, Војводина. Прилози проучавању наше 
земље и нашег народа, Београд 1925, 16; Д. Ј. Поповић, Војводина, у: Нови Сад и 
Војводина, (ур. Данило Вуловић), Београд 1926, 14–15).
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Војводине: баштина Деспотовине и идеја цара Јована Ненада. Овај 
текст настоји да докаже да Војводина почива на историјском развоју 
још од времена средњег века, па је због тога „срасла са народном 
душом”. Истакнути су сукоби и борбе на њеној територији у 
прошлости, као „наставак Косовског боја”, а поновљене су и познате 
тезе о Јовановој територији, „засебној политичкој управној области 
са југословенским обележјем” и њему као „првом демократском вођи 
народа” и „иницијатору територијалног уједињења Срба у Угарској 
и њихове политичке самосталности”. Јован је представљен и као 
„зачетник идеје о обнови Војводине”, што је „надживело његову 
државу”, и дошло до изражаја приликом каснијих преломних догађаја, 
као што су Мајска и Благовештенска скупштина 1848, односно 1861, 
на којима „Срби остају верни заставници деспотске баштине и 
заточници идеје цара Јована”65.

Наратив о Јовану Ненаду био је један од историјских аргумената 
и у време расправе око територијалног разграничења између Бановине 
Хрватске и будуће српске федералне јединице након споразума 
Цветковић–Мачек 1939. године. Хрватска сељачка странка и њен 
председник Владко Мачек настојали су да у састав Бановине буду 
укључени делови војвођанског простора, укључујући део или чак 
целу територију Бачке и Срема. Против тог покушаја посебно је оштро 
иступао Српски културни клуб, организација која је позвала „Србе 
на окуп” и одбијала могућност да Бановина Хрватска добије 
територијална проширења, али и да Војводина буде аутономна 
јединица. У том смислу, користили су низ аргумената, укључујући и 
историјски наратив о Јовану Ненаду, о чему је у листу Дан писао 
публициста Александар Мартиновић, полазећи од „вековне српске 
власти над Сремом” и доказујући „српско право” на ову област, у чему 
је важну улогу имала и „независна српска држава” Јована Ненада која 
је обухватала, како је тврдио Мартиновић, Бачку, Банат, Барању и 
Срем66. У једном тексту објављеном од стране суботичког огранка 
Српског културног клуба, чији члан је био и Алекса Ивић, констатован 
је искључиво „српски карактер Војводине” и њено јединство са 

65 Војвођанин, 24. новембар 1936, бр. 13.
66 Дан, 10. фебруар 1940, бр. 35.
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Србијом, при чему су управо под „царем” Јованом Суботица и цела 
Бачка добиле „српски карактер”67.

Дакле, конкретна употреба наратива зависила је од политичке и 
страначке оријентације и тенденције да се за политички циљ у 
савремености нађе упориште у прошлости, па је у том контексту Јован 
за припаднике Војвођанског фронта био демократски владар 
југословенске оријентације и нека врста претече идеје о аутономији 
Војводине, коју су њени протагонисти окупљени око листа Војвођанин 
једним делом темељили на наративима везаним за српску прошлост 
у јужној Угарској. С друге стране, у идеологији Српског културног 
клуба, појава и делатност „цара” Јована је била доказ искључиво 
српског карактера војвођанских области, односно Срема и Бачке као 
две спорне области у расправама око српско-хрватског разграничења 
у Краљевини Југославији уочи избијања Другог светског рата.

Након агресије фашистичких сила на Југославију, територија Бачке 
је окупирана од стране мађарске војске у априлу 1941, а једна од првих 
последица окупације било је брисање трагова претходне југословенске 
власти. Споменици подигнути у циљу „демађаризације” и 
„национализације” Војводине уклоњени су или уништени, наративи 
су поново промењени, а фигури суботичког споменика Јовану Ненаду 
је у ритуалном чину одрубљена глава. 

Закључак: ко је био Црни човек српским историчарима?

Посматрајући у целини мит о Црном човеку у делима српских 
историографа од краја 17. до средине 20. века, његов развој је веома 
динамичан и у зависности од државног оквира и идеологије рефлектује 
политичко-идеолошке и националнио-интеграционе процесе у 
српском друштву. У том контексту, наратив о Јовану Ненаду има јасну 
улогу и намену у доказивању одређених претпоставки кључних за 
разумевање друштвених околности и процеса, као и директних 
политичких утицаја на историјску науку. Јовану Ненаду је од стране 
српских историчара приписан низ функција и симболичких значења, 
у зависности од околности, он је био и деспот и цар, лојалан 

67 Дан, 7. фебруара 1940, бр. 32.
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аустријском двору и династији Хабзбург, веран Краљевини Угарској, 
борац за независну српску државу у Угарској и зачетник идеје о 
српској државности у Војводини, оснивач прве српске државе после 
Косова, борац за ослобођење и уједињење Срба, први аграрни 
реформатор, творац демократски уређене државе, верски толерантан 
владар, борац против Османлија, претеча идеје о војвођанској 
аутономији, југословенски и словенски владар и творац независне 
југословенске државе. У контексту духа времена, патриотских и 
националних осећања аутора, преобликоване су и лојалности, намере 
и циљеви Јована Ненада, уклапањем њега и његовог покрета у 
пожељну слику прошлости, у зависности од потреба и начина 
употребе историјског наратива диктираног званичном државном 
идеологијом и личном или политичком мотивацијом аутора, што је 
често очигледно у текстовима појединих српских историчара.

Такође, наратив је имао улогу у процесу националне интеграције 
српске нације, посебно када је реч о војвођанском простору, и то на 
нивоу употребе прошлости и историјске личности као конструисаног 
симбола идентитета, посебно у случају Витковићеве перцепције и 
представљања Јована Ненада као вође народа, чувара органског 
јединства заједница и једног од предводника насељавања Срба у 
Војводину као „свету земљу”. Истовремено, када се посматра у 
целини, овај наратив је рефлектовао сложеност национално-
интеграцијског процеса, политичко и друштвено раслојавање међу 
српским становништвом у Угарској, касније Југославији, као и 
идентитетске моделе, све од двоструког угарско-српског до српског 
националног идентитета уоквиреног идејом о троименом народу или 
идеологијом интегралног југословенства за време постојања 
југословенске Краљевине. 

У периоду након стварања Краљевине СХС 1918, наратив о Јовану 
Ненаду је допуњен низом нових стратегија и сегмената, међу којима 
су посебно важне тезе о његовој верској толеранцији, демократском 
карактеру државе којом је владао и Јовану као аграрном реформатору. 
На основу идеја формираних у претходним деценијама, а посебно у 
време Првог светског рата у оквиру дефинисања ратног програма 
српске владе, Јован Ненад је за српске историчаре постао кључна 
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историјска фигура, не само оснивач Војводине, него и личност која 
је створила српску/југословенску националну идеју у војвођанским 
областима, али и баштинила низ других традиција важних за 
југословенско и војвођанско међуратно друштво. У том контексту, 
наративом је остварен наводни историјски континуитет и истовремено 
је створена пожељна слика прошлости доказивањем да теме и 
проблеми везани за савременост, као што су аграрна реформа, 
демократска власт и верска толеранција, имају своје давне и дуге 
корене и традиције у Војводини, остварене управо у личности Јована 
Ненада. 

Такође, мит о Црном човеку и начин његове употребе од стране 
историчара, у ширем контексту указује на одређена струјања и правце 
у српској историографији, одјеке друштвених процеса, посебно 
идеологије и политике, а овај наратив и његове трансформације, поред 
базичне приче о Јовану Ненаду, много говори и о времену и 
околностима у којима су настајали поједини историографски радови 
и под којим утицајима су писали њихови аутори, у зависности од 
доминантне државне и(ли) националне идеологије у одређеном 
историјском периоду.
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Vojislav Martinov  UDK 94(497.113 Novi Sad)
Muzej Vojvodine Novi Sad +929 Miletić S.

NACIONALIZACIJA JAVNOG PROSTORA U NOVOM 
SADU I KULT SVETOZARA MILETIĆA

Meštrovićev spomenik Svetozarа Miletićа, otkriven u Novom Sadu 1. 
oktobra 1939, jedan je od poslednjih javnih spomenika podignutih na 
prostoru Vojvodine u periodu Kraljevine Jugoslavije (1918–1941). Proces 
izgradnje spomenika u centru Novog Sada, koji se u međuratnom razdoblju 
izdigao u vodeći vojvođanski grad, a od 1929. godine postao i centar 
Dunavske banovine, trajao je skoro dve decenije. Nema sumnje da su 
društvene, kulturne i političke promene u ove dve decenije ostavile trag 
na razvoj ideja o spomeniku posvećenom Miletiću, njegovoj formi, lokaciji, 
kao i poruci koju on otelovljuje. Istorijat izgradnje ovog reprezentativnog 
spomenika daje nam uvid u politike sećanja na prostoru Vojvodine, na 
različite političke interpretacije vojvođanske istorije, odnosa Vojvodine 
prema Kraljevini Jugoslaviji, njene samopercepcije i ambivalentne pozicije 
srpskog naroda u ovoj pokrajini spram dominantnih politika nacionalizma, 
centralizma i unitarizma. 

Javni spomenici Vojvodine u međuratnom periodu

Spomeničko graditeljstvo međuratnog perioda na prostoru Vojvodine 
nije odudaralo od dominantnih obrazaca uspostavljenih na celoj teritoriji 
novoustanovljene Kraljevine SHS/Jugoslavije. U izgradnji jugoslovenskog 
identiteta veliki značaj pridavan je i kreiranju nove ikonografije, odnosno 
vizuelnih predstava, koje bi i na simboličkom planu ozvaničile novi poredak 
i svojim specifičnim izrazom prevladale zatečeno vizuelno nasleđe 
Habzburške imperije. To je, pre svega, podrazumevalo uklanjanje postojećih 
spomenika, promene naziva ulica, nove arhitektonske obrasce u izgradnji 
kapitalnih gradskih zdanja (crkava, sokolskih domova, upravnih objekata).
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Dinastička propaganda Karađorđevića, razvijana tokom Balkanskih 
ratova i Prvog svetskog rata, bila je prisutna ne samo u Kraljevini Srbiji, 
nego i među srpskim stanovništvom Austro-Ugarske. Lik kralja Petra I 
Karađorđevića je bio posebno omiljen, pogotovo zbog imidža skromnog, 
demokratskog i poštenog vladara. Posle završetka rata, kralju Petru su 
atribuirane i druge vrednosti, poput požrtvovanosti, hrabrosti, političke i 
vojne odlučnosti. Smrt kralja Petra 1921. uticala je da se njegov lik veoma 
brzo uspostavi kao personifikacija ideje oslobođenja, tako da je u 
posthumnoj upotrebi kraljevog imena ustanovljen i neodvojivi epitet – 
Oslobodilac.1 Upravo je lik kralja Petra I Oslobodioca postao i najčešći 
motiv javnih spomenika širom države, čime se propagirala dinastija 
Karađorđevića kao glavni nosilac državnog jedinstva i apostrofirao 
monarhistički karakter državnog uređenja. Pogibija kralja Aleksandra 1934. 
se nadovezala na već postojeću propagandu koja ga je posle smrti kralja 
Petra, a još intenzivnije nakon zavođenja diktature, veličala kao 
otelotvorenje državnog jedinstva, tako da je u drugoj polovini tridesetih 
godina mučenički kralj Ujedinitelj zamenio kralja Petra Oslobodioca kao 
omiljeni motiv u državnoj vizuelnoj retorici. 

Na prostoru Vojvodine, karakterističnom po izrazito heterogenom 
etničkom sastavu stanovništva, posebno se insistiralo na propagiranju 
dinastije Karađorđević putem javnih spomenika, tako da su gotovo svi veći 
gradovi u međuratnom razdoblju imali spomenik posvećen jednom od 
Karađorđevića. U Starom Bečeju je podignut spomenik kralju Petru 1924, 
u Novom Bečeju i Bačkoj Topoli 1926, Velikom Bečkereku 1928, Inđiji 
1929, Pančevu 1932. Spomenici kralju Aleksandru podignuti su u Horgošu 
1935, Titelu, Banatskom Aranđelovu i Turiji 1936, Novom Bečeju i 
Hajdučici 1937, Somboru 1940.2 Zapravo, dinastički spomenici 
Karađorđevića su bili najgušće raspoređeni upravo na teritoriji Vojvodine, 
što ukazuje na značaj pripisivan uprostoravanju ideologije jugoslovenstva, 
pogotovo u graničnim, politički osetlivim područjima, poput Bačke i 

1 O. Manojlović Pintar, Arheologija sećanja – spomenici i identiteti u Srbiji 1918–1989, 
Beograd, 2014, 263.

2 Puni spisak dinastičkih spomenika u Vojvodini videti u: У. Рајчевић, Затирано и 
затрто: оскрнављени и уништени споменици на тлу претходне Југославије, I, Нови 
Сад, 2001; Исти, Затирано и затрто: о уништеним српским споменицима, II, Нови 
Сад, 2007.
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Banata, na koje je susedna Mađarska uporno isticala svoje pretenzije. Osim 
dinastičkih spomenika, učestali su bili i skromniji spomenici, najčešće u 
formi piramide, posvećeni palim borcima za „Oslobođenje i Ujedinjenje” 
i odnosili su se, pre svega, na pripadnike dobrovoljačkih odreda, koji su 
poginuli u toku Prvog svetskog rata i Balkanskih ratova, boreći se na strani 
Kraljevine Srbije. Manji broj spomenika odnosio se i na srpske žrtve, 
nevino stradale prilikom represivnih mera sprovođenih od strane 
austrougraske vojske u toku rata, pre svega, na području Srema i južnog 
Banata. Među podignutim spomenicima, mali je broj onih koji su 
komemorisali ličnosti iz srpske istorije Vojvodine i ovi spomenici uglavnom 
nisu bili postavljani na tako istaknutim lokacijama kao što je to bio slučaj 
s dinasticima. Poseban slučaj predstavlja spomenik caru Jovanu Nenadu, 
koji je otkriven u Subotici 1928. na centralnom trgu, s namerom da se 
veličanjem polu-mitske figure iz prošlosti Vojvodine posebno naglasi srpski 
i jugoslovenski karakter ovog prostora, kao i da se počeci borbe za 
nezavisnost i nacionalne tradicije vremenski pomere u XVI vek.3 Što se 
tiče neslovenskih naroda u Vojvodini, izuzev dva nemačka spomenika 
Sebastijana Lajhta („Spomenik nemačkim kolonistima” u Filipovu 1938. 
i „Sejač” u Bačkom Brestovcu 1936)4, nije nam poznat nijedan slučaj 
spomenika podignutog u javnom prostoru. 

Od alegorijske personifikacije do nacionalnog heroja

Novi Sad je jedan od poslednjih vojvođanskih gradova, koji je u 
Kraljevini Jugoslaviji dobio svoj novi spomenik, iako je inicijativa za 
komemorisanje javnog prostora grada pokrenuta još u prvim posleratnim 
godinama. Centralnim novosadskim trgom je sve do 1939. dominirao 
dvadeset metara visok barokni spomenik Svetog Trojstva podignut 1781. i 
posvećen zaštiti od kuge. Prema sećanjima Trive Militara, Trg Franca 
Josipa (kako se zvao u vreme austrougarske vladavine) je poprimio 
današnje obrise u poslednjoj deceniji XIX veka kada su izgrađena i 

3 A. Хорват, Етнички идентитет војвођанских Шокаца и Буњеваца у међуратној 
Југославији (1918–1941) (докторска дисертација), Нови Сад, 2015, 298–303.

4 M. Šuvaković, Umetnost XX veka u Vojvodini: kontradikcije i hibridnosti umetnosti 
XX veka u Vojvodini, Evropski konteksti umetnosti XX veka u Vojvodini, Novi Sad, 2008, 
73–76.
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najvažnija zdanja koja ga i danas definišu (Crkva imena Marijinog, hotel 
„Majer” i nešto ranije gradska kuća). Tek tada je odlučeno da se s Trga 
ukloni pijaca i da se uredi zelena površina pred gradskom kućom.5 To su 
bile godine velikog urbanog razvoja Novog Sada i ostalih vojvođanskih 
gradova i period u kojem se javni prostor pretvarao u svojevrsnu „pozornicu 
moći” države, koja je imala narastajuću potrebu da se legitimiše pred 
građanstvom. U tom kontekstu trgovi preuzimaju funkciju središta 
pozornice, odnosno postaju mesta manifestacije državne ideologije.6 
Sređivanje Trga se vremenski podudarilo s pogibijom carice Elizabete 
(Jelisavete), što je poslužilo kao povod novosadskom Magistratu i 
gradonačelniku Stevanu Peci-Popoviću da pokrene inicijativu za podizanje 
spomenika ubijenoj vladarki.7 Nije nam poznato zašto nikada nije došlo 
do realizacije ove ideje, ali je sačuvan dopis iz 1913. Zemaljskog odbora 
za očuvanje spomenika iz Budimpešte, kojim se preporučuje gradskim 
vlastima da ne izmeštaju spomenik Svetog Trojstva s Trga. 8 Iz posleratnih 
zapisa Gradskog saveta poznato nam je da je u uoči rata grad pokrenuo 
inicijativu i za podizanje spomenika Lajošu Košutu.9 Sudeći prema 
sačuvanoj dokumentaciji, u toku Prvog svetskog rata je postojala ozbiljna 
inicijativa Magistrata da se podigne impozantni spomenik posvećen 
austrougarskim vojnicima palim u ratu. Naravno, ni jedan od ovih 
spomenika nije bio podignut, a barokno Sveto Trojstvo je dočekalo ulazak 
srpske vojske u Novi Sad, kao i delegate Banata, Bačke i Baranje koji su 
se 25. novembra 1918. skupili u hotelu „Majer” (budućem hotelu „Sloboda”) 
na Trgu Franje Josipa i proglasili prisajedinjenje Kraljevini Srbiji.

5 Т. Милитар, Нови Сад на раскрсници минулог и садашњег века, Нови Сад, 2000, 
130–131.

6 И. Борозан, Репрезентативна култура и династичка пропаганда – споменик 
кнезу Милошу у Неготину, Београд, 2006, 369–370.

7 Istorijski arhiv grada Novog Sada (IANS), F. 150 23305/1898
8 IANS, F. 150 1199/1913
9 IANS, F. 150 19185/1909; Записници проширеног Савета града Новог Сада 

1922–1923, Петроварадин, 2015, 55.
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a) Spomenik oslobođenja i ujedinjenja Vojvodine

Među prvim potezima novih gradskih vlasti, koje su želele i na 
simboličkom planu da uspostave srpski i južnoslovenski identitet grada, 
bila je promena naziva ulica.10 Nizom uredbi od 1919. do 1923. promenjeni 
su nazivi ulica u skladu s novim nacionalnim i političkim zahtevima, pa 
je i središnji gradski Trg Franca Josipa već 3. jula 1919. preimenovan u Trg 
Oslobođenja, novim imenom ukazujući na njegov politički značaj u danima 
formiranja Kraljevine Srba, Hrvata i Slovenaca.11 U skladu s ovom 
tendencijom sloveniziranja grada, 1920. godine javlja se i nova inicijativa 
za podizanje spomenika u centru Novog Sada kojim bi se i u vizuelno-
estetskoj formi markirao javni prostor gradskog središta. Proglas o 
podizanju Spomenika oslobođenju i ujedinjenju prenela je Zastava, a 
potpisan je od strane članova novosadskog Srpskog narodnog odbora iz 
1918, članova Narodnog saveta i Narodne uprave za Banat, Bačku i Baranju 
i brojnih uglednih javnih ličnosti kulturnog i političkog života. U poetski 
sročenom tekstu, započetom usklikom „Vojvođani!”, posebno se ističe 
uloga i značaj Velike narodne skupštine u Novom Sadu, čiji su akteri 
poistovećeni s narodom i stavljeni u istorijski kontekst uz ostale nacionalne 
heroje – Crnog Jovana, Peru Segedinca, „junake sa Srbobranskih šančeva”, 
Miletića i srpske dobrovoljce iz Balkanskih ratova i Prvog svetskog rata. 
Akt sjedinjenja sa Srbijom se u proglasu interpretira kao konačni izlaz 
Vojvodine iz kolonijalne podređenosti, ali i kao čin kojim se nova država, 
posredstvom Vojvodine, otvara prema srednjoj Evropi i tako postaje bitan 
faktor između Istoka i Zapada. Kako bi se ovekovečio ovaj „Akt 
Oslobođenja i Ujedinjenja” apeluje se na Vojvođane i Vojvođanke da 
finansijski podrže podizanje spomenika koji bi bio postavljen na Trg 
Oslobođenja kao „simbol naše zavetne misli, oltar oko koga ćemo se 
okupljati gologlavi u velike dane i svete časove narodne slave i žalosti”.12 

10 С. Радовић, Идентитети и памћење у јавном простору: одономастика Новог 
Сада од аустроугарског до југословенског града, Култура сећања на војвођанском 
простору, Нови Сад, 2017, 214–219.

11 Записници проширеног Савета града Новог Сада из 1919. године, Нови Сад, 
2013, 72.

12 Застава, 26. 9. 1920.



284

Vojislav Martinov

Prošlo je dve godine od ove objave i tek 1922. formiran je Odbor za 
podizanje spomenika na čelu s novosadskim gradonačelnikom Stevanom 
Adamovićem. Nije nam poznato kada, ali pouzdano znamo da je ovaj 
Odbor do 1924. usvojio nesvakidašnje rešenje beogradskog skulptora Tome 
Rosandića. U pitanju je bila alegorijska figura nagog muškaraca koji u 
desnoj ruci drži krunu, a levom pridržava veliki štit. Figura stoji na visokom 
četvorostranom postamentu, koji je obložen reljefnim scenama iz istorije 
vojvođanskih Srba i lunetama s mitološkim predstavama iz nacionalne 
istorije. Na prvoj sceni je prikaz seobe Srba pod Arsenijem Čarnojevićem, 
na drugoj scene borbi iz 1848, na trećoj proglašenje ujedinjenja Vojvodine 
sa Srbijom, a na četvrtoj potpisivanje Trijanonskog sporazuma. Na lunetama 
su scene borbe Kraljevića Marka s Musom Kesedžijom, smrt Kraljevića 
Marka, Kosovka devojka i Pavle Orlović na Kosovom polju i alegorija 
ujedinjenja na kojoj ratnik prihvata u zagrljaj devojku nagih grudi.13 Odbor 
je publikovao i razglednice posredstvom kojih je sakupljao priloge za 
podizanje spomenika. Zanimljivo je to da je na ovim razglednicama model 
malo drugačiji, odnosno, na fotografiji skulpture, na frontalnoj reljefnoj 
ploči, nalazi se prikaz kralja Petra I na konju.14 Prema pisanju 
Jugoslovenskog dnevnika u fond je do 1927. prikupljeno 518.792 krune od 
čega je 200.000 ustupljeno autoru Tomi Rosandiću za izradu modela. 
Ostatak novca se čuvao u novosadskim novčanim zavodima od kojih su 
neki pali pod stečaj, tako da je preostalo ukupno 36.000 dinara, što je 
usporilo dalju aktivnost u cilju podizanja spomenika.15 

b) Spomenik Karađorđevićima

Odbor za podizanje spomenika Oslobođenja je na sednici od 1. februara 
1927. konstatovao da je priliv novca u potpunosti stao i da on više nema 
autoriteta da rukovodi ovom akcijom, te je dalju brigu o spomeniku poverio 
Savetu grada Novog Sada.16 Inicijativu je oživeo novosadski gradonačelnik 
Branislav Borota 1931, ali je umesto alegorijske personifikacije 

13 Reprodukcije spomenika su publikovane u: Покрет – политичка, књижевна и 
привредна смотра, год. 1, бр. 3, Београд, 1924, 38–41.

14 Biblioteka Matice srpske, FG II 3764
15 Југословенски дневник, 1. 5. 1931.
16 IANS, F. 150, 24596/1928
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Oslobođenja, a u duhu dinastičke 
propagande Karađorđevića, gradska 
vlast odlučila da se podigne 
spomenik Blaženopočivšem Kralju 
Petru Velikom Oslobodiocu i 
izdvojila novih 100.000 dinara u tu 
svrhu.17 Na osnovu dostupne građe 
ne može se rekonstruisati kako su 
tekle dalje aktivnosti na prikupljanju 
novca za spomenik, ali je prošlo još 
pet  godina do raspisivanja 
jugoslovenskog anonimnog konkursa 
za njegovo idejno rešenje. Na 
konkurs je pristiglo 42 rada, a žiri, 
kojim je predsedavao Milan Kašanin, 
20. februara 1937. izabrao je rad 
zagrebačkog skulptora Ivana (Vanje) 
Radauša. Nakon završetka konkursa 
priređena je i izložba pristiglih 
radova u prostorijama Muzeja Matice 
srpske, aprila 1937. godine.18

Pogibija kralja Aleksandra uticala je na pomeranje fokusa s lika kralja 
Petra u javnim predstavama dinastije Karađorđević. U novosadskoj javnosti 
se pokreću incijative za novo rešenje reprezentativnog spomenika na Trgu 
Oslobođenja koji bi bio posvećen kralju Aleksandru. Ipak, na zahtev Saveza 
kulturnih društava Novog Sada, Gradski savet je odlučio da se novac koji 
bi bio opredeljen za podizanje spomenika kralju Aleksandru preusmeri u 
izgradnju Sokolskog doma kao objekta od velike važnosti za društveno-
kulturni život grada, tako da je ova impozantna zgrada, autora Đorđa 
Tabakovića, otvorena 1. decembra 1936. pod imenom Spomen dom kralja 

17 Југословенски дневник, 17. 4. 1931.
18 В. Митровић, Конкурс за подизање споменика краљу Петру I Карађорђевићу 

у Новом Саду из 1936/37. године, Грађа за проучавање споменика културе Војводине, 
XXXI, Нови Сад, 2018, 37.

Maketa spomenika Tome Rosandića
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Aleksandra.19 Od ideje o spomeniku kralju Aleksandru se ipak nije 
odustalo. Kako 1937. još uvek nije bio izgrađen spomenik kralju Petru, 
Izvršni komitet odbora za podizanje ovog spomenika je promenio naziv u 
Izvršni komitet Оdbora za podizanje spomenika kralju Petru Oslobodiocu 
i kralju Aleksandru Ujedinitelju. Javljali su se čak i predlozi da bude 
podignut jedan zajednički Spomenik Oslobođenja u čast oba 
Karađorđevića.20 U svakom slučaju, u narednim godinama ova ideja je 
zamrla i nije ni ostvarena do Aprilskog rata i raspada Kraljevine Jugoslavije. 

c) Spomenik Svetozaru Miletiću

Uprkos brojnim inicijativama, Novi Sad će ostati bez vladarske 
skulpture na svojim trgovima, umesto koje će, neposredno pred raspad 
države, centralni trg biti obeležen likom iz sopstvene političke istorije, 
likom Svetozara Miletića. Akcija podizanja spomenika Miletiću pokrenuta 
je u danima prenosa njegovog tela iz Vršca u Novi Sad i uoči svečane 
sahrane na Uspenskom groblju 24. januara (6. februara) 1901. Novosadska 
Zastava je tih dana pozivala na davanje priloga u cilju podizanja 
spomenika.21 Nije bilo precizirano gde bi bio postavljen ovaj spomenik, s 
obzirom na činjenicu da ugarske vlasti svakako ne bi dozvolile da lik 
opozicionog političara dobije mesto u reprezentativnom javnom prostoru.22 
Povodom desetogodišnjice Miletićeve smrti Radikalna stranka je oživela 
akciju na sakupljanju priloga za spomenik, a u Novom Sadu je formiran i 
odbor koji bi se starao o novcu, na čelu s Đorđem Krasojevićem.23  Bez 
obzira na moguće probleme, od Miletićeve smrti do izbijanja Prvog 
svetskog rata sakupljan je novac u ovu svrhu, da bi ga ugarske vlasti 1914. 
zaplenile i usmerile za ratne potrebe.24 Nova inicijativa je usledila tek 1926. 
kada je obeležavana stogodišnjica Miletićevog rođenja. Akcioni odbor za 

19 С. Бјелица, Политички развој града Новог Сада између два светска рата, 
Нови Сад, 2008,172–173. 

20 Дан, 24. 3. 1937.
21 Застава, br. 19, 23. 1. 1901; Исто, бр. 21, 26. 1. 1901.
22 Н. Макуљевић, Уметност и национална идеја у XIX веку, Београд, 2006, 

301–302. 
23 Застава, 23. 1. (6. 2.) 1911.
24 Т. Милитар, Др. Светозар Милетић и његово доба, Нови Сад, 1926, 145; Т. 

Милитар, Светозар Милетић, Нови Сад, 1939, 17–18.
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proslavu stogodišnjice Svetozara Miletića je 23. februara 1926. plakatom 
obznanio javnosti da će se, na podsticaj Matice srpske, grada Novog Sada 
i šajkaških opština, formirati Odbor za podizanje spomenika.25 Još pre ove 
objave, predsednik Akcionog odbora i narodni poslanik Svetozar Stanković 
traži od gradske uprave novčani prilog za proslavu i spomenik Miletiću.26 
Gradske vlasti su zvanično podržale ovu inicijativu na svečanoj sednici 
proširenog Saveta grada, održanoj 6. maja 1926. Tom prilikom je doneta 
odluka o podizanju spomenika i o isplati 250.000 dinara u te svrhe u 
periodu od 1927. do 1931. godine.27 Akcioni odbor za proslavu stogodišnjice 
Svetozara Miletića je na sednici održanoj 3. oktobra 1926. odlučio da dalji 
posao na sakupljanju priloga i podizanju spomenika prepusti upravi Matice 
srpske i tom prilikom joj predao na čuvanje sav prikupljeni novac.28 

U radu Matice srpske tokom narednih godina nije primećena značajnija 
aktivnost povodom spomenika Miletiću, osim što je Matica 1935. godine 
30.000 dinara izdvojila iz fonda za potrebe otkupa Miletićeve rodne kuće 
u Mošorinu, sa idejom da se u njoj otvori Miletićev Spomen muzej.29 Čini 
se da je tek krajem 1936. oživeo rad Matičine uprave u vezi s podizanjem 
spomenika i to na zahtev novosadske gradske uprave, koja je urgirala da 
se oformi Odbor za podizanje spomenika.30 Tadašnji gradonačelnik Branko 
Ilić je, čini se, posebno insistirao na podizanju spomenika jer je Novi Sad 
bio jedan od retkih gradova koji još uvek nije imao reprezentativan 
spomenik jugoslovenskog karaktera.31 Na zajedničkoj sednici Upravnog i 
Književnog odbora Matice srpske konstatovano je da je sakupljeno oko 
pola miliona dinara i da će tokom 1937. biti sazvan Odbor za podizanje 
spomenika, u koji će ući i izaslanici Titelskog i Žabaljskog sreza, 
predstavnici vojvođanskih gradova i pripadnici porodice Svetozara 

25 IANS, F. 150 6715/1926
26 IANS, F. 150 14880/1926
27 IANS, F. 150 35934/1927
28 IANS, F. 150 23484/1936
29 IANS, F. 150 48629/1935
30 Rukopisno odeljenje Matice srpske (ROMS), Zapisnik sa pete zajedničke sednice 

Upravnog i Književnog odbora, 29. 12. 1936.
31 ROMS, Zapisnik sa prve sednice plenuma Odbora za staranje o podizanju 

spomenika Svetozara Miletića, 12. 9. 1937.
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Miletića.32 Pojedini članovi Matice srpske insistirali su da se podizanje 
spomenika odloži za još koju godinu, jer prikupljeni novac nije bio dovoljan, 
a većinom se nalazio u hipotekarskim zajmovima, tako da bi njegovo 
povlačenje izazvalo finansijske probleme Matici.33 

Prvi plenum Odbora za podizanje spomenika sastao se 12. septembra 
1937. i na njemu je izabran Uži odbor, sa zadatkom da sakuplja novac koji 
nedostaje i da organizuje konkurs za idejno rešenje spomenika ili da 
samostalno izabere umetnika. Veća aktivnost Užeg odbora primetna je tek 
tokom 1938. kada se i u široj javnosti javilo očekivanje da se na 
dvadesetogodišnjicu Velike narodne skupštine u Novom Sadu novim 
spomenikom uveliča proslava ulaska Vojvodine u sastav Kraljevine Srbije 
i Kraljevine SHS.34 Što se tiče lokacije za spomenik, prvobitna ideja 
gradonačelnika Ilića je bila da se nalazi ispred Spomen doma kralja 
Aleksandra ili ispred nove zgrade Dunavske banovine.35 Uži odbor je video 
upravo Trg Oslobođenja kao idealno mesto za skulpturu Miletića. Problem 
je bio taj, što je ova lokacija još od 1920. godine bila predviđena za 
Spomenik Oslobođenja, odnosno (od 1931) za Spomenik kralju Petru I 
Karađorđeviću. Odbor je svoj predlog o lokaciji za spomenik izneo 
gradskoj upravi sugerišući i da bi bolje mesto za spomenik kralju Petru 
bilo upravo na novom bulevaru, ispred nove zgrade Dunavske banovine.36 
Isti predlog je i pred Gradsko veće izneo poslanik Raja Marković, ističući 
da će mesto za kraljev spomenik, nakon završetka nove banovinske zgrade 
biti najprometnije u gradu, a i stoga što je Miletiću, kao bivšem novosadskom 
gradonačelniku, mesto upravo ispred gradske kuće.37 Markovićev predlog 
je i usvojen, a Trg Oslobođenja je godinu dana kasnije, nakon četiri decenije 

32 Глас Матице српске, Нови Сад, год. IV, бр. 74–75, септембар, 1937, 116. Umesto 
prvobitno planiranih delegata Somborske i Velikobečkerečke županije, u Odbor je ušao 
delegat Dunavske banovine. IANS, F. 150, 23484/1936

33 ROMS, Zapisnik sa prve sednice Izvršnog odbora, 24. 1. 1936. (Br. 185/36)
34 У јубиларној години Војводина мора подићи репрезентативне споменике 

Краљу Ујединитељу и великом Светозару Милетићу, Дан, 3. 12. 1937; Један 
добровољац из ослободилачких ратова о прослави 20-годишњице ослобођења 
Војводине, Дан, 25. 12. 1937.

35 ROMS, Zapisnik sa prve sednice plenuma Odbora za staranje o podizanju 
spomenika Svetozara Miletića, 12. septembar 1937.

36 IANS, F. 150, 12489/1938
37 IANS, F. 150, 30593/1938



289

Nacionalizacija javnog prostora u Novom Sadu i kult Svetozara Miletića

različitih inicijativa, dobio svoj spomenik, samo što je, umesto habzburške 
carice Jelisavete, spomenika izginulim austrougarskim vojnicima, nage 
alegorijske personifikacije Jugoslavije ili konjičke figure kralja Petra, to 
bila skulptura nacionalnog heroja srpskog stanovništva u Vojvodini, 
Svetozara Miletića. 

Miletićev kult u Novom Sadu

Kultovi nacionalnih heroja bili su karakteristični za rađanje modernih 
nacija u XIX veku. Herojima su imenovani istaknuti pojedinci, koji su 
svojim životom i delom iskazivali najviše ideale i vrline određene zajednice. 
Pod uticajem listova i časopisa, uz istorijske ličnosti, svetitelje i vladare, u 
nacionalni panteon dospevali su i savremeni heroji – umetnici, naučnici, 
političari.38 Apoteoza nacionalnih heroja razvijala se po uzoru na 
svetiteljske kultove – obeležavanjem mesta telesnih ostataka, biografskom 
obradom života i dela, organizovanjem ritualnih manifestacija, umetničkim 
oblikovanjem lika heroja. 

Svojom svestranom, prvo književnom i revolucionarnom, a potom 
političkom nacionalnom borbom, Svetozar Miletić je još za života prerastao 
u mitsku figuru srpskog nacionalnog pokreta u Vojvodini. Njegovoj 
popularizaciji doprinosili su i kulturni radnici poput Jovana Jovanovića 
Zmaja i Vase Živkovića, ali i njegovi brojni politički sledbenici. Još 
sredinom sedamdesetih godina XIX veka kovane su tzv. „Miletićeve 
zlatice”, kovanice s Miletićevim likom na aversu, čijom prodajom se 
finansirao narodni ustanak u Hercegovini. Pored statusa heroja nacije, 
Miletić je za života stekao i titulu mučenika, čemu su doprinele dve 
zatvorske kazne, koje je morao da odsluži zbog svog političkog delovanja. 
Iako Miletić nije stradao u svojoj borbi, ipak se njegovo drugo tamnovanje, 
koje ga je i psihički slomilo, u kasnijoj kanonizaciji posmatralo kao 
uzvišena žrtva prineta ideji nacije. 

Povlačenje Miletića iz javnosti osamdesetih godina XIX veka ostavilo 
je veliku prazninu u političkom životu Srba u Austro-Ugarskoj, a njegovo 
idejno nasleđe postalo je predmet spora Radikalne i Liberalne stranke, kao 
dva glavna izdanka Miletićeve Srpske narodne slobodoumne stranke. Bez 

38 Н. Макуљевић, 92.
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obzira na Miletićevo loše zdravstveno i psihičko stanje, 1896, na 
sedamdesetu godišnjicu njegovog rođenja, u Novom Sadu je organizovana 
svečanost njemu u čast, a istu je obeležila i jugoslovenski orijentisana 
studentska omladina jugoslovenskog kulturnog prostora. Te godine Miletić 
je slavljen i među jugoslovenskim migrantima u SAD-u (Čikagu i San 
Francisku), pa čak i dalekom Omsku u Rusiji.39 Biološka smrt Svetozara 
Miletića 4. februara 1901. samo je osnažila kult ličnosti građen u godinama 
njegove pune snage. Miletićev značaj dodatno je potvrđen na svečanom 
ispraćaju i sahrani, kada se javila i prva ideja o podizanju spomenika u 
Novom Sadu, kojim bi se ovekovečio njegov lik u imaginaciji vojvođanskih 
Srba. Na desetogodišnjicu Miletićeve smrti, Radikalna stranka je priredila 
još jednu nacionalnu svečanost njemu u čast. Tom prilikom izrađen je 
ceremonijalni pehar koji je radikalski prvak Đorđe Miladinović poklonio 
redakciji Zastave i Jaši Tomiću, naglašavajući i tim ritualnim činom Tomića 
kao Miletićevog idejnog naslednika.40

Prvih godina nakon rata o Miletiću se nije mnogo pisalo. Jedna od retkih 
publikacija, bila je brošura Milana Savića o Miletićevoj omladinskoj 
aktivnosti, objavljena 1921. godine.41 Tek je obeležavanje stogodišnjice 
njegovog rođenja 1926. unelo novu snagu Miletićevom kultu. Već prethodne 
godine je predsednik Matice srpske Radivoje Vrhovac najavio nadolazeći 
jubilej kao događaj od velikog značaja, koji se mora obeležiti dostojno: 

Prilika je da Vojvodina, evo za godinu dana, ogleda svoju moralnu 
snagu i da pokaže u godini 1926. koliko je za nju vredan bio rad i trud 
glavnih predstavnika njezinog kulturnog i političkog života; a na toj 
stogodišnjoj raskrsnici da omeri i prikupi svoje snage i za budući rad, u 
svima pravcima jednog boljeg i kulturnijeg života i osiguranja našeg 
narodnog bića u ovim krajevima. 42 

Gradski savet Novog Sada je doneo odluku o organizovanju proslave 
zajedno s predstavnicima šajkaških opština (Titela i Žablja), Matice srpske 
i predstavnika nacionalnih i kulturnih institucija. Proslava se sastojala od 

39 Т. Милитар, Др. Светозар Милетић и његово доба, Нови Сад, 1926, 144.
40 Застава, 23. 1. (6. 2.) 1911.
41 М. Савић, Млади Милетић, Нови Сад, 1921.
42 Р. Врховац, Светозар Милетић, Летопис Матице српске, год. 99, књ. 303, бр. 

1, 1925, 3–10.
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dva dela. Prvo je, na dan Miletićevog rođenja, 23. februara organizovana 
svečana sednica proširenog Saveta grada Novog Sada i parastos u Sabornoj 
crkvi.43 Gradonačelnik Milan Milovanović je otvorio sednicu ističući 
značaj Miletića za Novi Sad, koji je on izabrao za „nacionalni centrum” 
Srba u Ugarskoj.44 Potom je usledio duži govor Mite Klicina, koji će posle 
biti objavljen i kao zasebna brošura.45 Već pomenuta druga svečanost 
usledila je 6. maja, na Đurđevdan – Miletićevu krsnu slavu. I ovaj put 
priređena je svečana sednica Saveta grada, na kojoj je člana Saveta Branko 
Ilić održao prigodan govor, nakon čega je usvojena Odluka o podizanju 
spomenika.46 To je bio povod i da se konačno priredi i reprezentativna 
biografija, a zadatak je poveren Vasi Stajiću. Stajić kao vatreni propagator 
Miletića te 1926. objavio je čak tri publikacije na temu svog uzora. Pre 
svega, to je bila biografija Svetozar Miletić – život i delo pisana na preko 
400 strana. U ovom delu neujednačenog kvaliteta neki aspekti Miletićevog 
rada su svesno izostavljeni, a drugi preopširno zastupljeni, najčešće kroz 
direktno citiranje izvorne građe. Stajićeva knjiga nije zadovoljavala ni 
podrazumevajuće karakteristike hagiografskog žanra, tako da je Miletićevo 
delovanje ponekad posmatrano i kritički, a pojedini segmenti su bili gotovo 
subverzivni za učvršćivanje njegovog kulta. Sažetiji prikaz Miletićevog 
života Svetozar Miletić – Život, rad i ideje u autorstvu Vase Stajića objavljen 
je u Matičinoj ediciji „Predavanja za narod”, s namerom da u popularnijoj 
formi približi Miletića široj čitalačkoj publici, ali ni ovde autor ne podleže 
„zdravičarskom” tonu i epici. Želeći posebno da naglasi vezu Novog Sada 
i Svetozara Miletića, Stajić je izostavljene delove iz biografije izložio u 
manjoj publikaciji Svetozar Miletić i Novi Sad, koja se bavi prvenstveno 
delovanjem Miletića kao gradskog načelnika i ostalim aktivnostima, kojima 
je unapredio grad šezdesetih godina XIX veka. Redakcija lista Zastava je 
serijom članaka Trive Militara takođe obradila Miletićev život i rad, a 
potom ih objavila i u formi knjige Dr. Svetozar Miletić i njegovo doba iste 

43 Записници проширеног Савет града Новог Сада 1926–1927. године, Нови Сад, 
2017, 12–13.

44 Исто, 15–16.
45 М. Клицин, Др. Светозар Милетић, Нови Сад, 1926.
46 Записници проширеног Савета града Новог Сада 1926–1927. године, Нови Сад, 

2017, 105–106.
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godine. Kao što je slučaj i s brošurom Mite Klicina, i od prodaje ove knjige 
novac je išao u fond za podizanje spomenika. 

Miletićev kult prevazilazio je granice Novog Sada i prostirao se na 
području čitave Vojvodine. Slovačko mesto Kovačica je još 1924. podiglo 
kenotaf Miletiću u znak zahvalnosti za njegovu borbu za prava slovačkog 
naroda. U Velikom Bečkereku je decembra 1929. pokrenuta inicijativa u 
gradskom savetu da mu se podigne spomenik.47 Ova incijativa nije nikada 
ostvarena, kao ni pokušaj grada Pančeva da ovekoveči Miletića, pokrenut 
početkom tridesetih godina. U Vršcu, gradu u kojem je Miletić proveo 
poslednje godine života, još 1926. mu je podignuta spomen-bista.48 
Mošorin, kao rodno mesto Svetozara Miletića takođe je pretendovao da 
postane značajno kultno odredište. Formiran je Odbor za podizanje 
Narodnog doma Svetozara Miletića, a pokrenuta je ideja i o otkupu 
Miletićeve rodne kuće i njeno pretvaranje u spomen-muzej. Naravno, 
negovanje sećanja na Svetozara Miletića u šajkaškoj oblasti imalo je i 
posebnu, lokalnu dimenziju. U tom smislu, zanimljiv je spomenik podignut 
kralju Aleksandru u Titelu 1935. godine. Želeći da se i njihovo mesto 
pridruži komemorisanju lika poginulog vladara, Titeljani su istim povodom 
želeli da naglase i istorijske ličnosti iz sopstvene prošlosti i prošlosti čitave 
Šajkaške. To je rezultiralo nesvakidašnjim spomenikom. U pitanju je bila 
bista kralja Aleksandra na visokom postamentu, na kojem su stajale reljefne 
ploče s najslavnijim sinovima Šajkaške – Lukijanom Mušickim, Lazom 
Kostićem, Lazom Pačuom i Svetozarom Miletićem.49 

Paralelno s novosadskom gradskom upravom i Matica srpska je 
organizovala svoje svečanosti u čast Miletića. Održan je pomen na 
Miletićevom grobu, sokolski slet njemu u čast, akademija na kojoj je 
govorio Vasa Stajić i na kraju je priređeno i koncertno veče.50 Te godine 
je Letopis Matice srpske objavio i specijalni broj tematski posvećen 
Miletiću, u kojem su radove priložili Vasa Stajić, Miletićeva ćerka Milica 

47 Југословенски дневник, 5. 12. 1929.
48 IANS, F. 150, 24644/26
49 Дан, 19. 7. 1936.
50 Прослава Светозара Милетића, Српски књижевни гласник, књ. 18, бр. 2, 16. 

5. 1926, 160.
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Tomić, Fedor Nikić i drugi.51 Matica je te godine obogatila svoje fondove 
portretom Miletića, koji je naslikao Uroš Predić,52 a naredne godine je 
Đorđe Jovanović uradio reljef u bronzi, koji je postavljen na fasadu tzv. 
Starog zdanja, odnosno Ilirske osnovne škole, otvorene upravo zalaganjem 
Miletića 1867. godine. Matica je sugerisala gradskim vlastima i da novi 
most preko Dunava ponese Miletićevo ime.53 Sigurno je od velikog značaja 
za buduću izradu spomenika bila bista Svetozara Miletića, koju je Ivan 
Meštrović poklonio Matici srpskoj povodom obeležavanja njene 
stogodišnjice 1927.54 Nije nam poznato na čiju inicijativu, ali 1926. rađene 
su i jubilarne značke sa Miletićevim likom.55

Novi povod gradskim vlastima da javnost podsete na Svetozara Miletića 
bilo je izlaganje poručenih portreta Miletića i Polit-Desančića, koje je 
uradio slikar Petar Dobrović za potrebe glavne sale u gradskoj kući. 
Dekorisanje javnih zdanja portretima uglednih ličnosti bila je praksa 
nasleđena iz austrougarskog perioda.56 Promenom državnih vlasti, 
promenjen je i panteon uglednih ličnosti koje su ispunjavale reprezentativni 
javni prostor. Tako su i zatečeni portreti cara Franca Jozefa i carice 
Elizabete sklonjeni iz dvorane, a u iste ramove postavljeni portreti kralja 
Aleksandra i kraljice Marije, koje je naslikao Paja Jovanović.57 Pored ovih 
vladarskih portreta, upravo su dva najistaknutija novosadska političara 
dobila svoje portrete 1931. godine. Tim povodom je o Miletiću održao govor 
Ignjat Pavlas, a o Politu Slavko Mogin.58

51 Споменица Светозару Милетићу, Летопис Матице српске, год. 100, књ. 308, 
бр. 3, 1926.

52 Д. Станчић, М. Арсић, С. Бабић, Б. Бешлин, Ј. Јакшић, П. Медовић, О. Микић, 
Уметничка топографија Новог Сада, Нови Сад, 2014, 844.

53 IANS, F. 150, 24376/26
54 Stogodišnjica Matice srpske se poklapala sa stogodišnjicom rođenja Svetozara 

Miletića, ali je usled organizacionih problema proslava odložena za kraj naredne, 1927. 
godine. Videti: Д. Попов, Историја Матице српске, IV, Нови Сад, 2001, 281.

55 Muzej Vojvodine, Odeljenje savremene istorije, Zbirka odlikovanja, medalja, 
povelja, značaka i plaketa, inv. br. 152. 

56 Љ. Лазић, Афера нестанка портрета царице Јелисавете из градске куће у 
Новом Саду у светлу новинских извештаја 1936–1938. године, Рад Музеја Војводине, 
бр. 58, Нови Сад, 2016, 133.

57 Исто, 135.
58 IANS, F. 150, 16482/31
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Posredstvom manifestacija, publikacija i umetničkih predstava u Novom 
Sadu i na prostoru Vojvodine lokalne vlasti i političke elite obnovile su i 
nadograđivale rad na kanonizaciji Svetozara Miletića. Naravno, novi 
društveno-politički kontekst uticao je na percepciju Miletićevog lika i dela, 
ugrađujući ideološko-propagandne novine nastale nakon stvaranja 
Kraljevine SHS, u interpretaciji Miletićevog nasleđa. 

Različita „čitanja“ Svetozara Miletića u Kraljevini SHS/Jugoslaviji

Oblikovanje savremene percepcije Miletićevog lika i dela može se pratiti 
kroz brojne tekstove objavljivane u listovima, časopisima, monografijama, 
ali i u govorima državnih zvaničnika i kulturnih radnika na javnim 
svečanostima. U zavisnosti od literarnog žanra, varirao je i stepen 
idealizacije Miletića i njegovih karakteristika. Dok su stručni tekstovi ipak 
donosili nijansiranija tumačenja, u ceremonijalnim govorima i jubilarnim 
člancima isticana je njegova borbenost, hrabrost i požrtvovanost. 

Uzdizanje političkih ličnosti u red mučenika bio je čest retorički 
postupak u srpskoj nacionalističkoj propagandi u Vojvodini. Psihičko 
obolevanje Miletića nakon izdržavanja druge zatvorske kazne tumačeno 
je kao svesno martirstvo za nacionalnu stvar. Rečima Mite Klicina:  „Orlu 
su ostala salomljena krila sve do njegove mučeničke smrti koju je oplakalo 
celo Srpstvo i Slovenstvo”.59 Prilikom proslave stogodišnjice rođenja, 
ministar vera M. Trifunović ga naziva „narodnim mučenikom”, a Triva 
Militar donosi metaforičku sliku Miletića koji je, vođen idealima i vrlinama 
išao trnovitim putem, da bi „naposletku, (sa) mučeničkim vencem na glavi 
a salomljene duše i tela i sam postao narodnim miljenikom i narodnim 
idealom”.60 Klicin ga uvrštava i u najviši panteon narodnih junaka, jer je 
pravedan kao Kraljević Marko, a hrabar i požrtvovan kao Miloš Obilić. 
„Ne žaleći sam da prinese žrtve na oltar narodne slobode, jer se nikada 
nije brinuo o sebi, nego samo o svome narodu, - on je davao dobar primer 
Srbadiji”, zaključuje Klicin.61

59 М. Клицин, 40.
60 Т. Милитар, 6.
61 М. Клицин, 44.
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U pogledu Miletićeve političke delatnosti, posebno se insistiralo na 
nacionalnom karakteru njegovog rada, ali i na istovetnosti njegove politike 
i narodnih zahteva. Miletić je posmatran kroz hegelovsku optiku kao 
otelotvorenje duha nacije i njenog koračanja ka oslobođenju. Zato se Mita 
Klicin i zahvaljuje „Večnom Promislu, što je srpskom narodu dao tako 
nesebičnog i neustrašivog borca u vreme, kada su naši neprijatelji spremali 
da Balkan prevedu iz turskog ropstva u svoje”.62 Prema njegovom mišljenju, 
Miletić je bio „tipski predstavnik srpske rase, obdaren svima svojstvima 
da bude narodni vođa i nosilac njegove nacionalne misli (...) Njegova je 
snaga bila u narodnom poverenju, na čijim je krilima leteo u borbi za 
slobodu Srpstva i Slovenstva”.63 Ignjat Pavlas, u svečanom govoru povodom 
otkrivanja portreta Miletića i Polit-Desančića u gradskoj kući, govori o 
čoveku koji „svojom dušom, svojim mislima i svojim delima obuhvata čitav 
narod”, a nastavlja kroz metaforu: 

Iz narodnoga gnjezda poleteo je tić, da kroz tri i po decenije vodi jato 
neustrašivih boraca u borbu za čast i slobodu naroda. Uzleće iz gnjezda 
u Mošorinu, da ojača svoja krila u Titelu, Novom Sadu, Požunu, Budimpešti 
i Beču, i da na čelu jata svojom duševnom veličinom i snagom zadaje teške 
udarce i kljuje telo kolosa sa dve glave, u Beču i Pešti, koji ispija krv 
njegovog naroda.64 

Pavlas Miletića naziva „narodnim Genijem” kojeg ni smrt nije 
zaustavila, jer je i smrt nemoćna pred Idejom koju je Miletić samo 
privremeno otelovljavao „a ono ‘nešto’ iza smrti njegove, duboko se usadilo 
u dušu narodnu, održalo je narodnu svest i dalo snagu za trnovit put, koji 
je vodio narodnoj Slobodi i slobodnoj Otadžbini”.65

Ne bez razloga, Svetozar Miletić je istican i kao vesnik ujedinjenja 
južnih Slovena, što ga je činilo pogodnim i za propagiranje ideje državnog 
jedinstva. Miletićeva razmišljanja o Istočnom pitanju, njegova zalaganja 
za slobodu balkanskih naroda i za srpsko-hrvatsku saradnju, ugrađena su 
u širi istorijski narativ o stvaranju Kraljevine SHS. Svrstavanjem u istorijske 
redove s drugim nacionalnim herojima, Miletić je uzdizan u ličnost od 

62 Исто, 6.
63 Исто, 43.
64 IANS, F. 150, 16482/31
65 Isto.



296

Vojislav Martinov

šireg, nacionalnog značaja, a posredstvom njegovog lika je i lokalna 
kulturno-politička elita naglašavala istorijski značaj Vojvodine i Novog 
Sada za ideju „Oslobođenja i Ujedinjenja”. 

Kroz interpretiranje svestrane Miletićeve delatnosti, otvarale su se 
mogućnosti i za plasiranje disonantnih tonova, koji nisu uvek korespondirali 
sa zvaničnom propagandom. Tako je uvek inokosni Stajić, posredstvom 
citiranja Miletića, kritikovao parlamentarni život Kraljevine SHS. Naravno, 
projektujući sopstvene političke stavove, mnogi angažovani autori su težili 
da apropriraju Miletićev kult. Fedor Nikić u svojoj sociološkoj raspravi 
predstavlja Miletića kao nosioca velikosrpske ideje, ali u južnoslovenskim 
okvirima: „Kao ubeđeni Jugosloven, Sv. Miletić je verovao u mogućnost 
i potrebu države Srba, Hrvata i Slovenaca, ali pod uslovom da srpsko pleme 
bude matica i centar.”66 Vojvođanski radikali su težili da uspostave direktan 
kontinuitet između Miletića i njihove stranke, insistirajući na pravovernosti 
njegovog sledbenika Jaše Tomića. Isto tako, nosioci liberalnih ideja u 
Vojvodini, naglašavali su veze Miletića i Polit-Desančića. Nikola 
Milutinović je početkom tridesetih godina objavio seriju članaka posvećenih 
dokazivanju velike bliskosti, pa gotovo i istovetnosti ova dva političara.67

Drugačijim političkim čitanjima Miletića doprinela je kulturno-politička 
inteligencija okupljena oko Vojvođanskog fronta, koja je takođe 
legitimacijsku osnovu svog otpora jugoslovenskom centralizmu i unitarizmu 
tražila u prošlosti. Stavovi ove političke opcije najčešće su iznošeni na 
stranicama lista Vojvođanin Dude Boškovića, a ime Svetozara Miletića je 
korišćeno u njihovoj argumentaciji o političkom značaju i vrednosti 
„vojvođanskog srpstva”. Brojne Miletićeve teze i stavovi su 
rekontekstualizovani i stavljeni u službu savremenog opozicionog delovanja. 
Miletićeva borba za ravnopravnost naroda posmatrana je sada iz ugla 
nacionalnih manjina i suživota u Vojvodini,68 njegove težnje ka srpsko-

66 Ф. Никић, Светозар Милетић, Летопис Матице српске, год. 100, књ. 308, бр. 
3, 1926, 40–65. 

67 Videti: Н. Милутиновић, Милетић и Полит у борби за национални опстанак 
Срба у бившој Угарској, Сремски Карловци, 1931. 

68 „Милетић је изрекао да народни положај треба осигурати споразумом свих 
народа Отаџбине, а сви народ Отаџбине, споразумни и равноправни, да бране 
Отаџбину и себе.” Светозар Матић, Светозар Милетић и Ђорђе Стојаковић, 
Војвођанин, 25. 6. 1927.
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hrvatskoj saradnji stavljeni su u vezu s političkim pogledima Udružene 
opozicije,69 a Miletićeva zalaganja za demokratiju isticana kao zahtev dana 
u ograničenom parlamentarizmu Kraljevine Jugoslavije.70

U krilu Udružene opozicije su, uoči Drugog svetskog rata, jačale i 
antifašističke ideje, kao i komunistički pokret koji je zadobijao sve veći 
uticaj među mlađim generacijama. Deo strategije Komunističke partije 
Jugoslavije je bio da uđe u široki opozicioni front protiv monarhističkog 
režima i da idejno utiče na levо orijentisanje opozicije. U krilu Vojvođanskog 
fronta tako se našao i Omladinski kulturno-privredni pokret (OMPOK), 
koji je oko sebe okupljao mahom srpsku omladinsku inteligenciju, a kojim 
je rukovodila KPJ. U skladu s politikom Vojvođanskog fronta i OMPOK 
je propagirao znamenite ličnosti iz vojvođanske prošlosti poput Svetozara 
Miletića, Mihaila Polit-Desančića, Đure Jakšića i Jovana Jovanovića Zmaja, 
čije je nasleđe koristio u cilju propagiranja antifašizma i komunizma. 
Prilikom proslave sedamdesete godišnjice Ujedinjene omladine srpske, 
aktivista OMPOK-a Živan Milisavac je održao govor na Miletićevom 
grobu, na Uspenskom groblju u Novom Sadu. Tom prilikom je istakao 
Miletićeve demokratske svetonazore koje je stavljao ispred lojalnosti 
Kneževini Srbiji, odnosno autoritarnoj dinastiji Obrenovića.71 Inženjer 
Nikola Petrović, jedna od vodećih figura predratne levo orijentisane 
vojvođanske omladine i član KPJ, bio je vodeći interpretator Miletićevog 
rada iz komunističke perspektive. Povodom otkrivanja spomenika Svetozara 
Miletića, na omladinskoj akademiji u Spomen domu kralja Aleksandra, on 
je održao angažovan govor naglašavajući Miletićevu borbu protiv bečkog 
imperijalizma, pravoslavnog klerikalizma i feudalnog društvenog uređenja. 
Tom prilikom, Petrović ističe i socijalnu dimenziju njegovog rada, prenoseći 
optužbe konzervativnog lista Srbobran, koji ga denuncira javnosti tvrdnjom 

69 „Омладина је знала да је Милетић изрекао велику мисао: да је за њега Велика 
Хрватска исто што и Велика Србија и да ће само цео хрватски и српски народ у 
заједници моћи да буде ослобођен”, С. Матић, Др. Светозар Милетић, Војвођанин, 
23. 2. 1936.

70 „Велики Србин Војвођанин Светозар Милетић придавао је већи значај 
унутарњој слободи, него и самом идеји уједињења народа”, Старина Новак (Д. 
Бошковић), Идеја српства, Војвођанин, 22. 12. 1935.

71 Прослава 70-годишњице Омладинског покрета у Новом Саду, Војвођанин, 
бр. 38, септембар 1936. 
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da se „ne stidi, u Ravanici, na Vidovdan, družiti i častiti s iriškim 
šnajderima”. Petrović nudi i drugačiju interpretaciju Miletićevog nasleđa 
u skladu sa politikom KPJ i Kominterne: 

Šta znači ostati veran tradicijama Svetozara Miletića?

Tradicije Svetozara Miletića, to su svetle tradicije našeg naroda u borbi 
za slobodu, u borbi za napredak i mir, u borbi za kulturu, za bolju budućnost 
Vojvodine i svih malih naroda na Balkanu, tradicije borbe za politiku 
nezavisnu od interesa imperijalnih sila...

Šta znači ostati veran duhu Svetozara Miletića?

Svaka epoha ima svoje zadatke, koji moraju biti rešeni ako čovečanstvo 
ne želi da ostane u mraku, ako želi da pođe jedan korak unapred u pravcu 
neprekidnog toka razvitka ljudskog roda. Pred svako pokolenje istorija 
postavlja imperativne zadatke koji moraju biti rešeni. Svetozar Miletić, 
shvatio je zadatak svoje epohe, i shvativši ga on je na čelu Srba Vojvođana 
pošao u borbu za njegovo ostvarenje. Ostati veran duhu Svetozara Miletića, 
znači imati hrabrosti da se shvate potrebe i zadaci vremena u kome živimo; 
imati hrabrosti i odlučnosti da se ti zadaci reše u smislu istoriskog 
napretka.72 

O „mrtvim” i „živim” spomenicima i budućem izgledu bronzanog 
Miletića

Odmah nakon Miletićeve smrti njegovi brojni sledbenici želeli su da 
kroz formu spomenika ovekoveče njegov lik i delo i uvrste ga u „neumrle” 
heroje nacionalne istorije Srba u Vojvodini. O tome kakva će vrsta 
spomenika biti primerena Miletiću u predratnim godinama se još uvek nije 
raspravljalo. Takođe, u proglasu iz 1926, kojim je obnovljena akcija za 
podizanje spomenika, ne pokreće se još uvek ovo pitanje. 

Pre nego što je akcija za podizanje ponovo oživela, u Mošorinu, 
Miletićevom rodnom mestu, formiran je Odbor za podizanje Miletićevog 
Narodnog doma. Kao što je već spomenuto, Matica srpska je 1935. već 
odvojila deo novca iz fonda za podizanje spomenika, kako bi kupila 
Miletićevu rodnu kuću, gde je planirala da otvori mali spomen-muzej. 

72 Н. Петровић, Светозар Милетић, Млада култура, новембар, 1939, 304–305.
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Pripadnici mošorinskog Odbora su se protivili toj ideji, smatrajući da bi za 
selo bilo korisnije sagraditi novi Narodni dom (u sklopu kojeg bi se nalazili 
muzej, biblioteka, kupalište) nego obnavljati ruiniranu staru kuću. Pred 
Matičinim upravnim organima više puta su izneti zahtevi da se deo 
sredstava iz fonda za spomenik opredeli u ove svrhe, ali se ostalo pri odluci 
da se novac mora potrošiti za spomenik kome je fond i namenjen, a tek u 
slučaju da preostane još novca, ovaj bi bio preusmeren u izgradnju 
Narodnog doma u Mošorinu.

Mošorinski Odbor za Miletićev dom nije bio jedini subjekat koji je želeo 
da se drugačije utroše sredstva iz fonda za spomenik. Tako je, na prvoj 
plenumskoj sednici gradonačelnik Sremskih Karlovaca Pavle Miljušević 
izneo predlog da se umesto skulpture u Novom Sadu izgradi Miletićev 
dom, od čijih prihoda bi se kasnije podigao i spomenik. Ovaj predlog je 
podržao i član Književnog odbora Matice srpske Mita Đorđević, koji je 
izneo i neobičnu kategorizaciju spomenika: 

(Mita Đorđević) izražava mišljenje da Svetozar Miletić treba da dobije 
i živ i mrtav spomenik. Živ spomenik pretstavljao bi spomen dom, ovaj bi 
vremenom omogućio i podizanje spomenika od bronze, a stvorio bi se i 
fond za studente prava, jer je i pok. Miletić bio pravnik, i to dobar pravnik, 
mi čak imamo i podataka kako je radila njegova kancelarija dok ga nije 
od kancelarije otrgla politika. On je zaslužio da mu se podigne ne samo 
mrtav spomenik, nego i živi spomenik. Iako je većina na ovoj sednici za to, 
da mu se podigne mrtav spomenik, ja ipak predlažem da se Мiletiću 
podignu oba spomenika.73 

Novosadski gradonačelnik Ilić je insistirao na skulpturi Miletića, jer je 
Novom Sadu bio potreban klasičan spomenik nacionalnog karaktera, dok 
narodni dom već ima (Spomen dom kralja Aleksandra), a rad Odbora je 
uslovio i uskraćivanjem novca iz gradske kase u slučaju da se opredeli za 
podizanje Miletićevog doma. Odbor je na kraju odlučio da se definitivno 
Miletiću podigne figuralni spomenik, s dvanaest glasova za i šest glasova 
protiv.

Ideju o „živom spomeniku” podržavala je i omladina iz redova 
OMPOK-a. U raspravi oko spomenika, koja se u listu Vojvođanin odvijala 

73 ROMS, Prva sednica Plenuma odbora za podizanje spomenika Svetozaru Miletiću, 
12. 9. 1937.
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u drugoj polovini 1937, oglasio se Živan Milisavac s tvrdnjom da 
demokratska omladina smatra da bi bilo „od mnogo veće koristi da taj 
spomenik bude u vidu doma jer je to danas najpreča potreba” i da je za tu 
opciju sakupljeno već preko hiljadu potpisa.74 Beogradski advokat, član 
Demokratske stranke i istaknuti antifašista Bogomir Bogić takođe se 
založio za izgradnju spomen doma koji bi bio u funkciji kulturne izgradnje 
napredne omladine i najširih narodnih slojeva. „Tu misiju”, smatrao je 
Bogić, „ne može da vrši spomenik od tuča i bronze.”75 Ove zahteve oštro 
je komentarisao Svetozar Matić, tvrdeći da bi „takav dom (...) pre mogao 
nazvati konačnim grobom uspomene na Miletića”, jer bi se za njega 
„interesovala samo neznatna grupa omladinaca”, dok bi spomenik od tuča 
i kamena pored kojeg prolaze desetine hiljada građana bio „večita opomena 
narodu na velike misli i pošten stav Miletićev”.76 

U javnosti se raspravljalo i oko mogućeg vizuelnog rešenja spomenika. 
Prvi je to pitanje pokrenuo dr Jovan Savković u listu Dan tekstom Kakav 
spomenik treba podići Miletiću?. Oslanjajući se na razmišljanja Artura 
Šopenhauera izrečena prilikom podizanja spomenika Geteu, Savković 
zaključuje da bi Miletić morao biti prikazan u punoj figuri, u položaju 
plamenog govornika pred narodnim masama. Figura bi trebalo da stoji na 
visokom postamentu sa jednostavnim natpisom „Neumrlom narodnom 
borcu i mučeniku – srpski narod”. Savković se bavio i konkretnim pitanjem 
fizičkog izgleda Miletića, predlažući da bude prikazan u svojim zrelim 
godinama, a ne u godinama starosti i oronulosti. Kao dobar uzor ističe 
upravo Miletićevu bistu koju je Meštrović poklonio Matici srpskoj povodom 
proslave njene stogodišnjice.77 Na istu temu, u listu Vojvođanin, Svetozar 
Matić je objavio čitavu seriju tekstova, baveći se celokupnim moralnim 
značajem Miletićevog života i dela, ali se nije libio da iznese i konkretne 
predloge. Matić se, takođe, zalagao za Miletićev lik iz zrelijih dana („nakon 
izlaska iz Vaca”), kada je bio u „punoj muževnoj snazi” i kada su mu „duga 
seda kosa, i duga seda brada i sedi brkovi davali neki svetiteljski lik, miran 

74 Ж. Милисавац, Још неколико речи о Милетићевом споменику, Војвођанин, 
31. 10. 1937.

75 Б. Богић, Споменик Светозару Милетићу, Војвођанин, 21. 11. 1937.
76 С. Матић, Војвођанска Омладина о Милетићевом споменику, Војвођанин, 7. 

11. 1937.
77 Дан, 17. 9. 1937.
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i dostojanstven, samo što je iz snega od obrva živim žarom sjalo njegovo 
veliko, pametno, odlučno i pošteno oko”.78 Bio je i protiv prikazivanja 
Miletića kao mučenika. Parafrazirajući Njegoša, prikazao ga je kao 
„blagorodnu žrtvu”, jer se s „bojnih poljana, pa i kroz tavnicu, uspeo u 
veselo carstvo poezije”.79 Što se tiče stava figure, Matić predlaže da Miletić 
treba da sedi „što i priliči starijem čoveku i državniku, i to da sedi na 
naslonjači, koja neće biti suviše duboka da mu pojavu ne proguta”. Da je 
Svetozar Matić imao presudan uticaj na rad Odbora, na postamentu bi bili 
uklesani i stihovi Jovana Jovanovića Zmaja „Diž’te decu iz kolevke, / Nek 
zapamte njegov lik! / Diž’te decu gde god dođe, / Govoreći: ‘Pamti, znaj!’ 
/ Diž’te decu gde god prođe, / Pa im zbor’te: ‘To je taj!’”80 

Za to vreme i sam Odbor za podizanje spomenika je raspravljao o 
angažovanju mogućih umetnika. Već na prvoj sednici Užeg odbora, 
predsednik Aleksandar Moč je izneo predlog da se ne ide na prvobitno 
planirani konkurs, nego da se za saradnju direktno pita Ivan Meštrović, 
kao najznamenitiji jugoslovenski skulptor.81 Odbor je usvojio predlog, a 
na narednoj sednici je potvrđeno da je Meštrović pristao na saradnju.82 
Odluku da se ne raspisuje konkurs, Uži odbor je na plenumu Odbora 
obrazložio činjenicom da se najeminentniji umetnici slabo odazivaju na 
ovakve konkurse.83 U pogledu konkretnog izgleda spomenika Ivanu 
Meštroviću je data potpuna sloboda, a poslate su mu fotografije Trga 
Oslobođenja, kako bi umetnik mogao da sagleda prostor koji će okruživati 
spomenik. Marta 1939. sam Meštrović je došao u Novi Sad kako bi i uživo 
procenio koje su predradnje potrebne pre postavljanja skulpture. Tom 

78 С. Матић, Какав споменик треба да се подигне Милетићу, Војвођанин, 10. 10. 
1937.

79 С. Матић, Какав споменик треба да се подигне Милетићу, Војвођанин, 26. 9. 
1937.

80 С. Матић, Какав споменик треба да се подигне Милетићу, Војвођанин, 10. 10. 
1937.

81 ROMS, Prva sednica Užeg odbora za podizanje spomenika Svetozaru Miletiću, 
12. 2. 1938.

82 ROMS, Druga sednica Užeg odbora za podizanje spomenika Svetozaru Miletiću, 
17. 7. 1938.

83 ROMS, Druga sednica Plenuma odbora za podizanje spomenika Svetozaru Miletiću, 
31. 7. 1938.
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prilikom je tražio i da se ukloni spomenik Svetog Trojstva.84 Tadašnji 
gradonačelnik Mirosavljević je želeo da mu izađe u susret i da izmesti 
spomenik u Katoličku portu,85 ali zbog pritisaka od strane katoličke crkve 
uspeo je da izdejstvuje samo delimično pomeranje spomenika na obode 
trga.86 

Konačno rešenje u mnogo čemu podseća na predloge koje je izneo 
Savković, a figura Miletića u velikoj meri liči na mnogo poznatiji 
Meštrovićev monumentalni spomenik Grguru Ninskom u Splitu. U javnosti 
se nisu čula veća negodovanja povodom spomenika i autora. Naprotiv, 
većina listova je govorila samo u pohvalnom tonu. Redak izuzetak bio je 
član Matičine uprave Momčilo Tapavica, koji je na godišnjoj Skupštini 
Matice srpske postavio pitanje zašto je angažovan Meštrović „koji je vrlo 
dalek od vojvođanskih osećaja”. Komentarisao je i konačni izgled 
spomenika koji ne odgovara „pitomom i blagom” karakteru Miletića i 
postavio pitanje „Kome to preti Miletić svojom uzdignutom rukom?”. 
Predsednik Matice srpske Aleksandar Moč mu je duhovito odgovorio kako 
Miletić preti „ g. Tapavici i njegovom shvatanju umetnosti”.87 Oštru kritiku 
napisao je i Jovan Popović u časopisu Umetnost i kritika. Ipak, spomenik 
Miletiću nikada nije smatran značajnim delom u Meštrovićevoj karijeri, a 
retko se uopšte i pominje u umetnikovim monografijama.88

Otkrivanje spomenika i apoteoze Svetozara Miletića

Od proleća 1939. Odbor je počeo užurbano da radi na organizovanju 
ceremonije otkrivanja spomenika. Prvobitno je kao datum otkrivanja 

84 ROMS Četvrta sednica Užeg odbora za podizanje spomenika Svetozaru Miletiću, 
11. 4. 1939.

85 Isto.
86 Spomenik Svetog Trojstva je uklonjen sa trga tek posle Drugog svetskog rata. V. 

Mitrović, Ivan Meštrović i Novi Sad, https://graditeljins.wordpress.com/2018/04/18/ivan-
mestrovic-i-novi-sad/ (15.02.2020)

87 Глас Матице српске, септембар–октобар, 1939, 145–146.
88 Исто. U vezi s Meštrovićevim spomenikom zbunjuje činjenica da Muzej Vojvodine 

u Zbirci likovne umetnosti (inv. br. 494) čuva model spomenika Svetozaru Miletiću koji 
je izradio Đorđe Jovanović, a koji svojim vizuelnim rešenjem podseća na Meštrovićevog 
Miletića. To je navelo neke kustose da pretpostave da je Jovanovićev model nastao 
povodom javnog konkursa. Ovaj model je nastao 1935, a do 1993. je bio u vlasništvu 
Danice Nikolić iz Novog Sada.
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određen 17. septembar. Mesec septembar je određen kao poželjan zbog 
početka školske godine, kada će biti mnogo više omladine prisutno u gradu. 
Konkretan datum je uzet zato što je bila u pitanju nedelja. Usled tehničkih 
poteškoća oko uređivanja trga, svečanost je ipak bila odložena za 1. oktobar. 
Tokom meseca avgusta i septembra Odbor je učestalo zasedao, a formirani 
su i brojni pododbori (za doček, za smeštaj, za ishranu...). Manifestacija je 
imala dinamičan program. Dva dana pre glavne svečanosti Matica srpska 
je otvorila izložbu vojvođanskog slikarstva. Na dan svečanosti, u osam sati 
ujutro je organizovan pomen na Uspenskom groblju ispred Miletićevog 
groba u prisustvu gradskih glavešina, članova Odbora, Novosadske crkvene 
opštine i članova Miletićeve porodice. Potom su na železničkoj stanici 
dočekani visoki gosti iz Beograda, predvođeni predsednikom vlade 
Dragišom Cvetkovićem. Parada brojnih kulturnih udruženja predvođena 
Sokolima je prodefilovala gradom od Žitnog trga do Trga Oslobođenja. 
Brojna pevačka društva iz čitave Vojvodine izvodila su patriotske pesme 
i numere posvećene Miletiću. Posle Močovog i Cvetkovićevog govora 
prigodnog karaktera, kao predsednik Odbora, Moč je simbolično predao 
spomenik na čuvanje gradonačelniku Novog Sada, Milošu Petroviću, a 
pročitan je i pozdravni telegram kralju Petru II. Nakon što su brojne 
kulturne i društvene organizacije položile venac na spomenik, prešlo se u 
Spomen dom kralja Aleksandra, gde je istoričar Aleksa Ivić održao 
predavanje o Svetozaru Miletiću. Za brojne visoke zvanice je posle 
predavanja organizovan svečani banket u prostorijama Zanatlijskog doma. 
U pet časova popodne, opet u Spomen domu, organizavana je i omladinska 
tribina posvećena Miletiću, na kojoj je govorio Nikola Petrović. Izlažući 
ovde već citirani govor, u više navrata je prekidan od strane policije, što je 
izazvalo burno negodovanje publike.89 

Čitavu svečanost otkrivanja spomenika propratili su brojni beogradski 
listovi, a u novosadskom Danu su i pre i posle manifestacije objavljivani 
brojni tekstovi na temu Miletića, njegove politike, značaja, ali i na temu 
samog spomenika i organizovanja svečanosti. Sam događaj je uživo 
prenosio i Radio Beograd. Sudeći prema fotografijama i natpisima iz 

89 Detaljnije o samoj manifestaciji videti: V. Mitrović, Ivan Meštrović i Novi Sad, 
https://graditeljins.wordpress.com/2018/04/18/ivan-mestrovic-i-novi-sad/ (sajt posećen 
15. 02. 2020)
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novina, manifestacija otkrivanja spomenika Svetozaru Miletiću bila je 
verovatno najveća i najmnogoljudnija svečanost u međuratnom razdoblju 
Novog Sada.

Kao i povodom obeležavanja stogodišnjice Miletićevog rođenja, i ovo 
je bila prilika za objavljivanje brojnih prigodnih tekstova i publikacija, 
kojima se dodatno učvršćivao kult i heroizacija Svetozara Miletića u 
redovima srpske inteligencije Vojvodine. U tekstu za list Politika, Jovan 
Radonić je Miletića okvalifikovao kao „najizrazitijeg tipa naše južno-
slovenske rase” kojeg karakterišu brojni atributi: „Darovit, prijemljiv, bujan, 
plahovit, pristupa on hrabro i neustrašivo rešavanju najtežih nacionalnih 
problema.”90 Kosta N. Milutinović ga takođe doživljava kao „najizrazitijeg 
predstavnika Srpske Vojvodine” i kao „besmrtnog borca za najviše 
nacionalne i čovečanske ideale: za slobodu i pravdu”.91 

U svom govoru prilikom otkrivanja spomenika, koji je kasnije delom 
objavio Glas Matice srpske i u celosti Godišnjak Matice srpske za 1940. 
godinu, Aleksandar Moč je Miletića označio kao najmarkantniju ličnost 
vojvođanske istorije 19. veka, naglasivši da borbenijeg i revolucionarnijeg 
borca u službi srpskog naroda u Vojvodini nije bilo. Istakao je Moč i 
Miletićeve doprinose u borbi za stvaranje države Južnih Slovena, borbi za 
liberalizam i protiv klerikalizma, ali je napomenuo da se on nije upuštao 
samo u borbu s tuđinom, već i s onima koje je smatrao štetnim u samom 
narodu. Prilikom predaje spomenika na čuvanje gradonačelniku Milošu 
Petroviću, Moč je izrazio želju „kako bi on (gradonačelnik – prim. autora), 
kao i oni koji za njim dolaze išli stopama velikog srpskog načelnika grada 
Novog Sada štiteći interese celokupnog njegovog građanstva bez obzira 
na veru i narodnost, a u duhu velikih demokratskih načela Svetozara 
Miletića: da su svi građani pred zakonom i vlastima jednaki.”92 

Aleksa Ivić je u svom izlaganju, održanom u Spomen domu, pojavu 
Svetozara Miletića smestio u okvire nacionalne vertikale vojvođanskih 
Srba, kodirane kroz trijade znamenitih ličnosti: 

90 Политика, 1. 10. 1939.
91 Правда, 1. 10. 1939.
92 Прослава откривања споменика Светозару Милетићу у Новом Саду, Глас 

Матице српске, 102/103, септембар–октобар, 1939, 135.
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Srbi u Vojvodini imali su u prošlosti viteške predstavnike u borbi protiv 
Turaka: Zmaj-Ognjenog Vuka, braću Jakšiće, despota Jovana Brankovića 
i despota Pavla Bakića. Imali su uzvišene borce za oživljenje srpskih 
privilegija: Arsenija III Čarnojevića, Isaiju Đakovića i Josifa Rajačića. 
Imali su energične pobornike emancipovanja srpskog naroda od Beča i 
od Austrije: Đorđa Brankovića-Hebskog, Peru Segedinca i Savu Tekeliju. 
Sredinom devetnaestog veka, na pomolu novog, modernog doba izbio je 
na površinu i kao bogodani vođa došao tako reći automatski na čelo 
vojvođanskih Srba Svetozar Miletić, dostojan naslednik spomenutih 
vojvođanskih prvaka, tragični pretstavnik robusne snage jednog žilavog 
naroda, eksploatisanog i pritiskivanog kroz stoleća.93 

Stavljajući ga u širi nacionalni kontekst, Ivić Miletića dovodi u vezu i 
sa samim Karađorđem: 

Najvažnije oružje, kojim se vojuje za političku slobodu jednog naroda, 
jesu mač i pero. Borbu mačem za slobodu srpskog naroda otvorio je 
Karađorđe Petrović, a borbu perom za slobodu našeg naroda poveo je 
Svetozar Miletić.94

Još dalje je s komparacijama otišao Kosta N. Milutinović, stavljajući 
Miletića u evropski kontekst. U brojnim tekstovima koje je te godine 
objavio, Milutinović je ponavljao svoju tezu da je Svetozar Miletić, u 
svakom pogledu, bio pandan ne Lajošu Košutu s kojim su ga često poredili, 
nego Kavuru i Maciniju – borcima italijanskog nacionalizma.

Počasni predsednik Matice srpske Radivoje Vrhovac je u duhu 
nacionalnog romantizma glorifikovao Miletićevu istorijsku pojavu, koju 
je samo Proviđenje poslalo srpskom narodu u trenutku velike prekretnice. 
Prema tvrdnjama Vrhovca, Miletić je bio rođeni revolucionar, srpski i 
jugoslovenski nacionalist („Slavjanin a ne samo Srbin”), čije su nasleđe 
čuvali „sinovi Vojvodine sve do Oslobođenja i Ujedinjenja”. Rečiti Vrhovac 
ističe i moralizatorsku funkciju Meštrovićeve skulpture koja bi trebalo da 
podseća sadašnje i buduće generacije na vrednosti kao što su čestitost, 
pošten rad za narod i požrtvovanost za slobodu „bez koje nema života, ni 

93 А. Ивић, Светозар Милетић, Летопис Матице српске, год. 113, књ. 352, бр. 
4, 1939, 289.

94 Исто, 301.
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pojedincu čoveku, ni narodu”.95 U svojoj brošuri posvećenoj otkrivanju 
spomenika i Triva Militar se pridružuje Vrhovcu u tumačenju značaja 
spomenika:

„Ovaj grandiozan spomenik od tuča i mramora ostaće vidan i trajan 
znak iskrene i duboke zahvalnosti Vojvodine i srpskog naroda Svetozaru 
Miletiću i pred potonjim pokolenjima obnavljaće i osvežavati uspomenu 
na onu veliku i tešku našu nacionalnu borbu u ovim krajevima, a koju je 
predvodio narodni velikan Svetozar Miletić.“96

Zaključak

Incijativu za podizanje spomenika na Trgu Oslobođenja, u centru Novog 
Sada, kulturnog i političkog središta vojvođanskih Srba, pokrenili su još 
1920. brojni ugledni akteri javnog života Banata, Bačke i Baranje. Jasna 
je bile pretenzija da se impozantnim spomenikom jugoslovenskog karaktera 
prevrednuje austrougarski pejzaž grada, ali i da se centralni gradski trg 
markira i kao mesto sećanja na Veliku narodnu skupštinu održanu 25. 
novembra 1918. Paralelno s ovom incijativom 1926, od strane gradske 
uprave je pokrenuta i akcija prikupljanja novca za podizanje spomenika 
posvećenog Svetozaru Miletiću kao oličenju svih pozitivnih karakteristika 
Srba iz Vojvodine. Dalje ostvarivanje ove ideje preuzela je na sebe uprava 
Matice srpske, u čijim redovima je sredinom tridesetih godina preovladavala 
grupacija simpatizera opozicione politike Vojvođanskog fronta. Bez obzira 
na političke razlike, pripadnici gradskih vlasti i Matice srpske složili su se 
oko ideje da bi skulptura Svetozara Miletića bio primereni spomenik za 
Trg Oslobođenja, a realizacija ostalih planiranih spomenika gurnuta je u 
drugi plan. Cilj gradskih vlasti bio je da ovim spomenikom nametne srpski 
nacionalni karakter multinacionalnoj prestonici Dunavske banovine, a 
opozicionim političarima da istaknu istorijsku dimenziju kulturnog i 
političkog značaja Vojvodine. Svestrano i produktivno životno delo 
Svetozara Miletića ostavljalo je njegovim tumačima široko interpretativno 
polje u kojem su različiti politički subjekti učitavali sopstvene svetonazore. 

95 Р. Врховац, Српски народ Милетићу, Летопис Матице српске, год. 113, књ. 
352, бр. 3, 1939.

96 Т. Милитар, Светозар Милетић, Нови Сад, 1939, 18.
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Od pripadnika unitarizma do zagovornika federalizacije, od monarhista 
do liberala, od nacionalista do kosmopolita, od konzervativaca do marksista, 
svi su, bez razlike, u Svetozaru Miletiću videli svog preteču i vesnika. Zato 
je i manifestacija otkrivanja spomenika, upriličena u suton Kraljevine 
Jugoslavije, prošla u svečanom i veselom raspoloženju. To je verovatno i 
razlog zašto i danas, nakon nekoliko drastičnih promena ideoloških 
paradigmi na ovim prostorima, ovaj spomenik još uvek krasi centar Novog 
Sada.
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