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ФЕ НО МЕН МИ ГРА ЦИ ЈЕ НА АР ХЕ О ЛО ШКОМ ДЕ ЛУ  
СТАЛ НЕ ПО СТАВ КЕ МУ ЗЕ ЈА ВОЈ ВО ДИ НЕ

Мр Ти ја на Стан ко вић Пе ште рац, Му зеј Во во ди не

Ап стракт: Оби ла зак стал них по став ки у му зе ји ма мо же пред ста вља ти и сво је вр сно пу то ва ње кроз 
исто ри ју се о ба од пра и сто ри је до мо дер них вре ме на. Број ни екс по на ти на ин ди рек тан на чин по ка зу ју кре тања 
љу ди у раз ли чи тим кон тек сти ма, од кре та ња у по тра зи за бо љим усло ви ма жи во та, до кул тур них кре та ња, 
еко ном ских, со ци јал них, по ли тич ких и др. Они све до че о сло же но сти фе но ме на ми гра ци је и ар хе тип ског 
еле мен та ко ји се у ње му на ла зи, ја вља ју ћи се и код ра них хо ми ни да, ко ји су се по ме ра ли са кон ти нен та на 
кон ти нент, пре ла зе ћи огром не раз да љи не. Стал на по став ка Му зе ја Вој во ди не пред ста вља раз вој људ ског 
дру штва на тлу да на шње Вој во ди не у кон ти ну и те ту од 8.000 го ди на и да је све о бу хват ни при каз ње не ми ле-
ни јум ске про шло сти. Еле мен ти се о ба и њи хо вог ути ца ја на људ ско дру штво мо гу се ви де ти на хи ља да ма 
из ло же них ар те фа ка та. Тре ба их по сма тра ти са раз ли чи тих аспе ка та, нај пре у ар хе о ло шким кон тек сти ма 
– од па ле о ли та и ме зо ли та, пре ко кул ту ра пр вих зе мљо рад ни ка ко је ре фле ку ју еле мен те нео лит ске ре во-
лу ци је, ин до е вроп ске се о бе и дру гих кре та ња за јед ни ца у ба кар ном, брон за ном и гво зде ном до бу, на се ља-
ва ња Кел та у па нон ским про сто ри ма, рим ских осва ја ња Па но ни је и ус по ста вља ња про вин ци јал не упра ве, 
Ве ли ке се о бе на ро да, до сме на сло вен ских, угар ских, срп ских и дру гих ет нич ких за јед ни ца. 

Кључ не ре чи: стал на по став ка, ар хе о ло ги ја, ми гра ци је/се о бе, му зеј ски екс по на ти, му зе о ло шка ин тер-
пре та ци ја, Му зеј Вој во ди не

Увод

У на ше вре ме све до ци смо ве ли ких кре та ња 
љу ди. Као фе но мен, ми гра ци је су у ве ли кој ме ри по-
сма тра не и из у ча ва не у скло пу раз ли чи тих ху ма-
ни стич ких на у ка. Са вре ме на му зе о ло ги ја су ге ри ра 
дру штве но од го вор не му зе је, ко ји ре а гу ју на раз ли-
чи те дру штве не фе но ме не. Оче ку је се да му зеј ски 
струч ња ци ис ко ра че из кон фор ми зма и по све те 
се дру штве ним про бле ми ма иза зва ним очи глед-
ним про ме на ма у са вре ме ном дру штву. 

У све ту по сто је му зе ји по све ће ни ис кљу чи во 
ми гра ци ја ма и као та кви не пред ста вља ју не ку нову 
по ја ву. Од кра ја 20. ве ка, осни ва се чи тав низ ова-
квих му зе ја у Ве ли кој Бри та ни ји, Не мач кој, Скан-
ди на ви ји, Бал ка ну, зе мља ма Бе не лук са, Сје ди ње-
ним Аме рич ким Др жа ва ма, Ау стра ли ји и дру где у 
све ту, те се мо же ре ћи да се по ја вљу је но ви тип му-
зе ја. Њи хо ва иде ја је да ис при ча ју при че о кре та-
њи ма љу ди на та кав на чин да емо тив но и мен тал но 
по бу ђу ју по се ти о ца. Че сто ове из ло жбе на гла ша-
ва ју објек тив ност и до во де у пи та ње ути ца је европ-
ског уни вер за ли зма. При че о ми гра ци ја ма за хва-

та ју од ре ђе ни про стор (град, ре ги он и др жа ва) и 
вре мен ски оквир, у ве ћи ни слу ча ја од но се ћи се на 
јед ну кон крет ну на ци ју. Оне по ка зу ју да је, скри-
ве на под нор мом се ден тар ног жи во та, мо бил ност 
увек би ла при сут на у осно ви људ ских дру шта ва. 
Ме ђу тим, му зе о ло шки при ступ те ми ми гра ци је 
се раз ли ку је – ку сто си се пу бли ци обра ћа ју на лич-
ном ни воу, при ча ју ћи ин ди ви ду ал не при че, чи ме 
се по сти же ди рек тан емо ци о нал ни ефе кат или се, 
пак, те мом ба ве исто ри о граф ски и по ли тич ки, са 
ап стракт ни јег те о риј ског ни воа (Korff 2005; Po ehls 
2011: 339). С тим у ве зи при ме ћу је се да му зе ји у 
це лом све ту че сто узи ма ју ми гра ци је као до бру 
те му за њи хо ве са вре ме не те мат ске из ло жбе.

По пу лар ност ми гра ци ја као му зеј ске те ме, са 
дру ге стра не мо же би ти ин тер пре ти ра на кроз фи-
нан сиј ски аспект. Тра га ње за но вим на чи ни ма фи-
нан си ра ња, ка да су у пи та њу европ ски фон до ви, 
не рет ко дик ти ра и из бор му зеј ских те ма – Европ-
ска уни ја, кроз раз ли чи те кон кур се, че сто је отво-
ре на за фи нан си ра ње про је ка та ко ји се ба ве фе но-
ме ном ми гра ци ја. Глав ни раз лог за то на ла зи се у 
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чи ње ни ци да је то те ма ко ја под сти че ме ђу на род-
ни кул тур ни ди ја лог и фо ку си ра се на зна чај на пи-
та ња као што су гра ђа ни, људ ска пра ва, кул тур на 
ра зно ли кост итд. Осим то га, ти ме се ја ча осе ћај 
при пад но сти ми гра на та европ ском про сто ру и 
под ра зу ме ва по ве зи ва ње му зе ја кроз фор ми ра ње 
слич ног, по ли тич ки вр ло осе тљи вог на ра ти ва. Ре-
а ли за ци јом ова квих про је ка та, му зе ји по ста ју 
отво ре но по ље за по ли тич ке де ба те и ја сно се по-
зи ци о ни ра ју као уста но ве ко је ре а гу ју на те ку ће 
про ме не у дру штву. 

Уло га му зе ја у са вре ме ном дру штву

По след њих два де сет го ди на, тра ди ци о нал но 
раз у ме ва ње му зе ја и ње го ве уло ге у са вре ме ном 
дру штву зна чај но се до во ди у пи та ње ка ко у те о ри-
ји, та ко и у прак си. Ути ца ји кул тур них и по ли тичких 
про ме на, ка да су у пи та њу уло га, ми си ја и прак са 
му зе ја, су очи глед не и по ја ви ло се но во по и ма ње му-
зе ја као јав не слу жбе и дру штве них аге на та. Про-
кла му је се еду ка тив на, по ли тич ка и дру штве на уло-
га му зе ја (Lanz 2016: 178–192). Му зеј пре ста је да 
бу де са мо уста но ва ко ја са ку пља, чу ва, до ку мен-
ту је и пре зен ту је по крет но кул тур но на сле ђе. Ње-
го ва уло га мно го је ди на мич ни ја и про во ка тив-
ни ја: му зеј се отва ра пре ма пу бли ци. Му зе ал ци 
ана ли зи ра ју ин те ре со ва ња по се ти ла ца, ка те го ри-
зу ју их и ства ра ју про гра ме ко ји су им при ла го ђе-
ни, а у ци љу еду ка ци је и раз во ја све сти о зна ча ју 
кул тур ног на сле ђа. Му зеј тре ба да од ре ди на чин 
отва ра ња пре ма пу бли ци де фи ни са њем сво је стра-
те ги је у ко му ни ка ци ји. Пре ци зно раз ра ђе не спе-
ци фич не про грам ске ак тив но сти омо гу ћа ва ју му 
да се укљу чи у со ци јал ни жи вот. Да би то би ло из-
во дљи во по дра зу ме ва се раз вој ин тер пре та ци је 
кул тур не ба шти не ко ја се чу ва у му зе ји ма и ко ја, 
са ма по се би, из ло же на у му зеј ским ви три на ма не 
го во ри ни шта (Gob, Dru ge 2009: 235). Ин си сти ра 
се на раз во ју ин те р пре та тив них ве шти на ку сто са 
и му зеј ских пе да го га и њи хо ве отво ре но сти ка раз-
ли чи тим сред стви ма ин тер пре та ци је – мо гућ но сти 
ко је пру жа ју но ве ин фор ма ци о но-ко му ни ка ци о не 
тех но ло ги је, са вре ме на умет ност или чак те а тар. 
Ова по ја ва ни је но ва – још је Фри мен Тил ден, ба-
ве ћи се аме рич ким на ци о нал ним пар ко ви ма, 50-их 
го ди на 20. ве ка, го во рио о „кон цеп ту ту ма че ња ба-
шти не“. Сма трао је да је ту ма че ње ба шти не јед на 
обра зов на ак тив ност ко ја тре ба да „раз от кри је 

зна че ње ства ри и њи хо ве од но се кроз ко ри шће ње 
ори ги нал них пред ме та, кроз лич но ис ку ство и кроз 
при ме ре, пре не го кроз са зна ва ње на осно ву пу ких 
чи ње ни ца... Ту ма че ње, ко је по ла зи од јед но став не 
ра до зна ло сти, тре ба да је раз ви је ка ко би обо га ти-
ло људ ски дух“ (Исто: 236). Раз вој ин тер пре та ци је 
у му зе ји ма од тог вре ме на до да нас на во ди на про-
ми шља ње: у ко јој ме ри му зе ал ци ин тер пре та ци јом 
успе ва ју да ути чу на свест по се ти ла ца? Да би се из-
бе гла ба на ли за ци ја и су бјек ти ви зам, те ути цај по-
ли тич ких и дру гих ста во ва, по треб на је до бро по-
ста вље на и ар ти ку ли са на те о риј ска осно ва (Uz zel 
1998: 12).

Му зе ји и њи хо ва де лат ност пред ста вља ју ва жан 
део гло бал них со цио-еко ном ских ак тив но сти, па 
се мо же оче ки ва ти да у бу дућ но сти има ју још зна-
чај ни ју уло гу у дру штву. Њи хо вим ци ља ним де ло-
ва њем мо гу ће је ути ца ти, ка ко на људ ски род, та ко 
и на од нос пре ма еко си сте ми ма. Ти ме се по сред-
но ини ци ра њи хо ва про ме на на бо ље. За по сле ни 
у му зе ји ма од го ва ра ју на овај иза зов, би ра ју ћи сред-
ства ко ја су у скла ду са њи хо вим по и ма њем уло ге 
му зе ја, али и њи хо вим етич ким ста во ви ма (Ed son 
2003: 58). Кон ти ну и ра ном еду ка ци јом и под се ћа-
њем на ста во ве но ве му зе о ло ги је, код за по сле них 
је мо гу ће раз ви ти свест о то ме да упра во они има ју 
мо гућ ност да сво јим де ло ва њем ути чу на дру штво 
у це ли ни. Мно ге ак тив но сти му зеј ског осо бља у 
ве зи су са етич ким стан дар ди ма, што је на ро чи то 
ва жно ако се има на уму да се основ ни кон цепт му-
зе ја за сни ва на јав ном по ве ре њу (Исто: 59). Свр ха 
му зе ја је да љу ди ма пру же не са мо зна ње, не го и 
ми сао (Šo la 2002: 35). 

Му зеј ски пред ме ти као све до ци  
ци ви ли за циј ских фе но ме на

Му зеј ски пред ме ти као ар те фак ти ко ји по ти чу 
из раз ли чи тих пе ри о да људ ске про шло сти, из ло-
же ни у му зеј ским ви три на ма нај че шће се укла па-
ју у од ре ђе ни ге о граф ски и хро но ло шки кон текст. 
Уко ли ко су по ста вље ни по му зе о ло шким стан дар-
ди ма, са од го ва ра ју ћим те мат ским ле ген да ма и 
до бром ин тер пре та ци јом, му зеј ски екс по на ти го-
во ре о од ре ђе ним фе но ме ни ма у раз ли чи тим дру-
штви ма и да ју од го во ре на пи та ња ко ја се че сто 
по ста вља ју. Кроз стал не по став ке у му зе ји ма, по-
го то во оне ко је по ка зу ју раз вој чо ве чан ства кроз 
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ФЕ НО МЕН МИ ГРА ЦИ ЈЕ НА АР ХЕ О ЛО ШКОМ... МР ТИ ЈА НА СТАН КО ВИЋ ПЕ ШТЕ РАЦ

хи ља ду го ди шњу при зму, мо гу ће је по сма тра ти раз-
вој мно гих ци ви ли за циј ских фе но ме на. 

Ово је на ро чи то тач но ка да се ра ди о ар хе о ло-
шким ар те фак ти ма, ко ји упу ћу ју на ар хе о ло шки 
кон текст на ла за, ње го ве ка рак те ри сти ке (као што 
су вр ста ма те ри ја ла и си ро ви на, на чин из ра де или 
про из вод ње, итд.) и ње го во зна че ње у од ре ђе ном 
дру штву – као од раз со ци јал них и еко ном ских усло-
ва, али и иде ја). Иде се од по је ди нач ног слу ча ја до 
оп штег фе но ме на – од кон крет ног ар те фак та до 
оно га што тај ар те факт пред ста вља. 

Би ло да је из ло жба осми шље на од стра не ку-
сто са-ар хе о ло га ко ји се ру ко во дио на че ли ма кул-
тур но-исто риј ске ар хе о ло ги је, где је пред мет сам 
по се би у фо ку су, или са вре ме ни јег, ко ји пра ти на-
чела са вре ме не ин тер пре та тив не ар хе о ло ги је, где 
се тар ге ти ра при ча о пред ме ту, еле мен ти ми гра-
ци је као оп ште чо ве чан ског фе но ме на мо гу се ја-
сно ви де ти (Stan ko vić Peš te rac 2014: 219–230). Ми-
гра ци је су пре по зна те као не за о би ла зна по ја ва у 
људ ском дру штву, од са мог по чет ка до да нас, ко ја 
ути че на раз вој сва ке кул ту ре и дру штва у би ло 
ко јем исто риј ском раз до бљу или по ли тич ком кон-
тек сту. 

И у про шло сти, као и да нас, на мо бил ност љу ди 
ути ца ле су гло бал не про ме не, ка ко при род не, тако 
и ве штач ке. Про ме не у при род ном окру же њу (првен-
стве но кли мат ске), од ко јих су љу ди у про шлим вре-
ме ни ма још ви ше за ви си ли, мо гле су да усло ве њи-
хов по крет и се лид бу. Та ко ђе су мо гле и да ути чу 
на раз ли чи те еко ном ске и дру штве не пре о кре те, 
ко ји су у ка сни јим фа за ма до во ди ли до ге о по ли-
тич ких про ме на. Ту је сва ка ко и при род на по тре-
ба за бо љим усло ви ма жи во та због ко је је по не кад 
тре ба ло пре ћи ве ли ка про стран ства на соп стве ним 
но га ма (у вре ме ка да ни је би ло ни јед ног пре во зног 
сред ства). Ако по сма тра мо но мад ски на чин жи-
во та као об лик ми гра ци је, он да ће мо мо ћи да про-
на ђе мо тра го ве ми гра ци је чак и на пред ме ти ма 
ко ји су по ве за ни са ра ним па ле о лит ским за јед ни-
ца ма, са пр вим до ка зи ма о про из вод њи ка ме них 
алат ки. Ми гра ци ја пр вих хо ми ни да ко ји су се кре-
та ли ди љем кон ти не на та по знат је и на уч но при-
хва ћен фе но мен.

Стал не по став ке у му зе ји ма, на ро чи то оне које 
пред ста вља ју ми ле ни јум ску про шлост не ког кра-
ја, нпр. ком плек сни ре ги о нал ни му зе ји са ра зно-
вр сним ко лек ци ја ма (ар хе о ло шким, исто риј ским, 

умет нич ким, ет но ло шким, би о ло шким и др.) пред-
 ста вља ју сво је вр сно пу то ва ње кроз исто ри ју ми гра
ци ја од пра и сто ри је до са вре ме ног до ба. Ин ди рект-
но, број ни екс по на ти од ра жа ва ју кре та ње љу ди у 
раз ли чи тим кон тек сти ма, од кре та ња у по тра зи 
за бо љим жи во том до кул тур них, исто риј ских, 
еко ном ских, по ли тич ких и дру гих кре та ња.

Као сло жен об лик му зе о ло шке ко му ни ка ци је, 
стал не из ло жбе има ју нај ве ћи зна чај. Мо гу се по-
сма тра ти као иден ти тет сва ког му зе ја, са ре ла тив но 
ду гим тра ја њем, ста бил ним те ма ма, пер ма нент-
но шћу у вре ме ну и про сто ру, струк ту ри и до ступ-
но сти по се ти о ци ма (Ma ro je vić 1989: 14–18). Оне су 
„фи нал ни чин му зеј ског ра да“ (Ла зић 2004: 10). 
Свр ха стал не по став ке је пре зен та ци ја му зеј ског 
зна ња ко ја је аку му ли ра на у му зеј ским пред ме ти-
ма и збир ка ма, би ло да се ру ко во ди спе ци фич ним 
ти пом ма те ри ја ла или објек ти ма ко ји су у ве зи са 
од ре ђе ним ге о граф ским, кул ту ро ло шким и по ли-
тич ким аспек том. При ли ком ди зај на стал них по-
став ки ко ри сти се мул ти ди сци пли на ран при ступ, 
зах те ва се уче шће раз ли чи тих струч ња ка, а у осно-
ви све га на ла зи се на ра тив и вр ста ма те ри ја ла од 
ко јег су на пра вље ни екс по на ти ко ји се из ла жу. По-
чет на тач ка увек је си ноп сис или сце на рио са фи-
нал ним из бо ром ма те ри ја ла (Ma ro je vić 1989: 14–18). 

При ла го ђа ва ју ћи се са вре ме ном чо ве ку, оту ђе-
ном и ужур ба ном, ко ји не ма вре ме на за кла сич не 
и ни ма ло ди на мич не стал не по став ке са оби љем 
ин фор ма ци ја на ле ген да ма, му зе ји ме ња ју свој при-
ступ кре и ра њу пер ма нент них из ло жби. У крај њој 
ин стан ци, по ста вља се пи та ње да ли је уоп ште по-
треб но да оне бу ду стал не или их тре ба че сто мења-
ти или ба рем обо га ћи ва ти уме та њем но вих еле ме-
на та, што се и ра ди у ве ли ким свет ским му зе ји ма. 
Му зеј ска по став ка не мо же и не сме би ти не ус кла-
ђе на са по тре ба ма вре ме на у ко јем ег зи сти ра мо, 
на ро чи то ако се узме у об зир го ре по ме ну та дру-
штве на уло га му зе ја. Пар ти ци па тив ност, од но сно 
на гла ша ва ње по тре бе за ак тив ним укљу чи ва њем 
по се ти ла ца у ко му ни ка ци ју са из ло жбе ном по став-
ком још је је дан од еле ме на та ко ји се по тен ци ра у 
окви ри ма са вре ме не му зеј ске де лат но сти (Sto ja-
no vić 2008: 133). Са ста но ви шта по се ти о ца, то је по-
тре ба за лич ним до жи вља јем и лич ним уче шћем 
у ра ду јед не ва жне уста но ве кул ту ре – му зе ја, а са 
ста но ви шта му зе ја – по тре ба да се при ла го ди по-
се ти о цу, али ти ме и по сред но ути че на ње го ву свест 



и фор ми ра ње од ре ђе них ста во ва о дру штву. Му зеј 
тре ба да бу де ме сто где љу ди упо зна ју се бе. Ако се 
на сто ји да му зе ји бу ду дру штве но зна чај ни, он да 
ће сва ка ко у цен тру би ти њи хов по се ти лац. Че сто 
су до са да би ли кри ти ко ва ни као ели ти стич ки јер 
су на сле ђе пре зен то ва ли са из ве сном аро ган ци јом 
и та квим во ка бу ла ром ко ји не до вољ но обра зо ва-
ног по се ти о ца мо же да упла ши и од би је, учи нив ши 
да се осе ти по сти ђе ним. У из ве сном сми слу, ин тер-
пре та ци ја се мо же по сма тра ти као об лик ма ни пу-
ла ци је и те ра пи је (Uz zel 1998: 15). Као та ква, она 
мо жда зах те ва и по зна ва ње основ них по сту ла та 
пси хо ло ги је. 

У да на шње вре ме ак ту е ли зо вао се фе но мен 
ми гра ци ја, пре све га јер смо све до ци кон стант них 
ми гра ци ја у раз ли чи том об ли ку и прав ци ма. По-
ја ви ле су се но ве фор ме мо бил но сти и по ве ћа на 
је сло же ност овог фе но ме на на гло бал ном ни воу. 
Пу тем ра зно вр сних ме ди ја мо же се ви де ти ве за 
из ме ђу ми гра ци о ног фак то ра и со цио-кул тур них 
вред но сти, али и по ве за ност про це са ре про дук ци-
је ста нов ни штва и пра ва ца раз во ја ми гра ци је као 
про це са. На ин тер ди сци пли на ран на чин обавља се 
те ма ти за ци ја фе но ме на ми гра ци је: кроз исто риј-
ски, еко ном ски, по ли тич ки, со ци јал ни, али и пси-
хо ло шки кон текст (Me te lje ov 2011: 24).

Ми гра ци ја је ду го би ла јед на од глав них те ма 
у ар хе о ло ги ји, још од вре ме на ка да је ма те ри јал на 
кул ту ра по сма тра на из угла кул тур но-исто риј ске 
ар хе о ло ги је и ка да су ми гра ци је би ле оно од че га 
је са зда на пра и сто ри ја – чу ве но де ло Гор до на Чајл-
да из 1950. го ди не Пра и сто риј ске ми гра ци је у Евро
пи од ре ди ло је па ра диг му тог те о риј ског прав ца 
(Van Do me len 2014: 477). Све кул тур не про ме не тада 
су об ја шња ва не кре та њем љу ди. 

Чи ни се да је код про це сних ар хе о ло га по сто-
ја ло ма ње ин те ре со ва ње за те му ми га ци ја. Ју ре ћи 
за но вом па ра диг мом, а гну ша ју ћи се ста ре, про це-
сни ар хе о ло зи об ја шња ва ли су кул тур не про ме не 
као ре зул тат уну тра шње дру штве не ди на ми ке, 
ин си сти ра ју ћи на те о ри ји си сте ма. По ље у ко јем 
је ми гра ци ја увек би ла те ма је сте ка сна ан ти ка, 
од но сно ра ни сред њи век – Ве ли ка се о ба на ро да, 
ма да ипак са ми ни му мом те о риј ског раз у ме ва ња 
фе но ме на ми гра ци је као еле мен та кул тур ног по-
на ша ња (Bur me i ster 2000: 540). 

Пост про це сни ар хе о ло зи до са да ни су мно го 
го во ри ли о те ми ми гра ци ја, али су се ар хе о ло шке 

сту ди је фе но ме на ми гра ци ја ви ше по сма тра ле као 
под ра зу ме ва не (Van Do me len 2014: 479). 

Чи ње ни ца је да ова те ма да нас по ста ла зна чај-
но ви дљи ви ја, а и при ступ се про ме нио, као ре-
зул тат раз во ја ар хе о ло ги је као на у ке, ко ја је по ста-
ла те о рет ски ди фе рен ци ра ни ја и пре фи ње ни ја 
(Исто: 478). Осим то га, је дан од раз ло га ве ли ког 
по врат ка ин те ре со ва ња за те му ми гра ци ја у ар хе-
о ло ги ји, са свим си гур но пред ста вља на пре дак фи-
зич ке ан тро по ло ги је (по ја ва но вих би о ар хе о ло-
шких и би о ге о ар хе о ло шких ме то да у ко ји ма се ко-
ри сте ста бил ни изо то пи, ге нет ске – ДНК ана ли зе 
и др.). За хва љу ју ћи то ме, по ја вљу ју се но ви до ка-
зи о то ме да је ми гра ци ја за јед нич ки име ни тељ 
жи во та љу ди у про шло сти, те се по но во по ста вља 
пи та ње ње не уло ге у дру штву, овог пу та по сма-
тра не из не што дру га чи је пер спек ти ве. 

Ар хе о ло шки део стал не по став ке  
Му зе ја Вој во ди не и ми гра ци је

Стал на по став ка Му зе ја Вој во ди не по ка зу је раз-
вој људ ског дру штва на про сто ру да на шње Вој во-
ди не у тра ја њу од 8000 го ди на и од ра жа ва ком-
плек сност мул ти кул ту рал не исто ри је овог ре ги о на. 
По став ка у цен трал ној згра ди Му зе ја сме ште на je 
на 2.000 м2 и са сто ји се од 4.000 пред ме та ор га ни-
зо ва них у три те мат ске це ли не – ар хе о ло ги ја, исто-
ри ја и ет но ло ги ја. Ар хе о ло шки део сме штен је у 
три са ле, на про сто ру од око 700 м2 и од ра жа ва 
кон ти ну и тет жи во та у плод ној па нон ској рав ни ци 
од ста ри јег ка ме ног до ба до по зног сред њег ве ка 
(Ње го ван, Му сте да на гић, Стан ко вић Пе ште рац 
2020: 6, 8). 
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Еле мен ти мо бил но сти љу ди, те њи хов ути цај 
на дру штво, мо гу се ов де ви де ти на при ме ри ма 
ве ли ког бро ја из ло же них ар те фа ка та, ко ји се по-
сма тра ју на ра зно вр сне на чи не, пр во у ар хе о ло-
шком кон тек сту – од па ле о ли та до ме зо ли та, пре-
ко кул ту ра пр вих зе мљо рад ни ка ко је од ра жа ва ју 
еле мен те нео лит ске ре во лу ци је, ин до е вроп ске се обе 
и дру гих по кре та људ ских за јед ни ца у ба кар ном, 
брон за ном и гво зде ном до бу, до ла ска и на се ља ва-
ња Кел та у па нон ским обла сти ма, рим ских осва-
ја ња и уста но вље ња рим ске вла сти у про вин ци ји, 
Ве ли ке се о бе на ро да, па све до сме не сло вен ских, 
ма ђар ских, срп ских и дру гих за јед ни ца.

Нео лит ска ре во лу ци ја је дан је од фе но ме на који 
се ин тер пре ти ра кроз фе но мен ми гра ци је. То је био 
је дан од кључ них мо ме на та у исто ри ји чо ве чан ства 
ко ји се по сма тра као пре ла зак са са ку пљач ко-ло-
вач ког на се де лач ки на чин жи во та (Chil de 1936). 
Зна чај на до стиг ну ћа, као што су из град ња ду го-
трај ни јих ку ћа, до ме сти фи ка ци ја жи во ти ња и 
кул ти ва ци ја би ља ка ши ри ла су се све том као ре-
зул тат мо бил но сти љу ди (Bin ford 1968: 313–342). 
На стал ној по став ци Му зе ја Вој во ди не по сто ји ве-
ли ки број ар те фа ка та ко ји се мо гу тре ти ра ти као 
до каз мо бил но сти љу ди у про шло сти. Из нео лит-
ског пе ри о да, нај ин те ре сант ни јим сма тра мо алат-
ке ко је су на пра вље не од оп си ди ја на – вул кан ског 
ста кла, ко је је до но ше но из руд ни ка у ис точ ној 
Сло вач кој и се вер ној Ма ђар ској и спон ди лус шкољ-
ке (Spondylus), чи ји је ха би тат Ме ди те ран (Balj, 
Stan ko vić Peš te rac 2014: 76; Di mi tri je vić, Trip ko vić 
2003: 47–62; Di mi tri je vić, Trip ko vić 2006: 237–252). 

Оп си ди јан је био са свим си гур но је дан од раз ло-
га за ус по ста вља ње кон та ка та и ко му ни ка ци је из-
ме ђу вин чан ске кул ту ре и за јед ни ца у до ли ни реке 
Ти се. По сто ја ње оп си ди јан ских алат ки на ар хе о-
ло шким на ла зи шти ма у Вој во ди ни по ка зу је мре жу 
раз ме не и тр го ви не ван ре ги о нал ног зна ча ја то ком 
по зног нео ли та (Trip ko vić, Mi lić 2009: 78, 86). По-
мо ћу оп си ди јан ских алат ки мо гу се пра ти ти људ-
ски кон так ти и ми гра ци је још од вре ме на ра ног до 
сред њег гор њег па ле о ли та (пре око 25.500 го ди на) 
и ра сто ја ња из ме ђу си ро ви на и ме ста ко ри шће ња 
од не ко ли ко сто ти на ки ло ме та ра. Раз вој тех но ло-
ги је омо гу ћио је бр же от кри ва ње ме ста са ко јег је 
оп си ди јан до но шен. Да нас се у ве ли кој ме ри за иден-
ти фи ка ци ју из во ри шта оп си ди ја на ко ри сти пре-
но сни уре ђај XRF (X-ray flu o re scen ce) (Bon sall et al. 

2017: 1). Ре зул та ти се по ре де са ме ре њи ма спро ве-
де ним над ге о ло шким узор ци ма из раз ли чи тих из-
во ра, а он да се по да ци ка ли бри ра ју пре ма ге о ло-
шким стан дар ди ма (Исто: 3). Кар пат ски оп си ди јан 
ко ри шћен је на про сто ри ма да на шње Ма ђар ске, 
Сло вач ке, Ру му ни је, ју жно од Ду на ва – на про сто-
ри ма Ср би је, на за пад пре ма да на шњој Мо рав ској 
и Ау стри ји, Ита ли ји око Тр ста и на се вер све до 
Пољ ске, од вре ме на ори ња си јен ске и гра ве ти јен ске 
кул ту ре и ме зо ли та до нео ли та, ба кар ног и брон-
за ног до ба (Thor pe, War ren, Nan dris 1984: 183). 

Шкољ ке су има ле на ро чи ту ва жност у нео лит-
ским дру штви ма, а ме ђу њи ма по себ но се из два ја 
вр ста ко ја при па да ге ну су спон ди лус (Spondylus). 
Из ван ред на је ди стри бу ци ја пред ме та из ра ђе них 
од спон ди лу са на пра и сто риј ским на ла зи шти ма 
и об у хва та цео европ ски кон ти нент, из у зев за пад-
ног Ме ди те ра на и се вер не Евро пе. До пре ма ње спон-
ди лу са на Бал кан са Ме ди те ра на би ло је усло вље-
но ге о граф ским усло ви ма. Би ран је ре љеф ко ји је 
омо гу ћа вао лак ше кре та ње – реч не до ли не дуж то-
ко ва Вар да ра, Стру ме, Ме сте, Ма ри це и Не ре тве и 
да ље, пре ма Кар пат ском ба се ну ишло се дуж Ти се, 
а Ду на вом ка Евро пи (Di mi tri je vić, Trip ko vić, 2002: 
48).

На стал ној по став ци из ло жен је на кит од спон-
ди лу са, ко ји по ти че са ло ка ли те та Жи ва ни ће ва 
до ља код Зре ња ни на, у бли зи ни се ла Бо тош, ме-
сту где се на ла зи ла јед на од укуп но две по зна те 
не кро по ле вин чан ске кул ту ре, да то ва на у вре ме 
из ме ђу 5300 и 4700 го ди на ста ре ере (Balj 2014: 13, 
14). У пи та њу је ни ска од се дам очу ва них би ко нич-
но мо де ло ва них пер ли од спон ди лу са и ко мад на-
ки та, ко ји је ра ни је, пре ма ана ло ги ји са слич ним, 
на ђе ним на ло ка ли те ту Вин ча, био иден ти фи ко-
ван као на ру кви це од гли ци ме ри са (Glycyme ris) 
(Trip ko vić 2006: 91). Укра си од гли ци ме ри са на 
стал ној по став ци, ме ђу тим, има ју ма ле кру жне 
пер фо ра ци је на угла стом де лу, те би их мо жда тре-
ба ло иден ти фи ко ва ти као укра се за не ку вр сту 
огла вља (ма ра му или ка пу) или на у шни це, иа ко су 
до са да ско ро сви про на ђе ни пред ме ти од гли ци-
ме ри са пред ста вља ли на ру кви це. 

Оба ро да шкољ ки има ју са свим ја сно ме ди те-
ран ско по ре кло. Очи глед но је да је спон ди лус имао 
по себ но зна че ње за нео лит ске по пу ла ци је, с об зи-
ром на то да су пре ла зи ли та ко ве ли ке уда ље но сти 
да би до шли до ове си ро ви не. У сва ком слу ча ју, 
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ови на ла зи све до че о вр ло раз гра на тој тр го вач кој 
мре жи и пу те ви ма, што го во ри о очи глед ној мо-
бил но сти ста нов ни штва у нео лит ско вре ме. 

Нај ве ћу им пре си ју пред ста вља мо бил ност и пре-
ла же ње ве ли ких уда ље но сти без ијед ног пре во-
зног сред ства. Пр ва упо тре ба ко ња ве зу је се за Ин-
до е вроп ску се о бу (пре око 5000 го ди на), ка да су 
љу ди из сте па ју жне Ру си је и Укра ји не на се ли ли 
обла сти Вој во ди не, оста вља ју ћи свој нај пре по зна-
тљи ви ји траг у ви ду хи ља да ту му ла – ка рак те ри-
стич них гроб них хум ки, ко је се чак и да нас мо гу 
спа зи ти у вој во ђан ским њи ва ма. Раз ли чи ти ар те-
фак ти ко ји по ти чу из ба кар ног до ба (пре око 4000 
го ди на) до ка зу ју по сто ја ње раз ли чи тих кул ту ра: 
до мо ро дач ког ста нов ни штва, као и но во при до шлог, 
ко је је из ра ђи ва ло пред ме те од ба кра у ве ћој ме ри, 
та ко под сти чу ћи тех но ло шки раз вој (Пе тро вић 
1997: 35–43). По ре клом из пред ње а зиј ских сте па, 
Ин до е вро пља ни су на се ли ли ју го и сточ ну Евро пу 
у не ко ли ко ми гра ци о них та ла са то ком 4. и 3. ми-
ле ни ју ма п. н. е. до но се ћи тех но ло ги је и оби ча је 
за ко је ста ро се де о ци ни су зна ли. Од њи хо вог до ла-
ска, из ра да ору ђа од ба кра и на ки та од зла та по ста-
ла је уо би ча је на по ја ва, а од та да су се и по пр ви 
пут у по ду нав ским и бал кан ским рав ни ца ма мо-
гла ви де ти кр да при пи то мље них ко ња. Са со бом 
су до не ли и но ве оби ча је, а ме ђу нај по зна ти јим је 
би ло са хра њи ва ње ис под мо ну мен тал них хум ки 
– ту му ла или кур га на. По кој ни ци су по ла га ни у 
гроб на асу ру и по си па ни оке ром, због че га су ови 
гро бо ви по зна ти под на зи вом окер гро бо ви (Oc ker
grab cul tur) (Та сић 1982–1983: 28). Окер гро бо ви се, 
пре ма еле мен ти ма са хра њи ва ња, до во де у ве зу са 
по ја ва ма у степ ским обла сти ма се вер но од Цр ног 

мо ра, по пут јам на кул ту ре и на ла зе се у ди рект ној 
ве зи са сук це сив ним по ме ра њем ин до е вроп ских 
пле ме на од ис то ка пре ма за па ду. Ова кре та ња од-
ви ја ла су се рав ни чар ским про сто ром из ме ђу ју-
жних об ро на ка Кар па та и Ду на ва пре ма Па нон ској 
ни зи ји, где је и кон ста то ван ве ли ки број ту му ла 
(Јо ва но вић 1975; 1978; Та сић 1982–1983; 2007). 

Вре ме ном, то ком 3. и 2. ми ле ни ју ма, са хра њи-
ва ње под ту му ли ма по ста је до ми нан тан по греб ни 
оби чај ши ром да на шње Ср би је, и оп ста је све до 
ан тич ког пе ри о да, не што ви ше од три ми ле ни ју-
ма (Jo va no vić 1979). Ту му ли се сма тра ју на ро чи то 
ва жним ар хе о ло шким спо ме ни ци ма, јер све до че 
не са мо о ма те ри јал ној кул ту ри и на чи ну жи во та, 
већ и о по ре клу и кре та њи ма љу ди ко ји су под њима 
са хра ње ни. 

Мо гућ но сти ко је се отва ра ју но вим ге нет ским 
ис тра жи ва њи ма сва ка ко ће до не ти са свим но ва 
са зна ња о ми гра ци ја ма ста нов ни штва. Од 2010. го-
ди не ДНК ана ли зе по ста ле су до ступ не у ар хе о логи-
ји. За хва љу ју ћи њи ма, да нас је мо гу ће екс тра хо вати 
ДНК из ко сти ју да на шњег чо ве ка, се квен ци ра ти 
ге ном и упо ре ди ти га са ге но мом ин ди ви дуа не ке 
ста ре кул ту ре, те утвр ди ти евен ту ал ну ве зу. По 
пр ви пут, мо гу ће је пра ти ти кре та ња љу ди и тра-
жи ти ма те ри јал не до ка зе о то ме да ли су тран сфор-
ма ци је ма те ри јал не кул ту ре у про шло сти ко ре-
спон ди ра ле са кре та њи ма љу ди и раз ме ном иде ја. 
Мо же се ре ћи да при ме на ДНК ана ли за пред ста-
вља сво је вр сну ре во лу ци ју у на шем раз у ме ва њу 
про шло сти (Re ich 2018: 39). 

На стал ној по став ци Му зе ја Вој во ди не мо гу се 
ви де ти фо то гра фи је и про чи та ти при че о ис ко па-
ва њу две ис тра же не хум ке са те ри то ри је Вој во ди-
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Сли ка 3. На у шни це од гли ци ме ри са и  
си ро ви на – шкољ ка

Сли ка 2. Пер ле од спон ди лу са и си ро ви на – шкољ ка



не – хум ке у Вој ло ви ци и Ја бу ци код Пан че ва. До 
не дав но, ка да је ре а ли зо ва но ме ђу на род но ис тра-
жи ва ње ло ка ли те та Ци ган ска хум ка код Шај ка-
ша, ко је је спро вео Му зеј Вој во ди не са два пољ ска 
ар хе о ло шка ин сти ту та (из Кра ко ва и Вар ша ве), ово 
су би ли је ди ни ис тра же ни ту му ли у Вој во ди ни (Бу-
гај, Вло дар чак, Ја рош, Ко ле дин, Под са дло 2018). 

Брон за но до ба обе ле же но је по ја вом и ши ре-
њем брон зе, раз во јем но вих за ни ма ња (ру дар ство, 
ли вач ки за на ти, тр го ви на), те ра сло ја ва њем дру-
штва. Упо тре ба ко ња и ко ла омо гу ћи ла је бо љу ко-
му ни ка ци ју, бр жи раз вој и осми шља ва ње но вих 
тех ни ка ра то ва ња, ко је су усло ви ле по тре бу за из-
град њом од брам бе ног си сте ма око на се ља. На се ља 
су по ди за на на не при сту пач ним те ре ни ма, у бли-
зи ни ре ка, и за шти ће на ду бо ким ро вом, ви со ким 
зе мља ним бе де мом и ула зном ка пи јом (Ме до вић 
1997: 44). Нај бо љи при мер ова квих на се ља, ко јем 
је по све ћен део на стал ној по став ци је на се ље на 
ло ка ли те ту Фе у двар код Мо шо ри на, ис тра жи ва-
ном у са рад њи Му зе ја Вој во ди не и Ин сти ту та за 
пра и сто риј ску и про то и сто риј ску ар хе о ло ги ју Уни-
вер зи те та у Ки лу (Hänsel, Me do vić 1998; Fal ken stein 
1998). На стал ној по став ци из ло же ни су пред ме-
ти ко ји го во ре о раз ли чи тим кул тур ним гру па ма 
ко је су жи ве ле на овом про сто ру у брон за ном до бу: 
мо ри шкој, вин ко вач кој, вер би чо а ра и ва тин ској кул-
ту ри ра ног брон за ног до ба, ду бо вач ко-жу то брд ској 
кул ту ри сред њег брон за ног до ба и бе ле ги шкој гру-
пи ка сног брон за ног до ба (Ме до вић 1997: 46–50). 

Ка сни ја до стиг ну ћа гво зде ног до ба та ко ђе су-
ге ри шу про ме не у ма те ри јал ној кул ту ри, ко је су 

очи глед но ре зул тат ми гра ци ја. Гво зде но до ба обе-
ле жи ло је от кри ће но вог ме та ла. У да на шњу Вој во-
ди ну гво жђе су до не ли Тра ко-Ки ме ри то ком 9. и 
8. ве ка п. н. е. Број ни ар те фак ти (ра зно вр сно ору-
ђе, оруж је, на кит од ке ра ми ке, ка ме на, ко сти, брон-
зе и гво жђа), из ло же ни у овом де лу стал не по став ке, 
по ти чу са утвр ђе них на се ља про на ђе них на ло ка-
ли те ти ма Ка ла ка ча код Бе шке, Гра ди на на Бо су ту, 
Фе у двар код Мо шо ри на. Они све до че о ви со ком 
сте пе ну раз во ја две кул ту ре ста ри јег гво зде ног доба 
– бо сут ске и вал ско-даљ ске (Ње го ван и др. 2020: 10).

Ста ри је гво зде но до ба тра ја ло је од око 950. до 
око 350. го ди не п. н. е., док су мла ђе гво зде но доба 
на овим про сто ри ма обе ле жи ли Кел ти. Њи хо ва 
пле ме на су у осва ја ње кон ти нен тал не Евро пе кре-
ну ла из обла сти око гор њих то ко ва Рај не, Ро не и 
Ду на ва, а на кон по ра за код Дел фа (279. го ди не), фор-
ми ра ла су трај на на се ља у По ду на вљу, По са ви ни 
и По мо ра вљу. Кел ти су до не ли но ви не у ове кра-
је ве, као што су ко ва ње нов ца и ње го ва упо тре ба 
у тр го ви ни, те про из вод ња по су ђа на грн чар ском 
ви тлу. Екс по на ти из овог пе ри о да по ти чу са ло ка-
ли те та у Вр ба су (Чар нок), Плав ни, Го мо ла ви и Обре-
жу, а келт ска грн чар ска пећ из ра ђе на је по угле ду 
на пе ћи ко је су от кри ве не на Го мо ла ви. Њи хо ва 
број ност све до чи о то ме да су на овом ме сту Кел ти 
има ли ве ли ку ра ди о ни цу за про из вод њу ке ра ми-
ке. По су де ко је су у њи ма про на ђе не из у зет ног су 
ква ли те та и по ка зу ју ве шти ну и зна ње грн ча ра. По-
че так нов ча не при вре де у мла ђем гво зде ном до бу 
та ко ђе се ве зу је за Кел те, чи ји су вој ни на јам ни ци 
за сво је услу ге ис пла ћи ва ни у нов цу. Они су ко ва-
ли злат ни, сре бр ни и брон за ни но вац. У По ду на-
вљу су та ко ђе ко ри шће не и драх ме – но вац грч ких 
ко ло ни ја (под рим ском упра вом Апо ло ни је и Ди-
ра хи о на), као и рим ски сре бр ни де на ри ко ји су сти-
за ли са стра ним тр гов ци ма из се вер не Ита ли је, 
пре ко Акви ле је и Се ге сти ке (Исто: 10, 11). На осно-
ву све га по зна тог, Кел ти су би ли из у зет но по кре-
тљив на род. При ли ком осва ја ња пре ла зи ли су 
огром не да љи не, на и ла зи ли на број не до мо ро дач ке 
по пу ла ци је, осва ја ли њи хо ву те ри то ри ју и ме ша ли 
се са њи ма. До мо ро дач ко ста нов ни штво при хва-
та ло је но ви не ко је су им Кел ти до не ли – раз ви ја ло 
је сво ју грн чар ску про из вод њу уво ђе њем грн чар-
ског ви тла и по ла ко при хва та ло нов ча ну при вре ду. 
Пред ме ти ко ји су из ло же ни на стал ној по став ци Му-
зе ја по ти чу са келт ских ло ка ли те та у Вој во ди ни и 
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Сли ка 4. Ту му ли на стал ној по став ци



упра во све до че о сло же ним дру штве ним по ја ва ма, 
ко је је усло вио њи хов до ла зак на на ше про сто ре, 
а ко ји су опет ре зул тат ми гра ци ја и ме ша ња ста нов-
ни штва. 

Раз ли чи ти од но си По ду на вља са се ве ро и тал-
ским под руч јем прет хо ди ли су Рим ском осва ја њу. 
Ри мља ни су у ове кра је ве сти гли у вре ме Ав гу сто-
вих осва ја ња Или ри ка 35–33. го ди не н. е., а гу ше-
ње дал мат ско-па нон ског устан ка 10. го ди не н. е. 
до ве ло је до осни ва ња про вин ци је Па но ни је. Тиме 
по чи ње ро ма ни за ци ја на ших кра је ва – гра де се 
пу те ви, те по ди жу на се ља и гра до ви, ме ђу ко ји ма 
су нај ве ћи би ли Сир ми јум и Ба си ја не. На стал ној 
по став ци из овог пе ри о да, из ло жен је, из ме ђу оста-
лог, је дан из у зе тан на лаз по су де ти па те ра си ги-
ла та (по ти по ло ги ји Дра ген дорф 37), са ре љеф но 
из ве де ним људ ским и жи во тињ ским пред ста ва-
ма, ко ја је им пор то ва на из Гер ма ни је. Она по ти че 
са ло ка ли те та Ду бо ки До, из ата ра се ла Чор та нов-
ци на Фру шкој го ри, из јед ног спа ље ног гро ба са 
бо га тим при ло зи ма – де ло ви ма лам пе, ста кле ним 
бал са ма ри ју мом, брон за ним око ви ма ку ти је (scri
ni um) и др., ко ји су да то ва ни у до ба Ан то ни на (Da-
u to va Ru še vljan 2014: 35; Da u to va Ru še vljan 1993: 333; 
Đor đe vić 2007: 40). 

На ла зи по су да те ра си ги ла та на на шим про-
сто ри ма мо гу би ти ре зул тат жи ве ко му ни ка ци је 
ко ја се од ви ја ла из ме ђу про вин ци ја и Апе нин ског 
по лу о стр ва рим ским во де ним или коп не ним пу те-
ви ма. Оне су у крај њем слу ча ју ре зул тат по кре тљи-
во сти ста нов ни штва у то вре ме, ко ја је сва ка ко била 
олак ша на за хва љу ју ћи рим ском гра ди тељ ском 
уме ћу и ин фра струк ту ри ко ју су из гра ди ли ди љем 
це лог цар ства. Те ра си ги ла та је вр ста сто ног по-
су ђа ко ја је про из во ђе на и ди стри бу и ра на ши ром 
Рим ске им пе ри је. Про из вод ња је за по че ла у Ита-
ли ји око 30. го ди не пре но ве ере, да би се вре ме ном 
но ви цен три про из вод ње отво ри ли у про вин ци-
ја ма: Га ли ји, Гер ма ни ји, Шпа ни ји и Афри ци (Van 
Oyen 2015: 281). 

Сир ми јум по ста је цен тар про вин ци је До ње 
Па но ни је у 3. ве ку, а 294. цар Ди о кле ци јан про гла-
ша ва га за је дан од че ти ри цен тра Рим ског цар ства. 
Ве ћа по љо при вред на има ња – ви ле ру сти ке, би ла 
су зна ча јан чи ни лац еко ном ског раз во ја про вин-
ци је то ком 3. и 4. ве ка. Из јед не та кве ви ле, про на-
ђе не у се лу Хрт ков ци, по ти че фре ска ко ја је из ло же-
на на стал ној по став ци (Да у то ва Ру ше вљан 2016: 31). 
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Сли ка 5. Келт ска пећ за пе че ње ке ра ми ке;  
келт ски пе хар са две ушке

Сли ка 6. Зде ла ти па те ра си ги ла та  
из Чор та но ва ца



По зна то је да су рим ски ве те ра ни на кон вој не слу-
жбе до би ја ли има ња у Па но ни ји и да су на њи ма 
гра ди ли ку ће и дру ге по моћ не објек те. Они су та-
ко ђе до се ља ва ни из раз ли чи тих кра је ва Рим ске 
им пе ри је, што је опет ре зул тат мо бил но сти ста нов-
ни штва у рим ско вре ме. И док је ста ро се де лач ко 
ста нов ни штво има ло пра во ко ри шће ња тзв. агер 
пу бли ку са (ager pu bli cus) уз оба ве зу об ра де зе мље 
и пла ћа ња по ре за рим ској др жа ви, нај ве ћи део до-
би ја ли су до се ље ни ци – ко ло ни сти у аге ру ко ло-
ни ја, а ве те ра ни у око ли ни ло го ра на те ри то ри ји 
ко ја је има ла ве ли ки зна чај за снаб де ва ње вој ске. 
На се ља ва ње ве те ра на и осни ва ње вој нич ких ко-
ло ни ја убр за ло је ур ба ни за ци ју и ро ма ни за ци ју 
бал кан ских про вин ци ја (Фер јан чић 2002: 9). При-
ли ком от пу ста из вој ске, осим пла те ко ја им је сле-
до ва ла то ком го ди на слу жбе и сво те пред ви ђе не 
за тро шко ве са хра њи ва ња, до би ја ли су и но вац или 
зе мљи шни по сед (pra e mi ae mi li ti ae) (Фер јан чић 
2002: 11). 

Рим ска осва ја ња, ур ба ни за ци ја и ро ма ни за-
ци ја до но се ве ли ке про ме не у про стор да на шње 
Вој во ди не и ве ли ка ме ша ња ста нов ни штва. Од-
нос Ри мља на и ау то тох то ног ста нов ни штва или 
ста нов ни штва ко је се вре ме ном, то ком тра ја ња 
њи хо ве вла сти, до се ли ло у вој во ђан ске про сто ре, 
при лич но је сло жен: од са ве зни штва и тр го вач-
ких ве за, до рат них су ко ба. Сло же ност тог од но-
са мо же се са гле да ти кроз ар хе о ло шки по крет ни 
и не по крет ни ма те ри јал. 

На ро чи то за ни мљив је био од нос из ме ђу Ри-
мља на и Сар ма та, и он се мо же ви де ти на стал ној 
по став ци Му зе ја Вој во ди не по сред но, пу тем из-
ло же них ар те фа ка та (Сар ма ти ма је по све ће но не-
ко ли ко из ло жбе них ви три на). Сар ма ти су би ли 
по лу но мад ски на род, сто ча ри, иран ског или ју-
жно-ру ског по ре кла, чи ја је ма те ри јал на кул ту ра 
у Вој во ди ни на ста ла као ме ша ви на до мо ро дач ких 
келт ско-дач ких еле ме на та, са ути ца јем рим ске и 
грч ко-хе ле ни стич ке кул ту ре, те иран ских еле ме-
на та ко је су до не ли из сво је по стој би не (Да у то ва 
Ру ше вљан 1997: 78–100). Сва ка ко су и они ми гри-
ра ли на про сто ре Па но ни је, али су се вре ме ном 
адап ти ра ли на усло ве жи во та плод не Па но ни је, 
те су при хва ти ли се де лач ки на чин жи во та. 

Ве зе из ме ђу Ри мља на и Сар ма та та ко ђе су биле 
ком плек сне – од су ко ба и са ве зни штва до ве о ма 
жи ве тр го ви не, ко ја је под ра зу ме ва ла раз ме ну 

раз ли чи тих про из во да, што се мо же пра ти ти кроз 
ар хе о ло шке на ла зе из ис тра же них сар мат ских не-
кро по ла (Тac. Hist. I 79; Mócsy 1962: 553; Мир ко вић 
2014; Alföldy 1966: 21–34). Сар ма ти су усва ја ли 
рим ске но ви не у про из вод њи раз ли чи тих про из-
во да, а са ми су би ли по зна ти по про из вод њи спе-
ци фич ног ти па си ве, угла ча не ке ра ми ке и ста кле-
них пер ли, ко је су сар мат ске же не во ле ле да но се. 

Због оску ди це исто риј ских из во ра, као и чи-
ње ни це да се ма ло ау то ра ба ви ло овом те мом, мно-
го број не су ко бе из ме ђу Сар ма та и Ри мља на те шко 
је пра ти ти у не ком кон ти ну и те ту. У ли те ра ту ри 
се по ми ње при хва та ње прог на них при пад ни ка 
сар мат ске ари сто кра ти је, ко ји су на се ља ва ни у обла-
сти ма ју жно од Ду на ва, из ло же ним че стим вар-
вар ским на па ди ма то ком 3. ве ка. Ста нов ни штво 
ових обла сти би ло је де сет ко ва но, а плод не њи ве 
за пу ште не. До де љи ва њем зе мљи шних по се да вар-
вар ским до се ље ни ци ма, Кон стан тин је по ве ћао 
број ста нов ни ка и ти ме обез бе дио об ра ду на пу ште-
них пар це ла, а њи хо вом ре гру та ци јом у рим ску 
вој ску, до при нео је ја ча њу вој не мо ћи и сва ка ко 
бо љој од бра ни ли ме са (Фер јан чић 2013: 174).

Је дан од спе ци фич них ма те ри јал них оста та ка 
Сар ма та, ко је за у зи ма ју по себ но ме сто на стал ној 
по став ци, пред ста вља ју ни ске са пер ла ма. Ове пер-
ле су из ра ђи ва не од раз ли чи тих ма те ри ја ла, али су 
на ро чи то ва жни при мер ци од ста кла. Као спе ци-
фи чан на кит сар мат ских же на, на ла же не су у гро-
бо ви ма на не кро по ла ма у Бач кој и Ба на ту и по ти чу 
из пе ри о да од 1. до 4. ве ка. Но ше не су као огр ли-
це, али су ве ро ват но при ши ва не и за оде ћу. Сма-
тра се да су из ра ђи ва не у ра ди о ни ца ма рим ског 
вој ног ло го ра у Ти би ску му у да на шњој Ру му ни ји, 
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Сли ка 7. Сар мат ске пер ле



на са мој за пад ној гра ни ци про вин ци је Да ки је, које 
су до бро ис тра же не и да ту ју се у пе ри од од 2. до 
среди не 4. ве ка (Gru me za 2020: 440). Рад ових ра-
ди о ни ца (of fi ci nae) до во ди се у ве зу са за јед ни ца-
ма ко је су до спе ле из си риј ских, па ле стин ских и 
африч ких обла сти, пра те ћи вој не је ди ни це из ових 
на ро чи тих ре ги ја – co hors I Sa git ta ri o rum, nu me rus 
Palmyre no rum Ti bi scen si um. Ти ме се опет до во де у 
ве зу са кре та њи ма ста нов ни штва у рим ско вре ме. 
Фи зич ко-хе миј ске ана ли зе по ка за ле су да су углав-
ном си риј ско-па ле стин ске ра ди о ни це снаб де ва ле 
цар ско тр жи ште ста кле ном си ро ви ном (An to na ras 
2017: 6–8). На ро чи то ле пе по ли хром не пер ле до ку-
мен то ва не су на про сто ри ма рим ске Да ки је и дру-
гих ду нав ских про вин ци ја, па се мо же прет по ста-
ви ти да оне ни су би ле са мо по уку су вар ва ра, већ 
да су их во ле ле и рим ске же не (Gru me za 2020: 440). 

Ве ли ка се о ба на ро да до бро је по знат исто риј-
ски фе но мен, ко ји је по кри вао пе ри од од 4. до 9. 
ве ка, за хва та ју ћи те ри то ри је од Ура ла до Цр ног 
мо ра, све до Атлант ског оке а на и Сре до зем ног мора. 
Њен по че так на ја ви ла је на је зда Ху на из цен трал-
не Ази је 375. го ди не, за ко јом су по том усле ди ли 
Ге пи ди, Го ти, Лан го бар ди, Ава ри и Сло ве ни, те са-
свим на кра ју и Ма ђа ри. Пред на је здом вар ва ра 
сру шен је свет ан тич ке ци ви ли за ци је, а ово раз до-
бље пра ће но је ду бо ким дру штве ним и еко ном ским 
про ме на ма. Ство ре на је ет нич ка струк ту ра, из које 
ће на ста ти пр ве ра но фе у дал не др жа ве (Ње го ван 
и др. 2020: 15). 

Из овог до ба, на стал ној по став ци из два ја се 
је дан ар хе о ло шки на лаз ко ји да је увид у фе но мен 
Ве ли ке се о бе. У пи та њу је гроб ни на лаз из 5. ве ка 
са при ло зи ма ко ји су при па да ли жен ској ин ди ви-
дуи. Њи хо ва ра зно вр сност и раз ли чи то по ре кло 
по ка зу ју ути ца је и ко ег зи стен ци ју мно гих пле ме-
на ко ја су жи ве ла у пе ри о ду Ве ли ке се о бе на те ри то-
ри ји да на шњег Сре ма. С об зи ром на то да сва ки 
на род има сво је по греб не оби ча је, са ар хе о ло шког 
ста но ви шта ет нич ка при пад ност мо же се пра ти ти 
про у ча ва њем не кро по ла (По по вић 1997: 100–111; 
Da u to va Ru še vljan 1980–81: 146–153; Da u to va Ru še-
vljan 1998: 97–102; Balj, Stan ko vić Peš te rac 2014: 60–63). 

У ар хе о ло шки бо га том се лу Хрт ков ци код Ру ме, 
на по те су Врањ 1979. го ди не про на ђен је и ис тра-
жен гроб у ко јем је са хра ње на јед на мла да же на, 
по ло же на на ле ђа са лич ним на ки том и ве ли ким 
бро јем гроб них при ло га, као што су ста кле на и кера-

мич ка по су да, пр шље нак, гво зде ни нож и ње го ва 
опла та, два рим ска брон за на нов чи ћа, сре бр но огле-
да ло и пин це та, као и је дан гво зде ни пред мет не-
по зна те на ме не. На ро чи то за ни мљи вим сма тра ју се 
две луч не сре бр не фи бу ле са тра го ви ма по зла те, 
из ра ђе не тех ни ком ли ве ња и укра ше не плит ким 
уре зи ма. На осно ву по зна тих ана ло ги ја, по ре кло 
ових фи бу ла не ки ау то ри ве зу ју за Ис точ не Го те, 
као на кит ко ји је из ра ђи ван пре 471. го ди не. Пар 
фи бу ла био је уо би ча јен део жен ске но шње. Фи-
бу ла са под ви је ном но гом ти по ло шки од го ва ра фи-
бу ла ма ко је су се но си ле код Сар ма та, Ис точ них 
Го та и Ге пи да у пе ри о ду од 4. до 6. ве ка, те је не тре-
ба ве за ти за јед ну ет нич ку ску пи ну (Da u to va Ru-
še vljan 1980–81: 146–153; Da u to va Ru še vljan 1998: 
97–102).

Ова кво оби ље ар хе о ло шког ма те ри ја ла у јед ном 
гро бу зах те ва ло је де таљ не ти по ло шке и хро но ло-
шке ана ли зе, ка ко би се од ре ди ла кул тур на при-
пад ност по кој ни це. Ње го ва ра зно вр сност упу ћи-
ва ла је на по сто ја ње кон та ка та из ме ђу раз ли чи тих 
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ет нич ких гру па, њи хо ву ме ђу соб ну раз ме ну иде ја 
и про из во да. Су де ћи пре ма нај ве ћем бро ју пред-
ме та из хрт ко вач ког гро ба, ко ји се мо гу при пи са-
ти гот ском ства ра ла штву, мо же се прет по ста ви ти 
да је у ње му са хра ње на ис точ но гот ска же на и то у 
вре ме ко је је прет хо ди ло по вла че њу ње ног на ро да. 
Умет ност до ба Ве ли ке се о бе на ро да, ко ја об у хва-
та про сто ре ју го и сточ не Евро пе у пе ри о ду од 9. до 
10. ве ка, од ли ку је се сло же ним и рас ко шним умет-
нич ким ства ра ла штвом. Оно по ка зу је спе ци фич не 
од ли ке тра ди ци је и сти ла по је ди них на ро да и ре-
флек ту је еле мен те ко је су усва ја ли у кон так ти ма са 
дру ги ма (По по вић 1997: 100–111; Da u to va Ru še vljan 
1980–81: 146–153; Da u to va Ru še vljan 1998: 97–102; 
Balj, Stan ko vić Peš te rac 2014: 60–63).

У ви три на ма 84 и 85 мо гу се ви де ти де ло ви вој-
нич ке опре ме, укра си за ко ња, жен ски на кит и дру-
ги пред ме ти ко ји по ти чу из не кро по ле 8. и 9. ве ка 
у Но вом Слан ка ме ну. Ме ђу њи ма нај ти пич ни ји су 
ме тал ни де ло ви по ја са, спе ци фич ног за авар ске 
рат ни ке. У окви ру авар ске но шње, по ја сне гар ни-
ту ре има ле су по себ ну уло гу, по ка зу ју ћи зна чај и 
по ло жај њи хо вог вла сни ка уну тар кла на (Ње го ван 
и др. 2020: 15).

На кон до се ља ва ња Ма ђа ра пред крај 9. ве ка, 
област да на шње Вој во ди не по ста је гра нич на за 
но ву ма ђар ску др жа ву, из ло же на ја ким по ли тич-
ким и кул тур ним ути ца ји ма Ви зан тиј ског цар-
ства. Ет нос је ва ри рао, а кре та ња ста нов ни штва 
би ла су број на. По ред Сло ве на и но во до се ље них 
Ма ђа ра, ов де је би ло по пу ла ци ја ко је су ту за те че-
не, и са фор ми ра њем пр вих гра до ва, за на тли је и 
тр гов ци из сред њо е вроп ских обла сти сти жу у Ма-
ђар ску, углав ном са те ри то ри ја Не мач ке. Од 14. 
сто ле ћа, па на да ље, при ме ћу је се знат ни је на се ља-

ва ње срп ског ста нов ни штва са ју га (По по вић 1997: 
111–122). 

На стал ној по став ци Му зе ја при ка за ни су нај-
ва жни ји сред њо ве ков ни спо ме ни ци кул ту ре на 
те ри то ри ји да на шње Вој во ди не – Ра ко вац, Ара ча, 
Бач. 

Оста ци ро ма нич ке ба зи ли ке са крип том, укра-
ше не ка ме ном пла сти ком, очу ва ни су у Ра ков цу. 
На ње ним ру ше ви на ма је то ком 13. ве ка по диг ну-
та но ва цр ква у го тич ком сти лу. 

Из ло же ни су при мер ци ро ма нич ке ка ме не пла-
сти ке – де ло ви сту бо ва, ка пи те ла и ол тар ских пре-
гра да, али и брон за не ико ни це из 12. ве ка, про на-
ђе не у ра ко вач ком ма на стир ском ком плек су. Ове 
ико ни це сма тра ју се је дин стве ним пред ме ти ма 
због ма ни ра у ко јем су из ве де не ре љеф не пред ста-
ве на њи ма. Хри стос на пре сто лу, Бо го ро ди ца, Св. 
Ко зма и Да мјан, Све ти рат ни ци Ђор ђе и Ди ми три-
је да ти су у ви зан тиј ском сти лу, а тек сто ви по ред 
ли ко ва, пред ста вља ју мо ли тве на пи са не на грч-
ком је зи ку. Прет по ста вља се да су не ке од њих чи-
ни ле део ре ли кви ја ра (Ста но јев 2012: 47; Ста но јев 
2014: 93, 95; Ње го ван и др. 2020: 16). И овај при мер 
ви зан тиј ских ико ни ца про на ђе них у ро ма нич ком 
ма на сти ру мо же се по сма тра ти као ре зул тат кре-
та ња ста нов ни штва. На жа лост, ар хе о ло шки кон-
текст не от кри ва ка ко су оне до спе ле на ово ме сто 
у 12. ве ку, да ли су при па да ле не ком пут ни ку ко ји 
је пре ва лио ду га чак пут из ју жних кра је ва или су 
до спе ле тр го вач ким ве за ма. Ар хе о ло шки ар те фак-
ти, чак и ка да се ра ди о епо хал ним от кри ћи ма, сами 
по се би ни шта не го во ре о про шло сти. Чак и када 
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је ар хе о ло шко ис ко па ва ње бри жљи во спро ве де но, 
че сто ни смо у ста њу да от кри је мо шта се за пра во 
до го ди ло у од ре ђе ном мо мен ту у про шло сти. По-
не кад, ни по зна ва ње кон тек ста на ла за ни је до вољ-
но, јер по сто ји огро ман јаз из ме ђу са да шњо сти и 
про шло сти, ко ји на сто ји мо да пре мо сти мо бо ре ћи 
се са свим предра су да ма са вре ме ног чо ве ка (John-
son 2000: 12, 13). 

Цр ква у Ара чи и утвр ђе ње у Ба чу, кроз све сво-
је фа зе град ње и по сто ја ња, све до че о кре та њи ма 
ста нов ни штва на овом про сто ру. 

То ком но ви је исто ри је, ми гра ци је су на ро чи-
то би ле тур бу лент не на про сто ри ма да на шње Вој-
во ди не. Би ле су иза зва не осман ским осва ја њи ма 
у 15. и 16. ве ку. На кон Ве ли ког тур ског ра та (1683–
1699), по ста ју још ком плек сни је и на ста вља ју се до 
да на шњег вре ме на, што се та ко ђе мо же пра ти ти 
на стал ној по став ци Му зе ја Вој во ди не.

* * *

Му зеј Вој во ди не пред ста вља ком плек сни ре ги-
о нал ни му зеј. У ње му се, по ред ар хе о ло шких, чу-
ва ју исто риј ске и ет но ло шке збир ке. Да на шњу Вој-
во ди ну ка рак те ри ше мул ти на ци о нал ност, у ко јој 
две тре ћи не пред ста вља ју Ср би, а оста так при пад-

ни ци дру гих сло вен ских и не сло вен ских на ро да, 
по пут Бу ње ва ца, Сло ва ка, Ру си на, Ру са, Ма ђа ра, 
Ру му на, Не ма ца, Ро ма и др. Њи хо во при су ство у 
Па нон ској ни зи ји ко ја је као плод на рав ни ца увек 
при вла чи ла љу де да се, бе же ћи од гла ди, у њу до-
се ља ва ју (по чев од пра и сто ри је, па до да на шњег 
вре ме на), ре зул тат је спон та них или план ских ми-
гра ци ја ста нов ни штва раз ли чи тих на ци о нал но-
сти у по след ња три ве ка (Po po vić 1997: 111–122). 

За кљу чак

Стал на по став ка пред ста вља иден ти тет сва ког 
му зе ја, а ње но кре и ра ње по ду хват чи та вог ти ма 
струч ња ка. За ње ну ре а ли за ци ју по треб на су за-
ма шна фи нан сиј ска сред ства, ко ја је че сто ве о ма 
те шко обез бе ди ти и ко ја го то во увек под ра зу ме-
ва ју адап та ци ју му зеј ских обје ка та. Осим то га, рад 
струч ња ка на стал ној по став ци зах те ва си сте мат-
ски при ступ и ви ше го ди шње за ла га ње, ко је се па-
ра лел но од ви ја уз ре дов ну му зеј ску де лат ност. 

Му зеј ски пред ме ти, из ло же ни у скло пу стал них 
по став ки му зе ја, са ми по се би не го во ре ни шта, 
али на чин њи хо ве пре зен та ци је омо гу ћа ва по се-
ти о цу да раз у ме на ра тив од ко јег ау то ри за по чи њу 
ре а ли за ци ју по став ки. 

Стал на по став ка Му зе ја Вој во ди не у Ду нав ској 
35 отво ре на је 1990. го ди не и по ста вље на хро но-
ло шки та ко да по мо ћу ве ли ког бро ја из ло же них 
пред ме та го во ри о кон ти ну и ра ном жи во ту ста-
нов ни штва на про сто ри ма да на шње Вој во ди не, 
од пра и сто ри је до по чет ка 20. ве ка. Ар хе о ло шки 
део по ста вљен је у ду ху кул тур но-исто риј ске архе-
о ло ги је, са ве ли ким бро јем из ло же них пред ме та и 
те мат ским ле ген да ма ко је пра те хро но ло шки раз-
вој, до ти чу ћи се и ар хе о ло шких ис ко па ва ња спро-
ве де них у ор га ни за ци ји Му зе ја Вој во ди не до 1990. 
го ди не. Иа ко су пред ста вље ни нај ре пре зен та тив-
ни ји пред ме ти из ар хе о ло шких збир ки, по се ти лац 
те шко мо же сам да раз у ме по ја ве ко је они пред ста-
вља ју. Због то га је не за ме њи ва жи ва реч ку сто са-
-ар хе о ло га и ку сто са-пе да го га и њи хо во во ђе ње 
по се ти ла ца уз ту ма че ње стал не по став ке. 

Без об зи ра на из ван ред ност по је ди них екс по-
на та, ко ји не рет ко оста вља ју по се ти о ца без да ха, 
по став ка је у из ве сном сми слу за ста ре ла и зах те ва 
про ме не у скла ду са зах те ви ма са вре ме не му зе о ло-
ги је и са вре ме ног по се ти о ца. Ово је нео п ход но тим 
пре што су од 1990. го ди не до да нас ре а ли зо ва на 

Сли ка 12. Брон за на ико ни ца – Хри стос Пан то кра тор



број на ар хе о ло шка ис ко па ва ња ко ја су да ла но ве 
ре зул та те, а и са ма ар хе о ло ги ја се зна чај но раз ви-
ла као на у ка, пра те ћи тех но ло шки раз вој и ко ри-
сте ћи ме то де и ана ли зе при род них на у ка ко је су 
омо гу ћи ле бо ље раз у ме ва ње про шло сти. У бу дућ-
но сти сва ка ко пред сто ји ре ин тер пре та ци ја ар хе-
о ло шких на ла за и мо дер ни за ци ја њи хо ве пре зен-
та ци је. 

Свр ха стал не по став ке је пред ста вља ње зна ња 
ко је је аку му ли ра но у му зеј ским пред ме ти ма и 
збир ка ма, те је на њој мо гу ће уо чи ти раз ли чи те 
фе но ме не ко ји су од ли ко ва ли људ ско дру штво у 
раз ли чи тим вре ме ни ма. Је дан од тих фе но ме на 
сва ка ко пред ста вља фе но мен ми гра ци ја, тј. се о-
ба. С об зи ром на то да су кре та ња ста нов ни штва 
јед на од основ них од ли ка дру штва у це ли ни и ви-
дљи ва су кроз све пе ри о де у про шло сти, мо же се 
ре ћи да се му зеј ски екс по на ти, чак и ка да по став-
ке ни су ис кљу чи во ори јен ти са не на овај фе но мен 
и не го во ре о ње му ди рект но, мо гу по сма тра ти као 
не ми све до ци ми гра ци ја. У слу ча ју Му зе ја Вој во-
ди не, ње го ви тра го ви на слу ћу ју се пре ко те мат-
ских ле ген ди и пред ме та ко ји су из ло же ни. На први 
по глед и без струч ног во ђе ња, оби чан по се ти лац 
те шко мо же ви де ти те тра го ве и би ти на ве ден да 
про ми шља о њи ма. 

Са вре ме на му зе о ло ги ја по ка за ла је из ван ред не 
мо гућ но сти ин тер пре та ци је кул тур ног на сле ђа. 
Ин тер пре та ци јом ко ја у фо ку су има по кре тљи вост 
људ ских за јед ни ца кроз њи хо во ми ле ни јум ско по-
сто ја ње, му зеј ској пу бли ци мо гу ће је ис при ча ти 
при чу са ко јом се, у из ве сном сми слу, сва ки по је-
ди нац мо же по и сто ве ти ти. Ве ћи на љу ди, на ро чи-
то на про сто ру у ко јем жи ви мо, има не ко ис ку ство 
ко је се мо же по ве за ти са раз ли чи тим ви до ви ма 
се о ба. Ов де су се го то во у свим пе ри о ди ма про шло-
сти, од дав не и да ле ке до ско ра шње, до га ђа ла ма-
сов на кре та ња ста нов ни штва, а бли зак нам је сва ки 
на ра тив ко ји иде у прав цу ра зно ли ко сти и мул ти-
кул ту рал но сти. Нај но ви ја ге нет ска ис тра жи ва ња 
до ка зу ју да су ме ша ња ста нов ни штва, ко ја и је су на 
не ки на чин про дукт ми гра ци ја, би ла још ве ћа него 
што се прет по ста вља ло. Гле да но са овог по ла зи-
шта, исто ри ја сва ког на ро да уства ри по ста је исто-
ри ја се о ба и дис кри ми на ци је. Ми смо да нас прак-
тич но све до ци те исто ри је – пред на шим очи ма 
до га ђа се ма сов ни ег зо дус ста нов ни ка Си ри је због 

рат них окол но сти, ко ји је за со бом по ву као и бројно 
ста нов ни штво дру гих зе ма ља у по тра зи за бо љим 
усло ви ма жи во та. Због то га и ин тер пре та ци ја кре-
та ња љу ди у про шло сти по ста је лак ша. Бу ду ћи да 
смо са вре ме ни ци сли чих до га ђа ња, лак ше ће мо 
пре мо сти ти јаз из ме ђу са да шњо сти и про шло сти 
и бо ље раз у ме ти ову кон крет ну по ја ву. Та ко и по-
се ти лац му зе ја мо же да оства ри не ку ве зу са љу-
ди ма из про шлих вре ме на, на ла зе ћи од ре ђе не 
слич но сти. 

Раз вој ар хе о ло ги је као на у ке у те о риј ском и у 
прак тич ном сми слу ну жно по вла чи и раз вој ме-
то до ло ги је ко ја у се бе ин вол ви ра ре зул та те при-
род но-на уч них ана ли за. При род но-на уч но зна ње 
ин те гри са но у ар хе о ло ги ју по ма же да бо ље ре кон-
стру и ше мо жи вот не ка да шњих љу ди и уса вр ши мо 
ин тер пре та ци ју. Ин те р пре та тив на или пост про-
це сна ар хе о ло ги ја, ко ја је тек пре не ко ли ко го ди-
на про на шла свој пут у срп ској ар хе о ло ги ји, ви ди 
ин тер пре та ци ју као кре а тив ни про цес. Она има 
не ко ли ко кључ них та ча ка: ар хе о ло ги ја је дру штвена 
на у ка ко ја рас по ла же са зна че њи ма и ту ма че њи ма 
тра го ва про шло сти; ин тер пре та тив ни про цес није 
ко на чан и јед но ту ма че ње ни је ну жно исти ни то; 
пу тем ин тер пре та ци је ар хе о ло зи тре ба ма ње да се 
ба ве об ја шња ва њем, а мно го ви ше да ва њем сми-
сла од ре ђе ним на ла зи ма; раз ли чи те ин тер пре та-
ци је исте по ја ве са свим су до зво ље не, чак су и по-
жељ не. Ин тер пре та ци ја сва ка ко за ви си од то га из 
ко јег ре фе рент ног си сте ма по сма тра мо ства ри. Због 
то га је ве о ма ва жно да се у том кре а тив ном проце-
су што ви ше осло бо ди мо пред ра су да и па жљи во 
по сту па мо ка ко би из бе гли упа да ње у ре ла тив ност. 
При то ме, под ра зу ме ва се si ne ira et stu dio као неоп-
 хо дан став при сва ком на уч ном ис тра жи ва њу. 

Му зе а ли за ци ја ми гра ци ја на ар хе о ло шком делу 
стал не по став ке Му зе ја Вој во ди не мо гу ћа је уко-
ли ко се спро ве де ре кон струк ци ја по став ке у ду ху 
ин тер пре та тив не ар хе о ло ги је, уз уво ђе ње са вре ме-
них на чи на пре зен та ци је, по што ва ње прин ци па 
„ма ње је ви ше“, те фо ку си ра њем на те ме из сва ко-
днев ног жи во та. До та да, на ста вља мо са при ча ма 
о ми гра ци ја ма пу тем жи ве ре чи ку сто са или пе да-
го га, раз ли чи тих еду ка тив них про гра ма и ре де фи-
ни са њем ин тер пре та ци ја уво ђе њем мул ти ме ди-
јал ног, пер фор ма тив ног и драм ског дис кур са.
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Ti ja na Stan ko vić Peš te rac, MA, Mu se um of Voj vo di ne

PHE NO ME NON OF MI GRA TION ON THE AR CHA E O LO GI CAL PART ON  
THE PER MA NENT EX HI BI TI ON OF THE MU SE UM OF VOJ VO DI NA

Sum mary

A to ur thro ugh per ma nent ex hi bi ti ons in mu se ums can re pre sent a spe ci fic jo ur ney thro ugh the hi story 
of mi gra tion from pre hi story to mo dern ti mes. Nu me ro us ex hi bits in di rectly show the mo ve ments of pe o ple in 
dif fe rent con texts, from mo ve ments in se arch for bet ter li ving con di ti ons, to cul tu ral mo ve ments, eco no mic, 
so cial, po li ti cal and ot hers. They te stify to the com ple xity of the phe no me non of mi gra tion and the ar chetypa l 
ele ment that is in it, ap pe a ring al so in the early ho mi nids, which mo ved from con ti nent to con ti nent, cros sing 
long dis tan ces. The per ma nent ex hi bi ti on of the Mu se um of Voj vo di na re pre sents the de ve lop ment of hu man 
so ci ety on the ter ri tory of to day’s Voj vo di na in the con ti nu ity of 8,000 years and gi ves a com pre hen si ve over-
vi ew of its mil len nial past. Ele ments of mi gra tion and the ir im pact on hu man so ci ety can be seen in tho u sands 
of ex hi bi ted ar ti facts. They sho uld be vi e wed from dif fe rent aspects, first in ar cha e o lo gi cal con texts – from the 
Pa le o lit hic and Me so lit hic, thro ugh the cul tu res of the first far mers that re flect the ele ments of the Neo lit hic 
Re vo lu tion, In do-Eu ro pean mi gra tion and ot her mo ve ments of com mu ni ti es in the Cop per, Bron ze and Iron 
Ages, Cel tic set tle ments in Pan no nia, Ro man con qu ests of Pan no nia and the esta blis hment of a pro vin cial ad-
mi ni stra tion, the Gre at Mi gra tion, to the chan ge of Sla vic, Hun ga rian, Ser bian and ot her et hnic com mu ni ti es. 
The pa per de als with spe ci fic ob jects, which can be seen as the tra ces of mo ve ments of dif fe rent types. 

22

РАД МУЗЕЈА ВОЈВОДИНЕ 62 АРХЕОЛОГИЈА



23

UDC 595.768:903/904(497.11Ka le)

НЕ ДО СТА ЈУ СА МО ЈА ЈА ЖИТ НОГ ЖИ ШКА (SI TOP HI LUS GRA NA RI US L.):  
ЗНА ЧА ЈАН ДО ПРИ НОС АР ХЕ О ЕН ТО МО ЛО ШКИМ ИС ТРА ЖИ ВА ЊИ МА  

НА ЛО КА ЛИ ТЕ ТУ ИЗ КА СНО КЛА СИЧ НОГ, ОД НО СНО  
РА НО ХЕ ЛЕ НИ СТИЧ КОГ ПЕ РИ О ДА, КА ЛЕ КОД КР ШЕ ВИ ЦЕ

Алек сан дар Ме до вић, Му зеј Вој во ди не

Ап стракт: То ком ар хе о ло шке кам па ње 2008. го ди не са ло ка ли те та Ка ле код Кр ше ви це узет је све га је дан 
узо рак за ма кро бо та нич ку ана ли зу. Ис по ста ви ло се да се у суп стра ту од 4 кг кри је не са мо 220 г угље ни са-
ног биљ ног ма те ри ја ла, већ и угље ни са ни оста ци жит ног жи шка (Si top hi lus gra na ri us L.). Ана ли зом це ло-
куп ног ма те ри ја ла из дво је но је 10 од ра слих је дин ки, три лут ке и 51 лар ва ове скла ди шне ште то чи не. Осим 
то га, про на ђе ни су и кар бо ни зо ва ни де ло ви за ко је се ве ру је да при па да ју лут ки жит ног жи шка, укуп но 
пет. Не ко ли ко зр на пле ви ча стог јеч ма (Hor de um vul ga re L. var. te tra stic hon Če lak.) по се ду ју шу пљи не на ста-
ле, нај ве ро ват ни је, убу ше њем лар ви ове ште то чи не. Кон ста то ва но је да је има го жит ног жи шка, у јед ном 
слу ча ју, био „сле пљен“ са зр ном јеч ма, а у дру гом са зр ном не и ден ти фи ко ва не жи та ри це. У ана ли зи ра ном 
биљ ном ма те ри ја лу про на ђе ни су та ко ђе и угље ни са ни оста ци две ју аро ма тич них би ља ка, ки ма (Ca rum 
car vi L.) и ко ри јан де ра (Co ri an drum sa ti vum L.). Аро ма тич не биљ ке су у ан тич ко вре ме ко ри шће не као ре пе-
лен ти про тив ин се ка та. Екс пе ри мен ти но ви јег да ту ма по твр ђу ју ре пе лент ско деј ство есен ци јал ног уља обе 
вр сте на пи рин ча ном жи шку.

Кључ не ре чи: ар хе о ен то мо ло ги ја, скла ди шне ште то чи не, жит ни жи жак, Si top hi lus gra na ri us L., ре пе-
лен ти, ар хе о бо та ни ка, Ка ле код Кр ше ви це, ју го и сточ на Ср би ја, ка сно кла сич ни пе ри од, ра но хе ле ни стич ки 
пе ри од, ур ба но насeље, 4/3. век п. н. е.

На се ље

На се ље из ка сно кла сич ног, од но сно ра но хе-
ле ни стич ког пе ри о да Ка ле код Кр ше ви це на ла зи 
се на ју го и сто ку Ср би је, не да ле ко од Бу ја нов ца. 
Осно ва но је по чет ком 4. ве ка пре но ве ере и тра-
ја ло је до пр вих де це ни ја 3. ве ка пре но ве ере (Po-
po vić 2012). Ле жи на об рон ци ма пла ни не Ру јан, 
ода кле до ми ни ра Врањ ском ко тли ном и до ли ном 
Ју жне Мо ра ве. На ла зи на стра те шки ва жном ко-
ри до ру ко ји по ве зу је се вер ни Егеј са Па нон ским 
ба се ном и цен трал ном Евро пом (Вар дар – Ју жна 
Мо ра ва – Мо ра ва – Ду нав). Акро по ла са про стра-
ним под гра ђем по кри ва ла је по вр ши ну од око пет 
хек та ра и има ла све ка рак те ри сти ке ур ба ног на-
се ља, гра ђе ног пре ма грч ким мо де ли ма. Келт ско 
пле ме Скор ди сци и њи хо ви са ве зни ци ко ри сти ли 
су на пу ште ну акро по лу од сре ди не 2. ве ка пре 
но ве ере као ва жно упо ри ште. Ово из два ја ло ка-
ли тет Ка ле код Кр ше ви це као нај се вер ни је на се ље 

са грч ким ка рак те ри сти ка ма и нај ју жни је ме сто са 
ла тен ским ар хе о ло шким ма те ри ја лом.

Ар хе о бо та нич ка ис тра жи ва ња

То ком ар хе о ло шке кам па ње 2008. го ди не са ло-
ка ли те та Ка ле код Кр ше ви це узет је све га је дан 
узо рак за ма кро бо та нич ку ана ли зу. По ти че из 
под гра ђа на се ља, за пад но од во де не ци стер не, где 
се на ла зи ла ве ћа кон цен тра ци ја по су да (пи то са, хи-
дри ја, ам фо ра). Ве ли чи на узор ка из но си ла је 4 кг. 
Фло та ци јом суп стра та до би је но је 220 г угље ни-
са ног биљ ног ма те ри ја ла. Глав не жи та ри це у ма кро-
бо та нич кој ко лек ци ји са пре ко је да на ест хи ља да 
на ла за би ле су плев ча сте вр сте пше ни це, јед но-
зр на пше ни ца (Tri ti cum mo no coc cum L.) и круп ник 
(Tri ti cum spel ta L.), и пле ви ча сти, тзв. не пра вил ни 
ше сто ре ди („че тво ре ди“) је чам (Hor de um vul ga re 
L. var. te tra stic hon Če lak.) (Ме до вић, нео бја вље но). 
Од оста лих жи та ри ца про на ђе ни су и оста ци дво-
зр не пше ни це (Tri ti cum di coc con Schrank), хлеб не 



пше ни це (Tri ti cum ae sti vum L. s.l.), просa (Pa ni cum 
mi li a ce um L.) и ов са (Ave na sp.). Ко ро ви, укљу чу-
ју ћи и ру де рал не биљ ке, би ли су за сту пље ни мно-
гим вр ста ма. Ку кољ (Agro stem ma git ha go L.), пи ја ни 
љуљ (Lo li um te mu len tum L.) и три вр сте ро да бро-
ћи ка (Ga li um spu ri um L. [приморска броћика], G. 
apa ri ne L. [лепуша броћика] и G. tri cor ne Stock. 
[дивља броћика]) би ли су нај број ни је ко ров ске 
при ме се скла ди ште них жи та ри ца. До каз уз га ја-
ња ма ху нар ки у ба шта ма на се ља пру жа ју на ла зи 
че ти ри вр сте: са стри ца (Lathyrus sa ti vus L.), со чи во 
(Lens cu li na ris Me di kus), гра шак (Pi sum sa ti vum L.) 
и уров (Vi cia er vi lia (L.) Willd.). Оста ци две вр сте 
уља ри ца про на ђе не су у ана ли зи ра ном ма те ри ја-
лу, обич ни ла ник (Ca me li na sa ti va (L.) Crantz) и мак 
(Pa pa ver som ni fe rum L.). Ма кро бо та нич ка ана ли-
за пру жи ла је до каз мо гу ћег уз го ја обич ног бро ћа 
(Ru bia tin cto rum L.) у овом про из вод ном цен тру 
за тек стил (Bla žić 2005; Po po vić and Vra nić 2006; 
Me do vić 2011). Ким (Ca rum car vi L.) и ко ри јан дер 
(Co ri an drum sa ti vum L.) пред ста вља ју функ ци о нал-
ну гру пу ле ко ви тих, од но сно аро ма тич них би ља-
ка у овом узор ку. У ар хе о бо та нич кој ко лек ци ји 
сво је ме сто про на шао је и је дан на лаз ви но ве лозе 
(Vi tis vi ni fe ra L.). Скла ди шта жи та ри ца на ло ка ли-
те ту Ка ле би ла су оне чи шће на скле ро ци ја ма ра-
же не глав ни це (Cla vi ceps pur pu rea (Fr.) Tul.). Ве ли ки 
удео пле ви ча сте пше ни це у ра тар ској про из вод њи 
су ге ри ше да су по љо при вред ни ци из не по сред ног 
окру же ња на се ља би ли ви ше ори јен ти са ни на сигур-
ну ег зи стен ци ју, а не на мак си ми зи ра ње при но са.

На лаз жит ног жи шка у  
ар хе о бо та нич ком узор ку

При ли ком ма кро бо та нич ке ана ли зе угље ни-
са ног биљ ног ма те ри ја ла са ло ка ли те та Ка ле код 
Кр ше ви це ве ли ку па жња при ву кли су на ла зи 
жит ног жи шка (Si top hi lus gra na ri us L.), јед не од, и 
да нас, нај че шћих скла ди шних ште то чи на. Из дво-
је но је 10 од ра слих је дин ки, 3 лут ке и 51 лар ва ове 
скла ди шне ште то чи не (сл. 1). Осим то га, про на-
ђе ни су и кар бо ни зо ва ни де ло ви за ко је се ве ру је 
да при па да ју лут ки жит ног жи шка, укуп но пет. 
Не ко ли ко зр на пле ви ча стог јеч ма по се ду ју шу-
пљи не на ста ле, нај ве ро ват ни је убу ше њем лар ви 
ове ште то чи не. Кон ста то ва но је да је има го жит-
ног жи шка, у јед ном слу ча ју, био „сле пљен“ са зр ном 
јеч ма, а у дру гом са зр ном не и ден ти фи ко ва не жи-

та ри це. Не до ста ју са мо ја ја. Ар хе о бо та нич ка ко-
лек ци ја са овог ло ка ли те та об у хва та три од укуп-
но че ти ри фа зе жи вот ног ци клу са ин сек та. Ово 
пред ста вља је дин стве ни ар хе о ен то мо ло шки на-
лаз у на шој зе мљи, али и Евро пи. У узор ку ни су 
при ме ће ни оста ци дру гих ин се ка та.

На кон за вр шет ка же тве жи та ри ца, бор ба за 
очу ва ње при но са и ква ли те та не пре ста је, већ се 
на ста вља у скла ди шту. Жит ни жи жак мо же знат-
но да ути че на ква ли тет и ко ли чи ну ускла ди ште-
них жи та ри ца. Ште то чи на узро ку је бу ше ње прет-
ход но нео ште ће них зр на. Лар ве мо гу да по је ду и 
оне чи сте 70% се ме на. Ге не рал но, не ма ви дљи вих 
спољ них зна ко ва да се лар ве раз ви ја ју и ра сту у 
зр ну жи та ри ца све док по сле око ме сец да на од ра-
сли жит ни жи жак не иза ђе из зр на (сл. 2). Код те шке 
кон та ми на ци је пре о ста је са мо ко шу љи ца зр на за-
јед но са фи ним пра шка стим от па дом. Ка рак те ри-
стич не су ве ли ке из ла зне ру пе, при бли жно пра-
во у га о ног об ли ка са ис фрон цла ним иви ца ма. 
Оште ће на зр на мо гу би ти пре кри ве на бе лим, пра-
шња вим из лу че ви на ма ко је мо гу да кон та ми ни-
ра ју крај њи про из вод и учи не га не при јат ним за 
је ло. Осим оште ће ња зр на, скла ди шне ште то чи не 
мо гу да узро ку ју за га ђе ње хра не ми кро ор га ни-
зми ма (Ro sa et al. 2020).

Бо ја одрaслих ин се ка та се кре ће од там но сме-
ђе до цр не. Ме ђу тим, од мах по из ла ску из зр на мла-
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Сли ка 1. Угље ни са ни на ла зи жит ног жи шка (Si top hi lus 
gra na ri us L.), Ка ле код Кр ше ви це, ју го и сточ на Ср би ја, 

4./3. век п. н. е.: 1) има го, 2) лут ка, 3) лар ва 
Fi gu re 1. Car bo ni zed finds of gra nary we e vil (Si top hi lus 
gra na ri us L.), Ka le ne ar Kr še vi ca, so ut he a stern Ser bia, 

4th/3rd cen tury BC: 1) ima go, 2) pu pa, 3) lar va

РАД МУЗЕЈА ВОЈВОДИНЕ 62 АРХЕОЕНТОМОЛИЈА
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НЕ ДО СТА ЈУ СА МО ЈА ЈА ЖИТ НОГ ЖИ ШКА... АЛЕК САН ДАР МЕ ДО ВИЋ

ди жи жак је цр вен ка сто смеђ (Plar re 2010). Вели-
чинa има га (од ра сле је дин ке) ва ри ра у за ви сно сти 
од ве ли чи не зр на. Код ма лих зр на, по пут про са, 
ма ле су ве ли чи не, али су ве ћа у ку ку ру зу и кре ћу 
се из ме ђу 3,8 и 5,1 мм (укљу чу ју ћи ро струм). Из-
гле дом под се ћа на ин сек те сур ла ше. Ла ко мо же да 
се раз ли ку је од дру гих штет них ин се ка та због спе-
ци фич ног из гле да гла ве („сур ла у про ду жет ку гла-
ве“). Овај ин сект не мо же да ле ти, ма да има је дан 
пар кри ла ко ја су, у ства ри, сра сла. Те ло је са гор-
ње стра не пре кри ве но ве ли ким бро јем уду бље ња 
(Gor ham et al. 1991); на то рак су (гру ди ма) су не пра-
вил но раз ба ца на, док су на ели три (по крил ци ма) 
по ре ђа ни у пра во ли ниј ске ре до ве.

Ме ђу скла ди шним ин сек ти ма, жит ни жи жак 
је ди на је вр ста ко ја ни ка да ни је за бе ле же на ван 
скла ди шта (Plar re 2010). Жи ви ис кљу чи во у скла-
ди шту, хра ни се и раз ви ја у свим вр ста ма стр них 
жи та, ку ку ру зу и пи рин чу, али мо гу да пре жи ве 
хра не ћи се у жи ре ви ма и ке сте ну (Oba ta et al. 2011). 
Осим то га, успе шно се раз ви ја и жи ви у пре кру пи, 
гри зу, бра шну и оста лим пре ра ђе ви на ма. Ме ђу тим, 
ту не ма мо гућ ност да се раз мно жа ва. Жит ни жи-
шци су у пот пу но сти си нан тр оп ске ште то чи не зрна 
и њи хо во ши ре ње за ви си од тран спор та за ра же них 
зр на или од го ва ра ју ћег суп стра та (Oba ta et al. 2011). 

На тем пе ра ту ри од 25°C и при ви со кој ре ла тив-
ној вла жно сти, раз вој ни пе ри од за јед ну ге не ра ци-

ју жи жа ка, то ком ле та, у про се ку из но си 40 да на. На 
хлад ни јим тем пе ра ту ра ма мо же по тра ја ти и до 20 
не де ља (пет ме се ци). Жи вот ни век жи шка се кре ће 
од не ко ли ко ме се ци до око јед не го ди не, а зре ли 
ин сек ти та ко ђе на но се ште ту скла ди ште ном зр ну.

Лар ва жит ног жи шка је бе ле бо је, има сви је но, 
гр ба сто те ло и ја сно из дво је ну, ма лу гла ву сме ђе 
бо је. Лар ве не ма ју но ге (Gor ham et al. 1991). Жен-
ке жи шка по ла жу из ме ђу 36 и 254 ја ја и обич но се 
јед но ја је од ла же у сва ко зр но. Из ја ја се из ле жу 
лар ве ко је се про би ја ју до сре ди не зр на. Та мо се 
хра не, ра сту и пре о бра жа ва ју у лут ку.

Код од ре ђи ва ња сте пе на на па да жи шка на 
зр на сту ма су по сто ји пра ви ло да на јед ног од ра-
слог жи шка, ко ји се на ла зи из ме ђу зр на, до ла зи 
де сет зр на у ко ји ма се на ла зи ње го во по том ство у 
раз ли чи тим раз вој ним ста ди ју ми ма (Gru pa au to-
ra 1972). У ар хе о бо та нич кој ко лек ци ји на ло ка ли-
те ту Ка ле код Кр ше ви це од нос има га и по то ма ка 
из но си 1:5,9. С об зи ром на то да је у пи та њу угље-
ни са ни ма те ри јал и да раз ли чи ти раз вој ни ста ди-
ју ми ин сек та има ју раз ли чи ту ве ро ват но ћу кар бо-
ни за ци је, чи ни се да је пра ви ло из 1972. ва жи ло и 
за жи шке ста ре ви ше од два ми ле ни ју ма. Сте пен 
на па да жи жа ка на скла ди ште не жи та ри це се ра-
чу на на осно ву бро ја има га на је дан ки ло грам 
узро ка. Да би прeтворили те жи ну угље ни са них 
жи та ри ца у „жи ву ме ру“ мо ра мо да зна мо про це-
нат гу бит ка ма се на ста ле про це сом кар бо ни за ци је. 
На осно ву ар хе о бо та нич ког екс пе ри мен та (Bra ad-
ba art 2004) овај про це нат из но си око 45%. То зна чи 
да у на шим за ли ха ма на је дан ки ло грам до ла зи 25 
има го жит ног жи шка. Ово се пре 50 го ди на сма-
тра ло вр ло ја ким на па дом жи шка на скла ди ште-
ну зра на сту ма су (Gru pa au to ra 1972). Ме ђу тим, 
оста је не ја сно, да ли жи шци по ти чу из три, од но-
сно два или јед ног пи то са у ко ји ма су се одво је но 
чу ва ли јед но зр на пше ни ца, је чам и круп ник. Је-
ди но је си гур но да су жи шци кон ста то ва ни у за-
ли хи јеч ма. То мо же мо да пот кре пи мо на ла зом 
зр на јеч ма и има га жи шка спе че них у гру дви цу, 
као и ру па ма у зр ни ма јеч ма на ста лим ра дом жи-
шко вих лар ви.

Бор ба про тив скла ди шних ин се ка та

По че ци про бле ма са ште то чи на ма скла ди шта 
иду уна зад до по ја ве пр вих ра та ра на Бли ском ис-
то ку ка да су се број не вр сте сна жно по ве за ле за 

Сли ка 2. а) Ште та ко ју иза зи ва жит ни жи жак (Si top hi lus 
gra na ri us L.) на јеч му из Ар хе о бо та нич ке ба ште Му зе ја 

Вој во ди не, б) ре цент ни има го жит ног жи шка 
Fi gu re 2. a) Da ma ge ca u sed by gra nary we e vil (Si top hi lus 

gra na ri us L.) to bar ley stock from Ar cha e o bo ta ni cal Gar den 
of the Mu se um of Voj vo di na, b) an ima go of gra nary we e vil



људ ске ак тив но сти и адап ти ра ле на њи хо ву по-
тре бу за скла ди ште њем знат не ко ли чи не зр на стих 
про из во да пре ко зи ме. У бор би про тив скла ди шних 
ин сек та та пре вен ти ва је од у век има ла ва жну уло-
гу. Ра ди се о ме ха нич ком одр жа ва њу хи ги је не 
скла ди шта, од но сно одр жа ва њу скла ди шног про-
сто ра уред ним и чи стим, укла ња њем за ли ха за-
оста лих жи та ри ца, одр жа ва њем од го ва ра ју ће тем-
пе ра ту ре и про ве тре но сти објек та. Ве о ма бит на 
пре вен тив на ме ра је оба вља ње де таљ не дез ин-
секци је про сто ра пре уно ше ња зр не не ма се но вог 
ро да. Ар хе о ен то мо ло шка и па ле о бо та нич ка ис-
тра жи ва ња на ло ка ли те ту Акро ти ри на грч ком 
остр ву Сан то ри ни ука зу ју на то да су се у ам ба ри-
ма ко ри сти ли при род ни ин сек ти ци ди и ре пе лен-
ти већ у ка сном брон за ном до бу (Pa na gi o ta ko pu lu 
et al. 1995). Ши рок спек тар ме то да као нпр. хер ме-
тич ко за тва ра ње скла ди шта, упо тре ба ра зних биљ-
них и жи во тињ ских суп стан ци, уља, ми не ра ла и 
пе пе ла ко ри шће ни су за кон тро лу ин се ка та и сма-
њи ва ње гу би та ка при скла ди ште њу. Не ке од ових 
ме то да би ле су има ги нар ног ка рак те ра, док су дру-
ге би ле за и ста успе шне. 

У кла сич ним и ви зан тиј ским из во ри ма мо гу 
се про на ћи опи си про бле ма са пре ве ли ким при-
су ством ин се ка та на јед ном ме сту и пру жа ју се 
кон крет ни при ме ри упо тре бе аро ма тич них би ља-
ка, уља и ми не ра ла као ин сек ти ци да или ре пе лен та 
(Pa na gi o ta ko pu lu et al. 1995). Сти че се ути сак да је 
у ан тич ко вре ме вла да ло уве ре ње да ин сек ти има-
ју авер зи ју на ја ке ми ри се и уку се. Јед на од аро ма-
тич них би ља ка ко ја се у исто риј ским из во ри ма 
по ми ње као ре пе лент ин се ка та је ко ри јан дер. У 
биљ ној ко лек ци ји са ло ка ли те та Ка ле код Кр ше-
ви це про на ђен је са мо је дан на лаз ко ри јан де ра 
(Co ri an drum sa ti vum L.). Ово те шко мо же да се про-
ту ма чи као по твр да ко ри шће ња ко ри јан де ра као 
ре пе лен та у за ли хи жи та ри ца на ло ка ли те ту Ка ле 
код Кр ше ви це. Ме ђу тим, ово је већ дру ги ан тич-
ки ло ка ли тет у Ср би ји на ко ји ма су на ла зи ко ри-
јан де ра про на ђе ни у за ли ха ма жи та ри ца (Me do-
vić 2008), те ову иде ју не би тре ба ло од ба ци ти. Ако 
ово ме до да мо чи ње ни цу да су у узор ку на ло ка ли-
те ту Ка ле код Кр ше ви це из дво је на и че ти ри угље-
ни са на ме ри кар па („се ме на“) ки ма (Ca rum car vi L.), 
ин ди ци је пре ра ста ју у осно ва ну сум њу. На и ме, 
но ви јим ис тра жи ва њи ма утвр ђе но је да есен ци-
јал на уља ки ма и ко ри јан де ра има ју ре пе лент ску, 

од но сно ин сек ти цид ну функ ци ју про тив пи ри-
нач ног жи шка (Si top hi lus oryzae L.) (Kłyś et al. 2017, 
2020). Ким и ко ри јан дер при па да ју ис тој фа ми ли-
ји, шти тар ка ма (Api a ce ae). И дру ге вр сте ове фа ми-
ли је, по пут пер шу на (Pe tro se li num cri spum (Mill.) 
Fuss), има ју исто вет но деј ство на ку ку ру зни жи-
жак (Si top hi lus ze a ma is Mots.) (Ro sa et al. 2020).

Ар хе о ло шки на ла зи жит ног жи шка у све ту

Нај ста ри ји на ла зи скла ди шних жи жа ка1 на 
све ту са ар хе о ло шких на ла зи шта пред ста вља ју 
оти сци ку ку ру зног жи шка (Si top hi lus ze a ma is 
Mots.) на ке ра ми ци Јо мон кул ту ре у Ја па ну и да-
ту ју се у вре ме од пре око 10.500 го ди на (Oba ta et 
al. 2011). Нај ста ри је до ку мен то ва но от кри ће жит-
ног жи шка (Si top hi lus gra na ri us L.) у ар хе о ло шким 
за пи си ма са Бли ског ис то ка по ти че из Изра е ла. 
На лаз се ве зу је за пре ке ра мич ко мла ђе ка ме но до ба 
и да ту је око 6200. г. п. н. е. (Pa na gi o ta ko pu lu and 
Buc kland 2018). Нај ста ри ји на лаз из Евро пе по ти-
че са на ла зи шта Ди пи лио у се вер ној Грч кој и да-
ту је се око 5700. г. п. н. е. Жит ни жи жак је за јед но 
са до ма ћом му вом (Mu sca do me sti ca L.) екс пан зи-
јом кул ту ра ли не ар но тра ка сте ке ра ми ке за вре ме 
нео ли та пре нет у Сред њу Евро пу. Је дан на лаз са 
гво зде но доб ног на ла зи шта (10–9. век п. н. е.) из 
Изра е ла за слу жу је по себ ну па жњу. Та мо су та ко-
ђе кон ста то ва ни оста ци три ста ди ју ма раз во ја 
жит ног жи шка, укуп но 420. Осим то га, ана ли зом 
је утвр ђе но да је од нос жен ских и му шких ин ди-
ви дуа из но сио 1:1 (Ki slev and Me la med 2000). У 
Срби ји су за бе ле же ни на ла зи жит ног жи шка на 
ка сно не о лит ском на ла зи шту Се ле вац, а ве зу ју се 
за вин чан ску кул ту ру и да ту ју око 5400–4650/4550. 
г. п. н. е. (Ob ra do vić 2016). Не и ден ти фи ко ва ни на-
ла зи угље ни са них ин се ка та по ја вљу ју се с вре ме на 
на вре ме у бо та нич ким ко лек ци ја ма са ар хе о ло-
шких на ла зи шта на тлу да на шње Ср би је. На ла-
тен ском ло ка ли те ту Чар нок код Бач ког До брог По-
ља из пр вог ве ка пре но ве ере, у кор пи са јеч мом, 
ко ја се на ла зи ла у сан ду ку за жи то, про на ђен је 
има го јед ног твдро крил ца (Me do vić 2006). Та ко ђе 
у за ли хи јеч ма са рим ског ло ка ли те та из 1. или 2. 
ве ка но ве ере Хрт ков ци –Врањ про на ђе ни су угље-
ни са ни оста ци, осам од ра слих је дин ки и две лар-
ве, не ди ен ти фи ко ва них ин се ка та (Me do vić 2010). 
Из ра но ви зан тиј ског сло ја на ло ка ли те ту Гам зи град 
про на ђен је има го не и ден ти фи ко ва ног твр до крилца 
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НЕ ДО СТА ЈУ СА МО ЈА ЈА ЖИТ НОГ ЖИ ШКА... АЛЕК САН ДАР МЕ ДО ВИЋ

(Me do vić 2008). На брон за но доб ном и гво зде но доб-
ном ло ка ли те ту Фе у двар код Мо шо ри на про на ђе не 
су не и ден ти фи ко ва не лар ве (тзв. „Ra u pen“), ду жи не 
2–3 мм, у ма сов ним на ла зи ма јеч ма ко је се да ту ју 
у ра но брон за но до ба (Kroll and Reed 2016). Сви ови 
на ла зи ука зу ју на мо гу ће по сто ја ње жит ног жи-
шка у за ли ха ма жи та ри ца, али и дру гих усе ва. На 
ло ка ли те ту Хи сар код Ле сков ца про на ђе на за ли ха 
гра шка са кра ја брон за ног до ба (13–11. век п. н. е.) 
у ко јем је из дво је на лар ва ин сек та (Me do vić 2012). 
Ме ђу тим, ве ћа ко ли чи на из бу ше них зр на гра шка 
об ли ком из ла зних ру па ука зу је на ми ну ли рад гра-
шко вог жи шка (Bruc hus pi so rum L.) (Ме до вић и 
Ми кић, у при пре ми).

За кљу чак

На лаз жит ног жи шка из 4. од но сно 3. ве ка пре 
но ве ере на на ла зи шту Ка ле код Кр ше ви це ни је ни 
пр ви, ни по след њи. Ме ђу тим, оно што га из два ја 
од оста лих на ла за је чи ње ни ца да су сем од ра слих 
је ди ни ки ове скла ди шне ште то чи не про на ђе ни и 
оста ци њи хо вих лар ви и лут ки. Са мо ја ја не до ста-
ју да би све че ти ри фа зе раз во ја овог ин сек та би ле 
до ку мен то ва не. Осим то га, у ис тој ко лек ци ји про-
на ђе ни су оста ци мо гу ћих ре пе ле на та, од но сно 
ин сек ти ци да ко је су ра та ри са овог ло ка ли те та мо-
жда на мер но уба ци ли у за ли ху жи та ри ца ка ко би 
за шти ти ли род од не по жељ них твр до кри ла ца.

НАПОМЕНЕ
1 По сто је три вр сте еко ном ски ва жних скла ди-

шних жи жа ка у све ту: жит ни (Si top hi lus gra na ri
us L.), пи рин ча ни (Si top hi lus oryzae L.) и ку ку ру-
зни (Si top hi lus ze a ma is Mots.). Жит ни жи жак 
пр вен стве но узро ку је еко ном ску ште ту на под-
руч ју Ме ди те ра на, у сред њој Евро пи, у де ло ви ма 
Ази је са уме ре ном кли мом, Се вер ној Аме ри ци 
и Ау стра ли ји. На су прот то ме, пи рин ча ни и ку-
ку ру зни жи жак се че сто на ла зе у то плој и вла-
жној кли ми, од но сно троп ским под руч ји ма 
(Plar re 2010). Ме ђу тим, аре а ли рас про сти ра ња 
ових ште то чи на се да нас све ви ше пре кла па ју.
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ONLY THE EGGS OF GRA NARY WE E VIL (SI TOP HI LUS GRA NA RI US L.)  
ARE MIS SING: CON TRI BU TION TO AR CHE O EN TO MO LO GI CAL RE SE ARCH.  

CA SE STUDY FROM THE LA TE CLAS SI CAL/EARLY HEL LE NI STIC  
SET TLE MENT KA LE NE AR KR ŠE VI CA, SO UT HE A STERN SER BIA

Sum mary

In the early sum mer of 2008 one mac ro bat ni cal sam ple was su bjec ti vely ta ken by the ar cha e o lo gists du ring 
the ex ca va ti ons from a la te Clas si cal/early Hel le ni stic layer at the si te Ka le –Kr še vi ca. The flo ta tion of 4 li ters 
of sub strat has yeal ded not only 220 g of char red plant ma te rial, but al so 10 char red ima gos, 3 pu pae and 51 
lar vae of gra nary we e vil (Si top hi lus gra na ri us L.). Furt her, fi ve char red items are be li e ved to be long to pu pae. 
Se ve ral char red bar ley gra ins ha ve ca vi ti es for med, most li kely by dril ling ac ti vi ti es of the gra nary we e vil’s lar vae. 
One ima go of the grain we e vil was ag glu ti na ted to a bar ley grain, and anot her one to an uni den ti fied grain. 
The analyzed plant ma te rial al so con ta i ned char red re ma ins of two aro ma tic plants, ca ra way (Ca rum car vi L.) 
and co ri an der (Co ri an drum sa ti vum L.). Ac cor ding to Clas si cal and Byzan ti ne so ur ces pro vi de con cre te evi den ce 
of the use of aro ma tic plants eit her as in sec ti ci des or re pel lents. Re cent ex pe ri ments con firm the re pel lent ef fect 
of the es sen tial oil of both spe ci es on ri ce we e vil.
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UDC 336.744(497.1)”1920/1922”

МО НЕ ТАР НА ПО ЛИ ТИ КА КРА ЉЕ ВИ НЕ СХС  
НА КОН ЗА ВР ШЕТ КА ПР ВОГ СВЕТ СКОГ РА ТА

– Жи го са ње и мар ки ра ње ау стро у гар ских кру на –

Мср Мир ја на Ла кић, Му зеј Вој во ди не

Ап стракт: На кон Пр вог свет ског ра та у Кра ље ви ни СХС у оп ти ца ју је би ло пет ва лу та – ди нар, кру на, 
лев, пер пер и мар ка и уни фи ка ци ја нов ца је би ла нео п ход на. Пр ве ме ре мо не тар не по ли ти ке би ле су за бра на 
уно са кру на из ино стран ства у ве ћим апо е ни ма од хи ља ду и њи хо во жи го са ње. По ред свих ме ра жи го са-
ња у про ме ту су се и да ље по ја вљи ва ле кру не без жи га, па се вла да од лу чи ла на мар ки ра ње свих крун ских 
апо е на, на ле пљи ва њем по себ них мар ки ца. За ме на ве ћих апо е на но стри фи ко ва них нов ча ни ца за ди нар за-
вр ше на је 3. ју на 1920, док су ма њи апо е ни кру на оста ли у оп ти ца ју све до кра ја пр вог тро ме сеч ја 1922, када 
су за ме ње ни др жав ним нов ча ни ца ма од ¼ ди на ра. То ком 1922. го ди не крун ско-ди нар ске нов ча ни це су за-
ме ње не но вом ди нар ском На род не бан ке Кра ље ви не СХС, чи ме је окон чан по сту пак ва лут не ре фор ме. Све 
ове ва лу те чу ва ју се у Ну ми зма тич кој збир ци па пир ног нов ца Му зе ја Вој во ди не.

Кључ не ре чи: Пр ви свет ски рат, Кра ље ви на СХС, уни фи ка ци ја нов ца, жи го са ње и мар ки ра ње кру на, 
ва лут на ре фор ма, крун ско-ди нар ске нов ча ни це, Ну ми зма тич ка збир ка па пир ног нов ца Му зе ја Вој во ди не

При ви ле го ва на на род на бан ка Кра ље ви не Срби-
је осно ва на је 1884. го ди не. Би ла је ор га ни зо ва на 
по угле ду на Бел гиј ску на род ну бан ку, ко ја је у то 
вре ме ва жи ла као при мер са вре ме ног ор га ни зо-
ва ња бан кар ске ин сти ту ци је. Фор ми ра ни су Збор 

ак ци о на ра, Глав ни од бор, Управ ни од бор, Над-
зор ни од бор и Есконт ни од бор и уста но вље не 
функ ци је гу вер не ра и ви це гу вер не ра. Иа ко осно-
ва на као при ви ле го ва на при ват на ак ци о нар ска 
уста но ва, по сло ва ње Бан ке се од ви ја ло под стал-
ном кон тро лом др жа ве.1 Упра ву На род не бан ке 
Ср би је, по чет ком Пр вог свет ског ра та, 1914. го ди-
не, чи ни ла је та да шња по слов на ели та Ср би је, зна-
чај ни љу ди у до ме ну тр го ви не, бан кар ства и ин ду-
стри је. На че лу На род не бан ке у два ман да та био 
је гу вер нер Ђор ђе Вај ферт, ис так ну ти ин ду стри-
ја лац, бан кар и ху ма ни ста,2 док је ви це гу вер нер 
био Мар ко Сто ја но вић, ис так ну ти прав ник и обра-
зо ва ни чо век. По ред њих и у са мом управ ном и 
над зор ном од бо ру се де ли су љу ди од угле да и ути-
ца ја. Овај ма хом по слов ни свет имао је пре суд ну 
уло гу у спа ша ва њу имо ви не На род не бан ке за вре-
ме Пр вог свет ског ра та.3

При ви ле го ва на На род на бан ка Кра ље ви не  
Ср би је то ком Пр вог свет ског ра та

На са мом по чет ку ра та по пре по ру ци ми ни-
стра фи нан си ја Ла за ра Па чуа,4 ру ко вод ство бан ке 
је од лу чи ло да пре ду зме ме ре ева ку а ци је тре зо ра Ђор ђе Вај ферт (1850–1937)
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бан ке. Од лу че но је да се из тре зо ра исе ли са мо го-
тов но вац у зла ту, сре бру и нов ча ни ца ма, а да се 
све дру ге вред но сти оста ве у тре зо ри ма бан ке у 
Бе о гра ду. Глав ни од бор бан ке је од лу чио да се пре-
се ли тре зор бан ке у Кру ше вац. За па ко ва но зла то 
и „злат не нов ча ни це“ у вред но сти од 101.748.235,85 
ди на ра кре ну ли су во зом 11. ју ла 1914. пре ко Ла-
по ва ка Кру шев цу. Су тра дан, 12. ју ла у 8 са ти пре 
под не кре нуо је и воз на то ва рен мо не тар ним сре-
бром и „сре бр ним нов ча ни ца ма“ у вред но сти од 
79.547.000,00 ди на ра.5

Ла зар Па чу (1855–1915); фо то гра фи ја из  
Збир ке Кул тур ни рад ни ци, инв. бр. 2161

Рат на де ша ва ња 1915. го ди не до ве ла су си гур-
ност Тре зо ра на род не бан ке у пи та ње. На кон ду гих 
пре го во ра и раз ма тра ња др жав ног вр ха, вред но-
сти На род не бан ке су у ве чер њим са ти ма 3. ок то-
бра кре ну ле пут Со лу на. Имо ви на На род не бан ке 
оста ла је у ва го ни ма, на јед ном ко ло се ку же ле знич-
ке ста ни це све до 6. де цем бра, ка да је уто ва ре на 
на фран цу ски вој ни брод и упу ће на пре ко Ту ло на 
у Мар сељ. На род на бан ка Ср би је је у фи ли ја ли 
бан ке Фран цу ске у Мар се љу оста ла до 6. фе бру а ра 
1919. го ди не. 

Вред но сти фи ли ја ле у Ско пљу има ле су мно го 
ком пли ко ва ни ји и ду жи пут, пре ко Ми тро ви це, 
Пе ћи, Под го ри це, Ска дра, Сан Ђо ва ни ја ди Ме дуиа, 
Брин ди зи ја и Кр фа све до ко нач не од ред ни це – Мар-
се ља.6 При кљу че њем вред но сти фи ли ја ле у Ско пљу 

вред но сти ма цен тра ле 1. фе бру а ра 1916, по крет на 
имо ви на На род не бан ке је ком пле ти ра на.7 При-
вре ме но ста ци о ни ра на у Мар се љу, На род на бан ка 
је на ста ви ла са еми то ва њем ди на ра и у то ку ра та, 
ко ји је за хва љу ју ћи фран цу ским и ен гле ским кре-
ди ти ма (и га ран ци ја ма са ве зни ка) пред ста вљао и 
да ље ре ла тив но ста бил ну ва лу ту. Све ди нар ске 
нов ча ни це из да те у то ку ра та има ле су по кри ће у 
зла ту или не кој дру гој стра ној ва лу ти (фран цу ском 
фран ку, ен гле ској фун ти и аме рич ком до ла ру).8

По сле ди це Пр вог свет ског ра та

Пр ви свет ски рат на нео је не са гле ди ву ште ту 
Ср би ји. Зе мља је ра зо ре на, оште ће ни су руд ни ци 
и при том од не те огром не ко ли чи не ба кра, оло ва, 
угља, зла та, сре бра и дру гих ме та ла, по ру ше ни су 
број ни мо сто ви и уни ште не же ле знич ке ли ни је. 
По љо при вре да је та ко ђе пре тр пе ла огром не гу бит-
ке. Срп ски се љак остао је без сто ке и ору ђа за зе мљо-
рад њу, са раз ру ше ним дво ри шти ма и окућ ни ца-
ма. Сточ ни фонд и по љо при вред на про из вод ња 
сма ње ни су за 70 про це на та. Ср би ја је, пре ма по-
да ци ма Кон фе рен ци је ми ра у Па ри зу 1919. из гу-
би ла 1.247.435 љу ди, од но сно 28% од це ло куп ног 

 

На род на бан ка Ср би је
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бро ја ста нов ни ка ко је је има ла по по пи су из 1914. 
го ди не. 

На кон за вр шет ка Пр вог свет ског ра та Кра ље-
ви на Ср ба, Хр ва та и Сло ве на ца, на шла се пред ве-
ли ким за дат ком у по гле ду еко ном ског раз во ја и 
на прет ка др жа ве. Тре ба ло је ре ши ти на сле ђе не 
еко ном ске про бле ме у ви ду рат не ште те, от пла те 
ду го ва, ис ко ре њи ва ња фе у да ли зма, не до стат ка ка-
пи та ла и ква ли фи ко ва не рад не сна ге. Др жа ву је 
тре ба ло што пре ад ми ни стра тив но ор га ни зо ва ти 
и еко ном ски об но ви ти, очу ва ти ин те гри тет гра-
ни ца и ус по ста ви ти ред и без бед ност у зе мљи. 
Про стор ко ји је об је ди њен 1918. го ди не гра ни ца-
ма ју го сло вен ске др жа ве, био је ге о граф ски, ге о-
по ли тич ки, исто риј ски, еко ном ски и кул тур но вео-
ма сло жен. Ви ше ра зно род них обла сти спо је но је 
у јед ну це ли ну, што је пред ста вља ло ве ли ки иза зов 
и за да так за но ву др жа ву. Вла ду је че ка ло ви ше 
ва жних по сло ва, као што су из град ња основ них 
др жав них ин сти ту ци ја, од до но ше ња уста ва и пар-
ла мен тар них из бо ра до фи нан си ра ња бу џе та нове 
др жа ве, као и еко ном ског по ве зи ва ња зе мље.

Го ру ће пи та ње, ко је је при мар но тре ба ло реши-
ти у мо не тар ној по ли ти ци, од но си ло се на уни фи-
ка ци ју нов ца и са на ци ју „ва лут ног ха о са“, ко ји је 
на стао на кон ује ди ње ња у исто риј ским по кра ји-
на ма но во ство ре не др жав не за јед ни це. На про-
сто ру Кра ље ви не СХС на ла зи ло се у оп ти ца ју пет 
ва лу та: ди нар Кра ље ви не Ср би је, пер пер Кра ље-
ви не Цр не Го ре, бу гар ски лев и не мач ка мар ка и у 
нај ве ћем де лу др жа ве ау стро у гар ска кру на. При су-
с тво ви ше ва лу та, на сад је дин стве ном про сто ру, 
са еко ном ског аспек та је до ста ду го тра ја ло, што 
се на кра ју од ра зи ло и на по ли тич ку ста бил ност 
др жа ве. Са про гла ша ва њем по ли тич ког је дин ства 
„тро и ме ног“ на ро да тре ба ло је омо гу ћи ти и ње го-
во је дин стве но функ ци о ни са ње и то, пре све га, на 
еко ном ском и при вред ном пла ну.9 

Пр ве мо не тар не ме ре Кра ље ви не СХС

Пр ви свет ски рат у Ау стро у гар ској је углав ном 
фи нан си ран нов ча ном еми си јом. Тех нич ки је то 
из во ђе но та ко што је др жа ва из да ва ла рат не об ве-
зни це, а њих ку по ва ла цен трал на бан ка. На тај на-
чин је то ком рат них го ди на до шло до вр ло бр зог 
ра ста нов ча ног оп ти ца ја и це на. Кру на је би ла нај-
ви ше обез вре ђе на ва лу та у Евро пи на кра ју Пр вог 
свет ског ра та, јер је Ау стро у гар ска во ди ла рат не 

по кри ва њем ре дов них и ван ред них рас хо да са ре-
ал ним при хо ди ма, не го не кон тро ли са ним еми то-
ва њем нов ца, што је узро ко ва ло хи пе рин фла ци ју. 
У то ку тра ја ња ра та ко ли чи на нов ца у оп ти ца ју 
по пе ла се са 2,5 ми ли јар де кру на (ко ли ко је из но-
си ла 31. де цем бра 1913) на 35,5 ми ли јар ди, ко ли ко је 
из но си ла на кра ју 1918. го ди не. Ме ђу тим, до конач-
не ли кви да ци је Ау стро у гар ске бан ке (11. сеп тем-
бра 1919), ау стриј ски Цен трал ни за вод је еми то вао 
још пре ко 20 ми ли јар ди кру на, та ко да се број круна 
у оп ти ца ју за у ста вио на 55,6 ми ли јар ди.10

При ли ком фор ми ра ња Кра ље ви не СХС по ста-
ви ло се пи та ње шта ра ди ти са ау стриј ским кру-
на ма у но вој др жа ви. Прав но по сма тра но, би ло је 
мо гу ће про гла си ти тај но вац ни штав ним, јер је 
при па дао дру гој др жа ви, тј. Ју го сла ви ја га ни је из-
да ла ни ти за ње га га ран то ва ла, па чак ни је за њега 
има ла ни ме тал ну под ло гу. Емо тив ни раз ло зи били 
су за по ни шта ва ње, јер је то био но вац не при ја те-
ља, ко ји је до нео смрт и ра за ра ње.11 По ли тич ки раз-
ло зи би ли су про тив реч ни. Про тив кру не била је 
же ља да се ди нар не ква ри за рад про бле ма тич ног 
нов ца, а на су прот то ме ста јао је раз лог по што ва-
ња при ват не имо ви не, по што би по ни шта ва ње 
кру на уни шти ло нов ча ни део имо ви не гра ђа на са 
крун ског под руч ја. По ред то га, по ли тич ки ни је па-
мет но за по че ти за јед нич ки жи вот ли кви да ци јом 
нов ча ног де ла имо ви не по ло ви не гра ђа на др жа ве. 
Пр о тив по ни шта ва ња кру на по сто јао је и еко ном-
ски раз лог, јер би се ти ме зна чај но сма њи ла ку пов-
на моћ ве ли ког де ла ста нов ни штва, што би мо гло 
до ве сти до еко ном ске кри зе, на ште ту свих ста нов-
ни ка и бу џе та но ве др жа ве.12

Пр ве ме ре мо не тар не по ли ти ке у Кра ље ви ни 
СХС усле ди ле су већ 12. де цем бра 1918. го ди не, када 
је до не та од лу ка о за бра ни уно са кру на из ино-
стран ства у ве ћим апо е ни ма од хи ља ду. Исто га 
да на, на ре ђе њем при вре ме ног ре со ра Ми ни стар-
ства фи нан си ја при сту пи ло се жи го са њу и по пи-
си ва њу па пир ног нов ца из Ау стро у гар ске ко ји се 
на ла зио у про ме ту на те ри то ри ји Кра ље ви не СХС. 
Ове ме ре тре ба ло је да има ју дво ја ки ка рак тер – 
утвр ди ти та чан број кру на у оп ти ца ју и спре чи ти 
њи хов унос у зе мљу и на тај на чин оне мо гу ћи ти 
да љу де вал ва ци ју.13 Та да шњи ми ни стар фи нан си ја 
др Мом чи ло Нин чић14 на ло жио је жи го са ње кру-
на у ве о ма крат ком ро ку, од 25. де цем бра 1918. до 
кра ја фе бру а ра 1919. го ди не. 
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Жи го са ње и мар ки ра ње  
ау стро у гар ских кру на

По чет ком ја ну а ра 1919. за по че то је жи го са ње 
крун ских нов ча ни ца до ма ћим пе ча ти ма, чи ме је 
из вр ше но њи хо во из два ја ње из ау стриј ских мо не-
тар них си сте ма. Жи го са ње је оба вље но од стра не 
мно гих и ра зних над ле шта ва: фи нан сиј ских, по-
ли циј ских и оп штин ских вла сти, а де лом и од 
стра не вој них уста но ва, па чак и жан дар ме риј ских 
ста ни ца.15 Пе ча ти се ме ђу со бом раз ли ку ју по нат-
пи су и сти лу, а на ро чи то по име ну ин сти ту ци је која 
је би ла од го вор на за на но ше ње пе ча та, ме сту у ко-
јем је пе чат на но шен, об ли ку пе ча та и др жав ним 
обе леж ји ма. Ка ко су ко ли чи не крун ских нов ча-
ни ца у оп ти ца ју би ле огром не, од ре ђен је ве ли ки 
број ме ста за жи го са ње. Услед то га, пе ча ти ко ји ма 
је жи го са ње оба вља но ни су би ли јед но о бра зни, па 
се вр ло бр зо по ка за ло да је жи го са ње не е фи ка сна 
ме ра (жи го са ло се чак и са пре вр ну том шо љи цом 
од ка фе). Оно је за вр ше но 31. ја ну а ра 1919. го ди не, 
ка да је кон ста то ва но да је у Кра ље ви ни у оп ти ца-
ју 5323 ми ло на кру на, и то на под руч ју Ср би је 421 
ми ли он, на те ри то ри ји Бач ке, Ба на та и Ба ра ње 1669 
ми ли о на, у Бо сни и Хер це го ви ни 512 ми ли о на, у 
Хр ват ској и Сла во ни ји (са Сре мом) 1949 ми ли о на, 
у Сло ве ни ји 603 ми ли о на, на под руч ју Дал ма ци је 
163 ми ли о на и у Цр ној Го ри шест ми ли о на кру на.16 
Сви ови бро је ви не мо ра ју да пред ста вља ју тач но 
ста ње по што је мо гу ће да је пред жи го са ње до шло 
до при ли ва кру на из дру гих зе ма ља и до не под но-
ше ња по сто је ћих кру на на жи го са ње ка ко би их 
било мо гу ће ко ри сти ти у дру гим зе мља ма.17 Већ у 
мар ту 1919. ма кри ра ње су из ве ле Че хо сло вач ка и 
Ау стри ја, а за тим и дру ги.

Са вет ми ни ста ра Кра ље ви не СХС је већ 1. фе-
бру а ра 1919. го ди не, на пред лог ми ни стра фи нан-
си ја од лу чио да Кра ље ви на бу де мо не тар на уни ја18 
и то та ко што ће ње на ва лу та би ти ди нар, с тим 
што ће се кру не за ме ни ти за ди нар на на чин и по 
кур су ко ји ће се ка сни је од ре ди ти.19

Без број пе ча та и штам би ља, раз ли чи тих фор ми 
и бо ја, чак и на стра ним је зи ци ма, ко ји су уда ра ни 
про из вољ но – би ло где на нов ча ни ци, ком би но ва-
ни са не чит ким пот пи си ма и бро је ви ма, учи ни ли су 
да се но стри фи ка ци ја мо гла ла ко фал си фи ко ва ти. 
По ред свих ме ра жи го са ња у про ме ту су се и даље 
по ја вљи ва ле кру не без жи га. Та да је вла да 7. но-

вем бра 1919. од лу чи ла да се из вр ши мар ки ра ње 
свих крун ских апо е на ко ји се на ла зе у зе мљи, на-
ле пљи ва њем по себ них мар ки ца. Неоп  ход на ви зуел-
на уни фи ка ци ја по стиг ну та је ле пље њем кон трол-
них мар ки ца, слич них по штан ским, на ис прав но 
пе ча ти ра не ау стро у гар ске нов ча ни це у апо е ни ма 
од 10, 20, 50, 100 и 1000 кру на. Нов ча ни це од јед-
не и две кру не ни су би ле под ло жне мар ки ра њу. 
Мар ки ра ње су из вр ши ле, у пе ри о ду од 26. но вем-
бра 1919. до 11. ја ну а ра 1920. ло кал не вла сти, по-
ре ски уре ди и фи нан сиј ске ин сти ту ци је, уз ове ру 
пе ча том пре ко де ла кон трол не мар ки це. Мар ки це 
су се ле пи ле на оној стра ни крун ске нов ча ни це на 
ко јој је текст на не мач ком је зи ку.20

  

Мар ки це ко је су ле пље не на жи го са не  
ау стро у гар ске кру не

Гра ђа ни су на мар ки ра ње под не ли 5.686.606 
ау стро у гар ских кру на. Од тог нов ца 20% је од мах 
за др жа но, на вод но на име „при нуд ног зај ма“. 
Др жа ви је био по тре бан при ход у кру на ма ра ди 
пла ћа ња на крун ском под руч ју, а ње га из ре дов них 
при хо да ни је би ло до вољ но. То је би ла не ка вр ста 
де по зи та ко ји је тре ба ло да по кри је ма њак на стао 
об но вом зе мље.21 Ујед но је пред ста вља ло и де фла-
ци о ну ме ру ко ја је тре ба ло да сма њи ко ли чи ну мар-
ки ра них кру на у оп ти ца ју и за др жи их на бро ју 
ко ји је еви ден ти ран при ли ком њи хо вог жи го са ња.22 
За др жа ва ње ових 20% кру на ни је би ло трај но. 
Вла да се оба ве за ла да ће их вра ти ти, али је ово за-
др жа ва ње код мно гих у пре чан ским кра је ви ма до-
жи вље но као кон фи ска ци ја. Ма сов на по ја ва би ла 
је ски да ње жи го ва са нов ча ни ца пра њем и њи хо ва 
про да ја у ино стран ство. Пр во бит но ре ше ње би ло 
је да се да рок од пет го ди на и ка мат на сто па од 1%. 
Ка сни је је ме ња но ви ше пу та, да би ко нач но Фи
нан сиј ским за ко ном за 1929/30. го ди ну би ло про-
пи са но да се при зна ни ца ма мо гу пла ћа ти по ре ске 
оба ве зе и фи нан сиј ске ка зне.23 Ово за др жа ва ње 
кру на ни је би ло не пра вед но као што је из гле да ло. 
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Оно је пред ста вља ло мо не тар ни до при нос крун-
ског под руч ја по кри ва њу бу џет ског де фи ци та, а 
ујед но је од вра ћа ло при лив кру на из ино стран-
ства.

За ме на ау стро у гар ске кру не за ди нар  
Кра ље ви не СХС

У Кра ље ви ни СХС, у пе ри о ду 1919–1920, се дам 
вр ста нов ча ни ца Ау стро у гар ске бан ке би ло је за-
кон ско сред ство пла ћа ња, од че га је 5 вр ста би ло 
по пи са но, жи го са но и ка сни је мар ки ра но (10, 20, 
50, 100 и 1000 кру на), а две вр сте са мо жи го са не 
(јед на и две кру не).24

На кон ду гих раз ма тра ња и пре го во ра, вла да је 
13. ја ну а ра 1920. фор мал но до не ла од лу ке, ко је су 
пот пи са ли сви ми ни стри: да На род на бан ка из да-
је крун ско-ди нар ску нов ча ни цу, ко ја ће има ти од-
штам па не из но се и у кру на ма и у ди на ри ма, а уз 
од нос че ти ри кру не за је дан ди нар; да се ау стро-
угар ска кру на и срп ски ди нар за ме њу ју за но ву 
нов ча ни цу al pa ri,25 али кру на за кру ну, а ди нар 
за ди нар; да у оп ти ца ју оста ју сит не крун ске нов-
ча ни це; да др жав не бла гај не ра чу на ју и у кру на ма 
и у ди на ри ма; да крун ско-ди нар ска нов ча ни ца по 
за ме ни по ста је је ди но сред ство пла ћа ња. Пра во 
на за ме ну има ло се са мо на мар ки ра не кру не. Оне 
су за ме ње не ра ни је на ру че ним нов ча ни ца ма, које 
је На род на бан ка пу сти ла у оп ти цај као сво је, па 
је ва жи ла по сто је ћа ме тал на под ло га.26

На осно ву од лу ке Ми ни стар ског са ве та од 25. 
ја ну а ра 1920. и уго во ра о пре о бра жа ју бан ке, ко ји је 
за кљу чен из ме ђу ми ни стра фи нан си ја Кра ље ви не 
СХС и При ви ле го ва не На род не бан ке Кра ље ви не 
Ср би је, до нет је 26. ја ну а ра 1920. За кон о На род ној 
бан ци Кра ље ви не СХС: „При ви ле го ва на На род на 
бан ка Кра ље ви не Ср би је зва ће се од са да На род на 
бан ка Кра ље ви не Ср ба, Хр ва та и Сло ве на ца и њен 
де ло круг се про ши ру је на це лу Кра ље ви ну“.27

Већ 1. фе бру а ра 1919. Вла да је до не ла од лу ку да 
се што пре из да др жав ни па пир ни но вац ко ји гла си 
на ди на ре и ко јим ће се за ме ни ти крун ске нов ча ни-
це по кур су ко ји ће ка сни је би ти од ре ђен.28 Убрзо 
је уго во ре но штам па ње др жав них нов ча ни ца за 
3,5 ми ли јар ди у Па ри зу, а по том у Пра гу и За гре-
бу. Ме ђу тим, по сао штам па ња се оте гао, а но вац 
ни је сти зао. То је прав да но тех нич ким раз ло зи ма, 
као што су за у зе тост па ри ске штам па ри је, не до ста-

так па пи ра, бо је и ре зер вних де ло ва. Нов ча ни це 
су по че ле да при сти жу тек у ле то али ве о ма спо рим 
тем пом, што се раз ву кло до кра ја го ди не.29

У про ле ће 1919, Вла да је ор га ни зо ва ла ви ше 
кон фе рен ци ја са при вред ни ци ма ка ко би их упо-
зна ла са сво јим пла но ви ма и чу ла њи хо во ми шље-
ње. Исто вре ме но су те кли пре го во ри са Управ ним 
од бо ром На род не бан ке о ње ној тран сфор ма ци ји 
и о ва лут ној ре фор ми и до го вор је по стиг нут кра јем 
ју на, па је при пре мљен и на црт за ко на. На род на 
бан ка при ста ла је да по ру че не др жав не нов ча ни це 
еми ту је као сво је.30

У по ступ ку уни фи ка ци је нов ца Кра ље ви не 
СХС, пр во су у про мет пу ште ни сит ни апо е ни 
нов ца. Ра ди ло се о по су ђе ним пред ло шци ма за 
нов ча ни це од Фран цу ске бан ке, што је ов де илу-
стро ва но не ким при мер ци ма из Ну ми зма тич ке 
збир ке па пир ног нов ца Му зе ја Вој во ди не.

 

1/2 ди нар – 2 кру не, 1. 2. 1919, За греб 
ди мен зи је: 80 x 50 мм, Му зеј Вој во ди не, инв. бр. 5

 

1 ди нар – 4 кру не, 1919, Па риз 
ди мен зи је: 108 x 77 мм, Му зеј Вој во ди не, инв. бр. 4

 

5 ди на ра – 20 кру на, 1919, Па риз 
ди мен зи је: 100 x 64 мм, Му зеј Вој во ди не, инв. бр. 6
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10 ди на ра – 40 кру на, 1. 2. 1919, Праг 
ди мен зи је: 142 x 73 мм, Му зеј Вој во ди не, инв. бр. 32

За ме на је за по че та 16. фе бру а ра 1920, пр во у 
Ср би ји и Цр ној Го ри, где кру на ни је би ла за кон ско 
сред ство пла ћа ња, а за тим дру где, и тре ба ло је да 
бу де за вр ше на до 15. мар та, али је про ду жа ва на 
до 3. ју на 1920. го ди не. Сит не крун ске нов ча ни це 
за ме ње не су од 16. ма ја до 4. ју на 1921. го ди не, а у 
је сен исте го ди не за ме ње не су кру не у де лу Дал-
ма ци је. То ком 1922. крун ско-ди нар ске нов ча ни це 
су за ме ње не но вом ди нар ском На род не бан ке Кра-
ље ви не СХС, чи ме је окон чан по сту пак ва лут не 
ре фор ме, а ди нар је од 1. ја ну а ра 1923. по стао је ди-
но сред ство пла ћа ња у зе мљи. Ти ме је окон ча но 
муч но пи та ње мо не тар ног уре ђе ња зе мље.31

По све му су де ћи, за ме на ау стро у гар ских кру на 
ни је иза зва ла не га тив не еко ном ске и со ци јал не 
по сле ди це, ка ко су кри ти ча ри прог но зи ра ли. По 
окон ча њу за ме не до шло је и до ја ча ња ди на ра. Је дан 
фран цу ски фра нак на Бе о град ској бер зи про сеч но 
је вре део 3,1 ди на ра у мар ту, да би пао на про сеч-
них 1,2 ди на ра у ју ну 1920. го ди не.32

У Му зе ју Вој во ди не, у Ну ми зма тич кој збир ци 
па пир ног нов ца, чу ва ју се жи го са не и мар ки ра не 
ау стро у гар ске кру не на ко ји ма се на ла зе раз ли чи-
ти пе ча ти и мар ки це. Ве ћи на пе ча та је не чит ка и 
те шко је де ши фро ва ти шта на њи ма пи ше и ко их 

је из дао. Ов де су при ка за не не ке од кру на на ко-
ји ма су пе ча ти нај чит ки ји и нај бо ље очу ва ни. Они 
пру жа ју ин фор ма ци је о раз ли чи тим ме сти ма где 
су кру не жи го са не, као и о раз ли чи тим над ле штви-
ма ко ја су вр ши ла мар ки ра ње. Са чу ва не су кру не 
са пе ча ти ма из Сом бо ра, Но вог Са да, Ми тро ви це, 
Оси је ка, Ку че ва, Са ра је ва, Ру ме, За гре ба, Бе о гра-
да, Пље вља, Вин ко ва ца и дру гих ме ста. Кру не су 
пе ча ти ра не у вој ним над ле штви ма, фи нан сиј ским 
упра ва ма, раз ли чи тим бан ка ма и ште ди о ни ца ма, 
ца рин ским уре ди ма и же ле знич ким упра ва ма.

 

1000 ау стро у гар ских кру на, 2. 1. 1902, Беч 
ди мен зи је: 135 x 80 мм, Му зеј Вој во ди не, инв. бр. 762

 

1000 ау стро у гар ских кру на, 2. 1. 1902, Беч 
ди мен зи је: 135 x 80 мм, Му зеј Вој во ди не, инв. бр. 763

 

1000 ау стро у гар ских кру на, 2. 1. 1902, Беч 
ди мен зи је: 135 x 80 мм, Му зеј Вој во ди не, инв. бр. 768

 

1000 ау стро у гар ских кру на, 2. 1. 1902, Беч 
ди мен зи је: 135 x 80 мм, Му зеј Вој во ди не, инв. бр. 791
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10 ау стро у гар ских кру на, 2. 1. 1904, Беч 
ди мен зи је: 135 x 80 мм, Му зеј Вој во ди не, инв. бр. 623

 

10 ау стро у гар ских кру на, 2. 1. 1904, Беч 
ди мен зи је: 135 x 80 мм, Му зеј Вој во ди не, инв. бр. 627

 

10 ау стро у гар ских кру на, 2. 1. 1904, Беч 
ди мен зи је: 135 x 80 мм, Му зеј Вој во ди не, инв. бр. 638

 

100 ау стро у гар ских кру на, 2. 1. 1912, Беч 
ди мен зи је: 163 x 108 мм, Му зеј Вој во ди не, инв. бр. 722

 

100 ау стро у гар ских кру на, 2. 1. 1912, Беч 
ди мен зи је: 163 x 108 мм, Му зеј Вој во ди не, инв. бр. 749

 

100 ау стро у гар ских кру на, 2. 1. 1912, Беч 
ди мен зи је: 163 x 108 мм, Му зеј Вој во ди не, инв. бр. 753

  

20 ау стро у гар ских кру на, 2. 1. 1913, Беч 
ди мен зи је: 150 x 90 мм, Му зеј Вој во ди не, инв. бр. 665

  

20 ау стро у гар ских кру на, 2. 1. 1913, Беч 
ди мен зи је: 150 x 90 мм, Му зеј Вој во ди не, инв. бр. 669

  

20 ау стро у гар ских кру на, 2. 1. 1913, Беч 
ди мен зи је: 150 x 90 мм, Му зеј Вој во ди не, инв. бр. 685

 

20 ау стро у гар ских кру на, 2. 1. 1913, Беч 
ди мен зи је: 150 x 90 мм, Му зеј Вој во ди не, инв. бр. 701

 

50 ау стро у гар ских кру на, 2. 1. 1914, Беч 
ди мен зи је: 160 x 100 мм, Му зеј Вој во ди не, инв. бр. 711

 

50 ау стро у гар ских кру на, 2. 1. 1914, Беч 
ди мен зи је: 160 x 100 мм, Му зеј Вој во ди не, инв. бр. 716
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10 ау стро у гар ских кру на, 2. 1. 915, Беч 
ди мен зи је: 150 x 80 мм, Му зеј Вој во ди не, инв. бр. 160

 

10 ау стро у гар ских кру на, 2. 1. 1915, Беч 
ди мен зи је: 150 x 80 мм, Му зеј Вој во ди не, инв. бр. 499

 

1 аустроугарскa кру на, 1. 12. 1916, Беч 
ди мен зи је: 113 x 68 мм, Му зеј Вој во ди не, инв. бр. 507

  

1 аустроугарскa кру на, 1. 12. 1916, Беч 
ди мен зи је: 113 x 68 мм, Му зеј Вој во ди не, инв. бр. 515

 

1 аустроугарскa кру на, 1. 12. 1916, Беч 
ди мен зи је: 113 x 68 мм, Му зеј Вој во ди не, инв. бр. 524

 

1 аустроугарскa кру на, 1. 12. 1916, Беч 
ди мен зи је: 113 x 68 мм, Му зеј Вој во ди не, инв. бр. 535
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MONETARY POLICY OF THE KINGDOM OF SERBS, CROATS AND SLOVENES AF-
TER THE END OF THE FIRST WORLD WAR – STAMPING AND MARKING OF THE 

AUSTROHUNGARIAN CROWNS

Summary

The First World War took many innocent lives and caused enormous material damage to Serbia. The newly 
formed state, the Kingdom of Serbs, Croats and Slovenes, faced great problems and challenges. The state needed 
to be administratively and economically rebuilt. The big task was to solve monetary problems and unify money. 
At the time of the unification of the country, five different currencies were in circulation on its territory: the 
Serbian dinar, the Montenegrin perper, the Austro-Hungarian crown, the Bulgarian lev and the German mark. 
The first measure taken was the marking and stamping of the Austro-Hungarian crowns. The banknotes were 
verified by stamps affixed by civilian and military authorities, the Ministry of Finance, banks and others. The 
stamps differed in the inscription, style, colour, shape and place depending on where the stamp was applied, 
which led to easy forgery. As stamping did not solve the problem, the Austro-Hungarian crowns were marked 
by special stamps. On January 13th, 1920, the government formally made the following decisions: that the 
National Bank issue a crown-dinar banknote, which would have printed amounts in both crowns and dinars, 
with a ratio of 4 crowns to one dinar; to exchange the Austro-Hungarian crown and the Serbian dinar for a 
new banknote; that small crown banknotes remain in circulation; that the state treasuries calculate both and 
the crowns and the dinars; that the crown-dinar banknote becomes the only means of payment upon exchange. 
On January 1st, 1923, the dinar of the Kingdom of Serbs, Croats and Slovenes became the official monetary 
unit of the new state, and thus the arduous process of unification of money was completed.
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UDC 332.021.8:63(497.113)”1918/1941”

ДО БРО ВО ЉАЧ КЕ КО ЛО НИ ЈЕ ГЕ НЕ РАЛ ХА ЏИЋ  
И ГЕНEРАЛ РА ДИ ВО ЈЕ ВИ ЋЕ ВО

Аграр на ре фор ма и ко ло ни за ци ја у Кра ље ви ни СХС/Ју го сла ви ји 1918–1941.

Зо ран Ве ља но вић, Му зеј Вој во ди не

Ап стракт: Ау тор се ба ви пи та њем до бро во љач ких ко ло ни ја у вој во ђан ским обла сти ма (Бач ка, Ба нат, 
Ба ра ња и Срем) ко је су на ста ле то ком аграр не ре фор ме у Кра ље ви ни Ср ба, Хр ва та и Сло ве на ца/Ју го сла ви ји. 
Ука зу је на мо мен те на стан ка до бро во љач ких ко ло ни ја у Бач кој, ко је су уз по др шку др жа ве осни ва ли до бро-
вољ ци из срп ске и цр но гор ске вој ске у Ве ли ком ра ту. Осни ва чи ко ло ни ја (углав ном до се ље ни ци из кр ше ви-
тих кра је ва Хер це го ви не, Ли ке, Цр не Го ре, Бо сне, Дал ма ци је) су по сво јим же ља ма да ва ли имeна но во по диг-
ну тим на се љи ма ко ја су по ва же ћој ад ми ни стра тив ној про це ду ри озва ни че на прав ним ак ти ма – ре ше њи ма. 
То ком Дру гог свет ског ра та и оку па ци је, као и по осло бо ђе њу у СФР Ју го сла ви ји услед ре ви зи о ни зма, а 
по том „дик та ту ре про ле та ри ја та“ го то во ве ћи на ко ло ни ја су пре и ме но ва не. У вре ме ну ства ра ња „но вог 
чо ве ка и ко му ни стич ког дру штва“ ни је би ло ме ста за ју на ке из ми ну лих вре ме на. Њих су за ме ни ли но ви 
и по доб ни у иде о ло шкој ма три ци вла да ју ће оли гар хи је. Са па дом ко му ни зма от по чео је про цес вра ћа ња 
пр во бит них име на не ка да шњим ко ло ни ја ма.

Кључ не ре чи: Кра ље ви на Ср ба, Хр ва та и Сло ве на ца, Кра ље ви на Ју го сла ви ја, Вој во ди на, Бач ка, аграр на 
ре фор ма, ко ло ни за ци ја, до бро во љач ке ко ло ни је, име но ва ње ко ло ни ја, Ге не рал Ха џић, Ге не рал Ра ди во је-
ви ће во, на род но гра ди тељ ство, ар хив ска гра ђа

На ис те ку пр ве рат не го ди не, по сле еп ских по-
бе да у три кр ва ве бит ке (Дри на, Цер и Ко лу ба ра) 
то ком Ве ли ког ра та, Вла да Кра ље ви не Ср би је je, 
на сво јој сед ни ци у Ни шу де цем бра 1914. го ди не, 
про кла мо ва ла рат не ци ље ве: да се осло бо де и ује-
ди не у јед ну др жа ву сви Ср би, али и дру га ју го-
сло вен ска бра ћа, Хр ва ти и Сло вен ци.1 По том, на 
остр ву Кр фу Вла да Кра ље ви не Ср би је је, ме ђу сво-
јим ци ље ви ма на ве ла и ства ра ње сло бод ног се љач-
ког по се да и до не ла од лу ку да ће срп ске до бро вољ-
це по сле ра та на гра ди ти до де љи ва њем об ра ди ве 
зе мље. По сле еп ске по бе де у Ве ли ком ра ту и осло-
бо ђе ња Ср би је и дру гих ју жно сло вен ских зе ма ља 
ство ре но је 1. 12. 1918. Кра љев ство Ср ба, Хр ва та и 
Сло ве на ца (од 1929. Кра ље ви на Ју го сла ви ја).2 Ре гент 
Алек сан дар Ка ра ђор ђе вић је 6. 1. 1919.3 об ја вио 
Ма ни фест са про гра мом но ве др жа ве чи ји је је дан 
од основ них за да та ка усме рен на до во ђе ње аграр-
них при ли ка у ред: „Не ка сва ки Ср бин, Хр ват и 
Сло ве нац бу де на сво јој зе мљи го спо дар. У сло-
бод ној др жа ви На шој мо же да бу де и бит ће са мо 

сло бод них вла сни ка зе мље“. А ка да се аграр на ре-
фор ма окон ча, зе мља ће би ти са мо „Бо жи ја и њи-
хо ва (се љач ка, прим. ау то ра), као што је то одав но 
у Ср би ји“.4 

Аграр на ре фор ма у Бач кој от по че ла је кра јем 
1918,5 од мах по при са је ди ње њу вој во ђан ских обла-
сти Кра ље ви ни Ср би ји.6 „Пр ве ко ра ке“ ка пра вич-
ни јој рас по де ли зе мљи шних по вр ши на у Ба на ту, 
Бач кој и Ба ра њи от по че ла је На род на упра ва за 
Ба нат, Бач ку и Ба ра њу.7 Та да се кре ну ло са по пи си-
ва њем зе мљи шних пар це ла, ве ле по се да и ста нов ни-
штва (бе зе мља ша), ко је би би ло об у хва ће но овим 
про це сом.8 По том у Кра ље ви ни Ср ба, Хр ва та и 
Сло ве на ца по сло ве аграр не ре фор ме је пре у зе ло 
ре сор но ми ни стар ство и ње ни фор ми ра ни уре ди 
у Но вом Са ду и Су бо ти ци. Но во сад ски жу па ниј-
ски уред спро во дио је ко ло ни за ци ју у сре зо ви ма: 
но во сад ском, ти тел ском, жа баљ ском, ста ро бе чеј-
ском, кул ском, оџач ком и па ла нач ком, и у Но вом 
Са ду. Су бо тич ки жу па ниј ски уред спро во дио је ко-
ло ни за ци ју у сре зо ви ма: то пол ском, сен ћан ском, 
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сом бор ском и апа тин ском и у гра до ви ма Су бо ти ца 
и Сом бор. По осни ва њу Ду на ске ба но ви не уре ди 
и ње не ко ми си је и чи нов ни ци су под ње ном ин ге-
рен ци јом, од но сно По љо при вред ног оде ље ња Бан-
ске упра ве, све до ли кви да ци је аграр не ре фор ме 
1941. На осно ву На ред бе ми ни стра за аграр ну ре-
фор му о при вре ме ном на се ља ва њу, аграр не вла сти 
су рас по ла га ле дис кре ци о ним пра вом у од лу чи-
ва њу да ли је не ки по сед ис под 1000 к. ј. по го дан 
за ко ло ни за ци ју или не.

Аграр на ре фор ма тре ба ло је да ре ши број на 
аграр на и со ци јал на пи та ња кроз ре фор ми са ње зе-
мљи шних од но са.9 Сва ка ко да је нај ва жни ји био ре-
ша ва ње ста ту са ве ли ког бро ја бе зе мља ша и си ро ма-
шних се ља ка са не до вољ но зе мље да се пре хра ни 
по ро ди ца, ко јих је би ло на ро чи то мно го по Вој во-
ди ни (БББ).10 У ши рем сми слу раз ми шља ло се и о 
уна пре ђи ва њу при вре де и бо љег жи во та по је ди-
на ца и це ле зе мље уоп ште.11 У окви ру аграр не ре-
фор ме спро ве де на је и ко ло ни за ци ја ста нов ни штва 
из па сив них кра је ва у плод не пре де ле Вој во ди не 
и Сла во ни је. Та ко ђе је тре ба ло об у хва ти ти све или 
ве ћи ну ста нов ни штва ко је ни је има ло зе мљи шне 
по вр ши не или је има ло не до вољ но да пре хра не сво-
је по ро ди це. Њи ма је до де љи ван ста тус аграр них 
су бје ка та по ра зним осно ва ма, а на осно ву по зи-
тив них про пи са. Би ло је ви ше вр сте на се ље ни ка: 
до бро вољ ци (рат ни до бро вољ ци – ко ло ни сти и ме-
сни ко ло ни сти), за ко је је др жа ва от ку пљи ва ла земљу 
и до де љи ва ла без ика кве на кна де; оп шти ко ло ни
сти – зе мљу су до би ја ли од др жа ве и от пла ћи ва ли 
је кре ди ти ма од бан ке; оп тан ти – пра во слав ни и 
ка то лич ки Ср би из Ма ђар ске и Ру му ни је; ме сни 
аграр ни ин те ре сен ти – се ља ци без или са не до-
вољ но зе мље да пре хра не по ро ди це, до би ја ли су 
ма ње зе мљи шне пар це ле ко је су от пла ћи ва ли на 
ра те; ау то ко ло ни сти – се ља ци бе зе мља ши ко ји 
су са мо и ни ци ја тив но до ла зи ли на но во о сно ва не 
ко ло ни је и до би ја ли зе мљу, а oтплаћивали су је кре-
ди ти ма од бан ке; из бе гли це из Ис тре или Ма ђар
ске – ко ји су би ли у при ли ци да рас по ло жи ве зе-
мљи шне пар це ле от ку пе кре ди ти ма од бан ке.

Ми ни стар ство за аграр ну ре фор му на ре ди ло 
је уре ду у Су бо ти ци да обез бе ди мер ни ке ко ји ће 
из ме ри ти пар це ле за ко ло ни сте.12 Ко ло ни сти ко ји 
су сти за ли из Ли ке, Хер це го ви не и „Ста ре Хер це-
го ви не“, Бо сне, Цр не Го ре, Ср би је, Дал ма ци је, на се-
ли ли су се на бив шем по се ду Бе ле Пер це ла (бач ко-

то пол ски срез), Град Су бо ти цу (Ве ли ки па шњак, 
Ве ли ки по сед итд.), за тим у Рaстини (Оп шти на 
Ста ни шић), на Рав ни и Ша ра пу сти, и на по се ди ма 
по ли тич ких оп шти на: Чан та вир, Бач ка То по ла, 
Сен та, Мол, Ста ра Мо ра ви ца, Бај ша, Ри ђи ца, Фе-
ке тић, Ста ра Ка њи жа, Хор гош, Ему шић.13 У из ве-
шта ји ма Жу па ниј ског аграр ног уре да у Су бо ти ци, 
чи ји су ре фе рен ти об и шли ко ло ни је у на ста ја њу 
то ком ле та 1921. го ди не, на ве де но је де се так ко ло-
ни ја на ко ји ма су при сти за ли ко ло ни сти ко ји су 
уве де ни у по сед, по ди за ли ку ће и по че ли рад на 
сво јим има њи ма.14 На те ри то ри ји ко ја је би ла у 
над ле жно сти Жу па ниј ског аграр ног уре да у Но-
вом Са ду, ко ло ни сти су на се ли ли Жа баљ, Ма ри ја 
Ма јур (Ста ри Кер) и Ал пар Ир мо во (Ста ре Шо ве), 
Те ме рин (бив ши по сед Пе тра Фер нба ха), Ку лу и 
Цр вен ку (бив ши по сед Ла ди сла ва Лел ба ха, Пе тра 
Лел ба ха).

У Бач ко то пол ском сре зу то ком аграр не ре фор-
ме од по чет ка 20-их, па до по чет ка 30-их го ди на,15 
осно ва но је 11 но вих на се ља – до бро во љач ких ко-
ло ни ја: Бач ки Со ко лац, Ге не рал Ра ди во је ви ће во 
(Но ви Срб, Но во Се ло), Ге не рал Ха џи ће во, Ка ра-
ђор ђе во, Кар ка тур, Ко чи ће во, Ма ли Бе о град, Ње-
го ше во, Ро га ти ца, Сред њи Са лаш и То ми слав ци. 
На се ља је осни ва ло и на се ли ло око 1800 по ро ди ца 
из Хер це го ви не и Бо сне, Цр не Го ре, Ли ке, Ср би је 
и ју жне Ср би је (осло бо ђе ни кра је ви у бал кан ским 
ра то ви ма).16 

Пр ви ко ло ни сти у Бач кој, од но сно бач ко то пол-
ском сре зу, при сти за ли су већ то ком 1920, у знат но 
ве ћем бро ју од 1921. и на ред них го ди на, а са мо на-
се ља ва ње од ви ја ло се и у ка сним 30-им го ди на ма, 
од но сно до пред по че так Април ског ра та.17 У Бач-
кој их је осно ва но 64, а у Вој во ди ни, у ко јој је то ком 
ме ђу рат ног пе ри о да би ло око 140 – у Сре му 24, Ба-
на ту 42, Бач кој 64 и Ба ра њи 10.18

У са мом су то ну аграр не ре фор ме у Бач кој је 
укуп но би ло 52.615 аграр них на де ље ни ка (100%). 
Њи ма је као аграр ним су бјек ти ма раз де ље но (на-
де ље но) 192.462 ка та стар ских ју та ра и 973 хв зе-
мље. По до би је ном ста ту су нај ви ше зе мљи шних 
пар це ла на де ље но је ме сној аграр ној си ро ти њи, 
што ре чи то го во ри о пра вед но сти раз де о бе. Да-
кле ме сних аграр них ин те ре се на та (си ро ти ња без 
зе мље или са не до вољ но зе мље да се пре хра ни по-
ро ди ца) би ло је укуп но 42.160 или 80,13%. По том 
сле де до бро во ља ци (ко ло ни сти и ме сни) ко јих је 



укуп но би ло 6912 или 13,14%; и ко ло ни сти, оп тан-
ти, ау то ко ло ни сти, из бе гли це ко јих је укуп но би ло 
на де ље ни ка 3543 или 6,73%.19

* * *

До бро во љач ке ко ло ни је ко је су се у то ку аграр не 
ре фор ме и ко ло ни за ци је осни ва ле у вој во ђан ским 
обла сти ма на ста ле су на не на се ље ном зе мљи шту 
где су би ли па шња ци и об ра ди ва зе мља. Та ко су 
на ста ле и до бро во љач ке ко ло ни је Ге не рал Ра ди во-
је ви ће во и Ђе не рал Ха џић – на „го лој ле ди ни“ поли-
тич ке оп шти не Чан та вир, на се ве ру Бач ке. Њи хов 
на ста нак ни је се раз ли ко вао од на стан ка оста лих 
ко ло ни ја у Бач кој, Ба на ту и Ба ра њи. Нај пре се, кра-
јем 1918. и по чет ком 1919. го ди не, из вр шио по пис 
ве ле по се да и ста нов ни штва ко је је сма тра но по тен-
ци јал ним су бјек ти ма аграр ног на де љи ва ња ора-
ни ца. Ка да се до шло до од но са бро ја бу ду ћих на-
де ља ни ка зе мљи шних ора ни ца и ко ли чи не зе мље 
за на де љи ва ње, при сту пи ло се до но ше њу за кон ских 
ака та о аграр ној ре фор ми и из вр ше на је екс про-
при ја ци ја ве ле по се да. Са по чет ком пр ве ета пе 
аграр не ре фор ме (1919–1924), ми ни стар за аграр-
ну ре фор му дао је на ред бу аграр ним уре ди ма у 
Но вом Са ду и Су бо ти ци да на свим екс про при са-
ним пар це ла ма пред ви ђе ним за на се ља ва ње от поч-
ну осни ва ње ко ло ни ја. Пре на се ља ва ња аграр ни 
уре ди су мо ра ли да са чи не ела бо ра те и да на ли цу 
ме ста спро ве ду рас пра ву по сле ко је би Аграр ној 
ди рек ци ји пред ло жи ли рас прав ни до ку мент на 
ре ше ње. Сто га су тех нич ки ела бо ра ти ко је су жу-
па ниј ски а грар ни уре ди би ли ду жни да под не су 
Ми ни стар ству за аграр ну ре фор му при осни ва њу 
но вих на се ља мо ра ли да са др же: 1. ис каз ко ор ди-
на та, 2. на црт иш чи та ва ња и пољ ски пред на цр ти, 
3. ма пе, 4. за пи сник че сти ца, 5. за пи сник ра чу на ња 
по вр ши на и 6. ал фа бет ски име ник на се ље ни ка. 
Та кав је био слу чај и у на стан ку до бро во љач ких 
ко ло ни ја ко је је тре ба ло да се осну ју у по ли тич кој 
оп шти ни Чан та вир: Ге не рал Ха џић и Ге не рал Ра-
ди во је ви ће во.20 

Да кле, по из вр ше ној екс про при ја ци ји зе мљи-
шних пар це ла по ли тич ке оп шти не Чан та вир, из-
ра ди ела бо ра та за бу ду ће ко ло ни је и из да ва ња ре-
ше ња, од но сно са гла сно сти за осни ва ње ко ло ни ја 
на п. о. Чан та вир Ми ни стар ства за аграр ну ре фор-
му, Уред за аграр ну ре фор му у Су бо ти ци по слао 

је мер ни ке да из вр ше пре мер ата ра бу ду ћих ко ло-
ни ја.21 По сле из вр ше ног пре ме ра по ста вље ни су 
кол че ви за обе ле жа ва ње ата ра и са ме ко ло ни је. На 
про сто ру бу ду ће ко ло ни је нај пре су из вр ши ли 
пре мер основ не или глав не ули це ко ју су на зи ва ли 
„Глав на“ или „До бро во љач ка“. Она је би ла во до-
дел ни ца за оста ле ули це ко је су је пре се ца ле под 
пра вим углом или су би ле па ра лел не са њом. На 
сре ди ни „Глав не“ или „До бро во љач ке“ ули це пре-
ме ра ва ли су се пла це ви за шко лу, цр кву и згра ду 
дру штве ног до ма где би се оку пља ли жи те љи насе-
ља. У за вр шној фа зи Пр ве ета пе аграр не ре фор ме 
по че ло је на се ља ва ње ко ло ни ста и оп та на та. Ка ко 
су ко ло ни сти при сти за ли, до ла зи ли би нај пре по 
ре ше ње у аграр ни уред, а по до би је ном ре ше њу 
мер ник их је уво дио у по сед ко ји им је до де љен. 
Као нај ва жни ји по сао за ко ло ни сте је би ло да се 
за се ју до би је не по вр ши не и по том по диг ну ку ће 
на до би је ним окућ ни ца ма.22 Док ни су из гра ди ли 
сво је ку ће пр ви на се ље ни ци су спа ва ли у обли-
жњим ма га ци ни ма, еко ном ским згра да ма и објек-
ти ма у ко ји ма су то ком ра да на по љи ма бо ра ви ли 
рад ни ци (би ро ши, слу ге),23 а ко је су оста ле од бив-
ших ве ле по се да или код ком ши ја на по сто је ћим 
са ла ши ма.24 Је дан број ко ло ни ста је бо ра вио под 
ве дрим не бом јер ни је же лео да се уда ља ва од зе-
мље ко ју су об ра ђи ва ли. Ко ло ни сти ко ји ни су има-
ли по треб на сред ства и по љо при вред ни алат за 
об ра ду на де ље не зе мље мо гли су је да ти дру го ме 
на об ра ду у ви ду на по ли це, али не и у нов ча ни за-
куп.25 Већ на ред них го ди на, по сле оба вље не же тве 
по че ле су да се и гра де пр ве ку ће. Ма те ри јал за по-
ди за ње ку ћа на ба вљао се пре ко аграр них за је дни-
ца (алат, ек се ри, ре за на гра ђа, шту ка ту ра, ста кло 
за про зо ре, цреп), а зе мља и гли на су се ко па ли у 
бли зи ни.26 У из град њи ку ћа глав ни из во ђа чи било 
је до ма ће ста нов ни штво са су сед них са ла ша или 
се ла и сви при до шли жи те љи „на мо бу“.27 Оту да 
су пр ве ку ће на ко ло ни ја ма, у нај ве ћем бро ју ли-
чи ле на рав ни чар ске ку ће ме шта на из око ли не и 
су сед них се ла, у на ро ду на зи ва не „на би ја че“.28 Гра-
ђе не су на тра ди ци о нал ни на чин и од си ве зе мље 
и гли не ко ју су ко ло ни сти зва ли „жу та зе мља“ или 
„жу ту ља“,29 а ко ја се ква си ла и ме ша ла са пле вом 
и усит ње ном сла мом. По том се из га же на сме ша 
ста вља ла ме ђу др ве не опла те ши ро ке од 50 до 60 цм 
и у ду жи ни стра ни це зи да, те се на би ја ла ши ро ким 
др ве ним ма ље ви ма све до по чет ка кро ва. Пла фон 
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су чи ни ле ре за не да ске на ко је се од о зго на ба ци ва ла 
„жу та зе мља“, а од о здо се при чвр шћи вао шту ка-
тур (упле те на тр ска са жи цом), на ко ји се од о здо 
на ба ци ва ла „си ва зе мља“. Ка да је ку ћа на би је на, 
од но сно ка да су сви зи до ви и да ске по ста вље ни и 
учвр шће ни, пра вио би се кров од гре да и да са ка, 
„на две во де“. По кри вао се тр ском или цре пом. За-
ба ти су би ли од ре за не др ве не гра ђе на ко ји ма су 
се пра ви ли ма ли отво ри ра ди про ве тра ва ња та ва-
на. Ку ће су обич но има ле јед ну до две со бе са про-
зо ром (је дан или два) и ку хи њу у ко јој је би ла пећ 
на ко јој се ку ва ло и ко ја је за гре ва ла ку ћу. Ло жи ла 
се сла ма и ку ку ру зо ви на. Уз ку ћу је са јед не стра-
не на кнад но пра вље на над стре шни ца (ози да на или 
де ли мич но ози да на) у ко јој су би ли ход ник и оста-
ва. Ку ће, од но сно зи до ви од на бо ја ни су мо гли бити 
ве ћи од 2,80 до 3 ме та ра.30

До бро во љач ке ко ло ни је Ге не рал Ра ди во је ви-
ће во и Ге не рал Ха џић су на ста ле то ком аграр не ре-
фор ме у Кра ље ви ни СХС/Ју го сла ви ји на екс про при-
са ном зе мљи шту по ли тич ке оп шти не Чан та вир у 
Бач ко то пол ском сре зу, по ред пу та Чан та вир –Су-
бо ти ца, од но сно по ред пру ге Но ви Сад – Су бо ти ца. 

До бро во љач ка ко ло ни ја Ге не рал Ха џић или 
само Ха џи ће во је на ста ла по чет ком 20-их го ди на 
у пр вој ета пи аграр не ре фор ме. Атар но во о сно ва-
ног на се ља про сти рао се на 2300 ка та стар ских ју-
та ра, а у ко ло ни ји 383 на де ље ни ка са при зна тим 
ста ту сом аграр ног су бјек та по диг ну ло је 296 ку ћа, 
у ко ји ма је у по след њој ета пи аграр не ре фор ме31 
жи ве ло око 1500 ду ша, ве ћи ном до бро во љач ких 
по ро ди ца Ср ба из Бо сне и Хер це го ви не, Ли ке, Цр не 
Го ре, и пре ко мор ских зе ма ља (Аме ри ке).32 Ко ло-
ни ја Ге не рал Ха џић се раз ви ја ла у сва ком по гле ду 
и пред по че так Дру гог свет ског ра та знат но се уве-
ћа ла. Де ца су се шко ло ва ла у ме сту, у пр во вре ме 
у при ват ним ку ћа ма, а ка да је по диг ну та школ ска 
згра да он да у њој. За хва љу ју ћи же ле знич кој пру зи 
и ста ни ци у ме сту, де ца ста са ла за сред ње шко ле 
и фа кул те те од ла зи ла би ују тро у обли жњу Бач ку 
То по лу и Су бо ти цу, а по под не се вра ћа ла. Осно-
ва ни су и спорт ски клу бо ви и кул тур на дру штва 
где се не го ва ла пе сма, игра и оби ча ји „из ста рог 
кра ја“. Са су сед ним до бро во љач ким ко ло ни ја ма 
Ге не рал Ра ди во је ви ће во, Ка ра ђор ђе во, Кар ка тур, 
Ми ши ће во, Бај моч ка Ра та, Хај дук Вељ ко одр жа-
ва ли су се су сре ти, дру же ња и так ми че ња. Ве ћи део 
на се ље ни ка, ра де ћи на сво јим има њи ма, еко ном ски 

је оја чао и по чео да зи да но ве ку ће од „чер пи ћа“33 
или да ста ре об ла же пе че ном опе ком. Та ко ђе, је дан 
број ме шта на је по чео да зи да но ве ку ће од пе че не 
опе ке. 

До бро во љач ка ко ло ни ја Ге не рал Ра ди во је ви-
ће во или са мо Ра ди во је ви ће во је, по пут су сед не 
ко ло ни је Ге не рал Ха џић и дру гих ко ло ни ја у Бач-
кој, на ста ла по чет ком 20-их го ди на у пр вој ета пи 
аграр не ре фор ме. Атар но во о сно ва ног на се ља се 
про сти рао у по чет ку на 230 ка та стар ских ју та ра 
(вре ме ном се по ве ћао на пре ко 1000 ју та ра), док је 
на те ри то ри ји ко ло ни је по диг ну то око 150 ку ћа у 
ко ји ма су у по след њој ета пи ага рар не ре фор ме 
жи ве ле 164 ве ћи ном до бро во љач ке по ро ди це Срба 
из Бо сне и Хер це го ви не, Ли ке, Цр не Го ре, и пре ко-
мор ских зе ма ља (Аме ри ке) са око 905 ду ша.34 И ова 
ко ло ни ја је на пре до ва ла као и Ха џи ће во и пред по-
че так Дру гог свет ског ра та знат но се уве ћа ла. Деца 
су се та ко ђе шко ло ва ла по при ват ним ку ћа ма, док 
ни је из гра ђе на школ ска згра да, а за хва љу ју ћи путу 
ко ји је про ла зио кроз на се ља, по ха ђа ла би сред ње 
шко ле и фа кул те те у Чан та ви ру, Бач кој То по ли и 
Су бо ти ци. Ни ца ли су спорт ски клу бо ви и кул тур-
на дру штва, а са су сед ним ко ло ни ја ма, пре све га са 
зе мља ци ма из ко ло ни је Ге не рал Ха џић, одр жа ва-
ли су се су сре ти, дру же ња и так ми че ња. Ве ћи део 
на се ље ни ка је на сво јим има њи ма еко ном ски оја-
чао и по чео да зи да но ве куће од чер пи ћа или да 
ста ре об ла же пе че ном опе ком, док би је дан број ме-
шта на по чео да зи да но ве куће од пе че не опе ке. „За 
тих не пу них два де сет го ди на от ка ко су пр ве по-
ро ди це до се ли ле и за по че ле овде свој но ви жи вот, 
ве ћи на по ро ди ца у на чи ну про из вод ње, ис хра не 
и оде ва ња већ се из јед на чи ла са по ро ди ца ма старо-
се де ла ца... Био је то за ди вљу ју ћи на пре дак у та ко 
крат ком вре мен ском пе ри о ду“.35

Кра јем 20-их и по чет ком 30-их го ди на 20. века 
осни ва чи но во по диг ну тих на се ља по сво јој же љи 
да ли су име на сво јим ко ло ни ја ма и сво ју же љу спро-
ве ли кроз ор га не вла сти ко ји су то и по твр ди ли са 
од го ва ра ју ћим ре ше њи ма: Ге не рал Ха џић је до би ло 
име по ре ше њу по ли тич ке оп шти не Чан та вир бр. 
16/1930, а Ге не рал Ра ди во је ви ће во бр. 121/1930, 1930. 
го ди не. Ка ко су се на ла зи ли у не по сред ној бли зи-
ни, њи хо ви жи те љи, с об зи ром на то да су по ти ца-
ли и до се ли ли се из истих кра је ва, би ли су упу ће-
ни јед ни на дру ге. По ред до бро во ља ца, ко ло ни ста 
и оп та на та по пар че об ра ди ве зе мље до би ја ло би 
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и ме сно си ро ма шно ста нов ни штво бе зе мља ши, 
као и они са не до вољ но зе мље за пре хра њи ва ње 
по ро ди це, а ко ји су до би ли ста тус ме сних аграр-
них су бје ка та. На се ља ва ње је тра ја ло до пред по-
че так на па да на Кра ље ви ну Ју го сла ви ју у Дру гом 
свет ском ра ту (Април ски рат 1941). 

Са по чет ком Дру гог свет ског ра та и ма ђар ске 
оку па ци је Бач ке по че ло је стра да ње и про па да ње 
до бро во љач ких ко ло ни ја Ге не рал Ха џић и Ге не рал 
Ра ди во је ви ће во. Већ пр вог да на по ула ску ре гу-
лар не оку па тор ске вој ске по че ла су уби ја ња ко ло-
ни ста, ко ја су вр ше на на су мич но или пот ка зи ва-
њем до ма ћег ма ђар ског ста нов ни штва. 

У окрут ној де на ци о на ли за ци ји ко ја је тра ја ла 
то ком оку па ци је (уби ства, сва ко днев на пљач ка ња 
имо ви не и сто ке, де пор та ци ја, ин тер на ци ја, ло го-
ри са ње и не ху ма но оп хо ђе ње пре ма ко ло ни стич-
ком жи вљу од стра не оку па тор ске вој ске), на ко-
ло ни ју Ге не рал Ра ди во је ви ће во се по осло бо ђе њу 
није вра ти ло 144 ду ша.36 Сва ка ко да би број стра-
да лог ко ло ни стич ког жи вља са ко ло ни је Ге не рал 
Ра ди во је ви ће во био ве ћи да Срп ска пра во слав на 
цр ква, епар хи ја Бач ка, ни је спа са ва ла ко ло ни сте из 
ло го ра.37 

Уби ства на се ље них до бро во ља ца из ко ло ни је 
Ге не рал Ха џи ће во по че ла су већ 14. 4. 1941. го ди не. 
Оку па то ри су и де ва сти ра ли број не објек те: над-
гроб не спо ме ни ке на ме сном пра во слав ном гро-
бљу су из ло ми ли, гро бље пре о ра ли и по рав на ли, 
а уз по моћ до ма ћих су на род ни ка сру ши ли тек из-
гра ђе ни Со кол ски дом. 

* * *

До бро во љач ке ко ло ни је ко је су из гра ђе не то-
ком аграр не ре фор ме у вој во ђан ским обла сти ма 
Ба на та, Бач ке, Ба ра ње и Сре ма у Кра ље ви ни СХС/
Ју го сла ви ји на ста ле су на пра зном, не на се ље ном 
зе мљи шту ко је је пре на се ља ва ња ко ри шће но као 
об ра ди во зе мљи ште или за ис па шу сто ке у вла сни-
штву ве ле по се ди ка (град, по ли тич ка оп шти на, цр-
кве ни по сед, за ду жби на, зе мљо по сед ник). Ка ко 
пре осни ва ња ових ко ло ни ја ни је би ло ни ка квих 
на се ља та ко ни су ни по сто ја ла име на за њих, већ 
са мо то по ни ми за па шња ке, пу ста ре и сл. Тек по 
на се ља ва њу и у то ку осни ва ња но вих на се ља – ко-
ло ни ја, ство ри ла се по тре ба за њи хо вим име но ва-
њем,38 и оне су се го то во по пра ви лу на зи ва ле по 
бив шем ве ле по сед ни ку, не ка да шњем вла сни ку 

или по по ли тич кој оп шти ни на чи јој те ри то ри ји 
или бли зи ни су се на ла зи ле.39 По том су на зи ва не 
уни вер зал но: „До бро во љач ка ко ло ни ја“, „До бро-
во љач ка на се о би на“, „До бро во љач ко се ло“, или 
„Но во се ло“.40 

Са по че ци ма фор ми ра ња аграр них за јед ни ца 
пре ко ко јих су ко ло ни сти на се ље ни ци-на де ље ни ци 
по че ли да на ба вља ју ма те ри јал за из град њу ку ћа, 
ала те, се ме за се тву, сад ни це во ћа и дру го, ја ви ла 
се прак тич на по тре ба да се ко ло ни ја ма да ју по себ-
на име на. Ка ко ко ло ни сти ма ни је би ло по зна та за-
кон ска про це ду ра за да ва ње име на на се ља они су 
сами, по свом на хо ђе њу, да ва ли име на ко ло ни ја-
ма ко је су осно ва ли. Упра во због то га што да та 
име на но во о сно ва ним ко ло ни ја ма ни су про шла 
кроз зва нич не про це ду ре и ин сти ту ци је вла сти, 
од но сно оп штин ске ор га не вла сти на чи јим те ри-
то ри ја ма су на ста ле, ни су мо гла би ла ни зва нич на.41 
Ко ло ни сти, од но сно осни ва чи на се ља у из бо ру на-
зи ва но вог ста ни шта нај че шће су се, по ред уни вер-
зал ног на зи ва „До бро во љач ка ко ло ни ја“, „До бро-
во љач ка на се о би на“, „До бро во љач ко се ло“, или 
„Но во се ло“,42 од лу чи ва ли за име на кра ја из ко јег 
су по ти ца ли или пак по име ни ма ко ман да на та у 
чи јим су се је ди ни ца ма бо ри ли: Алек сан дро во (по 
кра љу Алек сан дру), Вој во да Бо јо вић, Вој во да Сте па, 
Вој во да Ми шић, Вој во да Зи мо њић, Пут ни ко во, 
Тан ко си ће во, Не ди ће во. Да ва на су и име на вла да-
ра и чла но ва ди на сти је Ка ра ђор ђе ви ћа: Алек сан-
дров гај (да нас Ку пи ник), Луг Кра ље ви ћа Ђор ђа 
(код Бе ле Цр кве), Па вло во (код Б. То по ле), На се ље 
Кне за Па вла (да нас Ли по вик),43 или зна чај них 
лич но сти из срп ске исто ри је: Ка ра ђор ђе во (по Ка-
ра ђор ђу), Хај дук Вељ ко, Ње гу ше во, Ко чи ће во, 
Бач ки Ко сан чић, Све ти ће во.44 

Због ова квог не ин сти ту ци о нал ног по ступ ка 
до га ђа ло се да до бро во љач ке ко ло ни је на ста ле на 
раз ли чи тим ло ка ци ја ма има ју иста име на што је иза-
зи ва ло про бле ме и не спо ра зу ме код ад ми ни стра ци-
је у над ле жном Ми ни стар ству и Уре ду за ага ра ну 
ре фор му у Но вом Са ду. Због истог име на ко је су 
има ле нај ви ше за бу на уно си ле су до бро во љач ке 
ко ло ни је на зва не по во жду Ка ра ђор ђу: Ка ра ђор-
ђе во (две у Бач кој, јед на у Ба на ту) и до бро во љач ке 
ко ло ни је на зва не по вој во ди Жи во ји ну Ми ши ћу 
– Ми ши ће во (три ко ло ни је у Бач кој – код Фу то га, 
Бе че ја и Бај мо ка и јед на у Ба на ту, код Нове Цр ње). 
Ис по ста ви ло се да су до бро во љач ке ко ло ни је са 
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истим име ном, а на раз ли чи тим ло ка ци ја ма у Бач-
кој, уно си ле за бу ну не са мо код та да шње ад ми ни-
стра ци је у Уре ди ма за аграр ну ре фор му у Но вом 
Са ду и Су бо ти ци, већ и пе де се так и ви ше го ди на 
го ди на ка сни је код пи са ца исто ри је.45 Осим то га 
и са ми ко ло ни сти, по себ но они ко ји су би ли иза-
бра ни за се о ског кне за или за пред став ни ке аграр-
них за јед ни ца, осе ти ли су по тре бу за је дин стве ним 
име ном, па су убр зо до да ва ли на зи ву „Ма ли“46 или 
„Но ви“47 што сва ка ко ни је пу но до при не ло ре ша-
ва њу на ста лог про бле ма.48 

Та кво не фор мал но ша ре ни ло по че ло је да се 
ре ша ва кра јем 20-их го ди на, у дру гој фа зи (1924–
1931) и по го то во у тре ћој фа зи аграр не ре фор ме, 
то ком пе ри о да 1931–1941, ка да је цен трал на ад ми-
ни стра ци ја пред ви де ла да се ко нач но ре гу ли шу 
аграр ни од но си и за вр ши аграр на ре фор ма у Бач-
кој.49 Та кав је био слу чај и са две до бро во љач ке ко-
ло ни је на се ве ру Бач ке ко је су но си ле оп шта при-
вре ме на име на „До бро во љач ко се ло“, „Но во се ло“, 
„Но во на се ље“ „Ко ло ни ја Жед ник“: Ге не рал Ха џић 
и Ге не рал Ра ди во је ви ће во ко је су осни ва чи ко ло-
ни ја на зва ли (а ин сти ту ци је др жа ве по твр ди ле) 
по сво јим ко ман дан ти ма у Пр вој срп ској до бро-
во љач кој ди ви зи ји – ге не ра лу Сте ва ну Ха џи ћу50 
и пу ков ни ку Пе тру Ра ди во је ви ћу51 са ко ји ма су 
ра то ва ли на До бру џи и Со лун ском фрон ту. 

По ре ше њу по ли тич ке оп шти не Чан та вир на 
чи јем су се екс про при са ном зе мљи шту осно ва-
ле,52 ове две ко ло ни је су озва ни чи ле име на свог 
но вог за ви ча ја. Са по чет ком Дру гог свет ског ра та 
и оку па ци је на тлу Кра ље ви не Ју го сла ви је по чи-
ње пр во ме ња ње име на до бро во љач ких ко ло ни ја. 
Пре и ме но ва ње и ме ња ње име на до бро во љач ких 
ко ло ни ја у Бач кој и Ба ра њи оба вља ла су се у скла ду 
са ге не рал ном по ли ти ком ма ђар ске оку па тор ске 
вла сти ко ја је вр ши ла ин сти ту ци о нал ну де на цио-
на ли за ци ју оку пи ра ног про сто ра. Ко ло ни стич ко 
ста нов ни штво је би ло опљач ка но и про те ра но са 
сво јих ог њи шта, де пор то ва но, ин тер ни ра но по 
ло го ри ма у Ма ђар ској. У ис пра жње на на се ља, у 
ку ће ко је су из гра ди ли ко ло ни сти,53 оку па тор је 
на се лио сво је ста нов ни штво из се ве ро и сточ ног 
де ла ма ђар ске – тзв. „Чан го ве“ (Се кељ-Ма ђа ре). 
Од мах по про те ри ва њу до бро во љач ког ста нов ни-
штва оку па ци о на власт је пре и ме но ва ла име на ко-
ло ни ја: Ге не рал Ха џи ће во у Бач јо зе фал ва (Bacs- 

-Joz sef fal va), а Ге не рал Ра ди во је ви ће во у Иштен вар 
(Is ten va ra). 

По свр шет ку ра та и осло бо ђе њу Ју го сла ви је, 
но ва власт је то ком вој не упра ве по но во про ме ни-
ла на зи ве ко ло ни стич ких на се ља на се ве ру Бач ке. 
По ни ште на су име на на се ља ко је је на мет нуо оку-
па тор, али уме сто вра ћа ња из вор них (пр во бит них) 
име на ко ја су ко ло ни ја ма на де ну ли њи хо ви осни-
ва чи, но ва власт је да ла име на у скла ду са сво јом 
иде о ло ги јом и по ли ти ком у ко јој ни је би ло ме ста 
за срп ске ју на ке из ми ну лих вре ме на: Ге не рал Ха-
џи ће во, од но сно Бач јо зе фал ва, на зва но је 1946. го-
ди не Но ви Жед ник. Су сед на до бро во љач ка ко ло ни-
ја Ге не рал Ра ди во је ви ће во, Иштен вар у оку па ци ји, 
на зва но је Ви шње вац од 1947. го ди не, па Ви шњи-
ће во се ло 1950, а од 1955. го ди не по но во Ви шње вац.54 
Име на ко ло ни стич ких на се ља ви ше ни су ме ња на, 
али по сле па да ко му ни зма код по то ма ка осни ва-
ча до бро во љач ких ко ло ни ја ко ји су ор га ни зо ва ни 
у „Удру же ње рат них до бро во ља ца 1912–1918, њи-
хо вих по то ма ка и по што ва ла ца“, по сто ји ини ци-
ја ти ва ка вра ћа њу из вор них име на у не ка да шњим 
до бро во љач ким на се љи ма на се ве ру Бач ке. 

* * *

Из при ка за не ар хив ске гра ђе, од но сно до ку мен-
та, ви ди се сег мент на стан ка име на по ме ну те две 
до бро во љач ке ко ло ни је на се ве ру Бач ке. Зах те ве 
осни ва ча на се ља ло кал на над ле жна ад ми ни стра-
ци ја је гле да ла да ува жи и ка ко ни је би ло за кон ских 
пре пре ка, до не ла је пра во ва ља на ре ше ња ко јим су 
се озва ни чи ле мол бе под но си о ца. По до не том ре-
ше њу над ле жног ор га на о име ну но во о сно ва них 
ко ло ни стич ких на се ља, оно се мо гло зва нич но 
упо тре бља ва ти у слу жбе ним ак ти ма и пре пи сци. 
Исто вре ме но мо гло се при сту пи ти и из ра ди пе-
ча та и штам би ља ра ди ко ри шће ња у ад ми ни стра-
тив ним по сло ви ма. 

Ме ђу тим, на зи ви ових но во о сно ва них до бро-
во љач ких ко ло ни ја ме ња ће се још не ко ли ко пу та, 
а про ме не су за ви си ле углав ном од тре нут них вла-
сто др жа ца, др жа ва и зва нич них иде о ло ги ја. За 
вре ме Дру гог свет ског ра та оку па ци о не вла сти су 
за ти ра ле све што је на ста ло у вре ме ну Кра ље ви не 
СХС/Ју го сла ви је и што ни је би ло у скла ду са ње ном 
де на ци о на ли за ци о ном упра вом.55 По сле Дру гог 
свет ског ра та и осло бо ђе ња у пе ри о ду ДФРЈ, од но-
сно ФНРЈ нај ве ћи део на зи ва ко ја је оку па тор ска 
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власт по ме ни ла вра ћен је у ве ћи ни као у вре ме пре 
оку па ци је.56 Јед ном бро ју на се ља, од но сно до бро-
во љач ким ко ло ни ја ма ко ја су на ста ла у пе ри о ду 
Кра ље ви не СХС/Ју го сла ви је, а ко ја су има ла срп-
ско обе леж је, као и оне ко је су на би ло ко ји на чин 
под се ћа ле на вре ме Кра ље ви не Ју го сла ви је или на 
зна чај не лич но сти из тог вре ме на, на ро чи то из ди-
на сти је Ка ра ђор ђе ви ћа, би ла су да ва на име на из 

но во на ста ле ко му ни стич ке ере, или пак не у трал на 
по пут Ве ли ке ли ва де и сл.57 По след ња про ме на 
на зи ва до бро во љач ких ко ло ни ја у Вој во ди ни спро-
ве де на је по кра ху ко му ни зма у ис точ но е вроп ским 
зе мља ма и рас па ду СФРЈ, по чет ком 90-их, ка да су 
по је ди не се о ске ме сне за јед ни це, а не ка да шње до-
бро во љач ке ко ло ни је, вра ти ле сво ја пр во бит на име-
на из вре ме на осни ва ња.58 Ево тек ста до ку мен та:

АР МИЈ СКОМ ЂЕ НЕ РА ЛУ У ПЕН ЗИ ЈИ,
Го спо ди ну

Ра ди во је ви ћу Н.59 Пе тру,
Б Е О Г Р А Д.

Го спо ди не Ђе не ра ле !

Оп штин ско прет став ни штво у Чан та ви ру, на сво јој ван ред ној сед ни ци, одр жа ној дне 15. но вем-
бра 1930. год. Јед но гла сно ре ши ло је: 

Да се ко ло ни ја у ата ру ове оп шти не, на пу ту Чан та вир –Су бо ти ца на зо ве Ва шим Слав ним име ном.
Из ве шта ва ју ћи Вас, го спо ди не Ђе не ра ле, о пред њем и при ла жу ћи ове рен пре пис за пи сни ка са 

те сед ни це, мо ли те се, да же љи оп штин ског прет став ни штва иза ђе те у су срет и од лу ку одо бри те, те 
да бла го и зво ли те да ти свој при ста нак, да се ко ло ни ја на пу ту Чан та вир –Су бо ти ца, на зо ве од са да 
„Ге не рал Ра ди во је ви ће во“.

У име оп штин ског прет став ни штва, по гла вар ства и це ло куп ног ста нов ни штва ка ко до тич не 
ко ло ни је, та ко и са ме оп шти не Чан та ви ра и мо је, мо лим Вас, го спо ди не Ђе не ра ле, да и овом при-
ли ком при ми те из раз на шег нај ве ћег по што ва ња. – 

14. фе бру а ра 1931. год.
Чан та вир.

Бе ле жник,
(не чи так пот пис)

*ОП ШТИ НА ЧАН ТА ВИР
СРЕЗ БАЧ КО ТО ПОЛ СКИ*

(пе чат)

Из вод
Из за пи сник[а] ре дов н[е] (ван дред не) сед ни це општ. Пред став ни штва од 15. но вем бра 1930.

При сут ни:
Оп штин ски кнез Ба кош Па вле, као пред сед ник
Општ. Бе ле жник Гој ко вић Ђе на као пе ро во ђа.

Од ....... пред став ни ка при сут но је ....... и то: Тот-Ба ги Ми хај ло, Цр но го рац Јо ван, Бе ре њи Јо сиф, 
Ла сло Фе ликс, Ве реб Ла још, Бе ре њи Мар тон, Фел ди Ми хај ло, Др. Би кар Ми лан, Ан дрић Ми ли сав, 
Бу јић Сте ван, Ба шић Фра ња, Баш Мир ко, Ба кош Ан тун, Бер Ла још, Ви да ко вић Ан тун, Др. Гал го ви 
Ар нолд, Ке ми веш Ма ти ја, Ли шче вић Ан тун, Мол нар Ан тун, Ожвар Сте ван, Па лић Ми хај ло, Скен-
де ро вић Си ма, Др. Ци хграф Јо ван, Шин ко вић Кал ман и Ши јан Пе тар.
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По што су пред став ни ци про пи са но на 24 са та при је за по че те сед ни це са зва ни и по што се је до во-
љан број пред став ни ка са ку пио, отва ра пред сед ник сед ни цу и за тим се ре ша ва ју сле де ћи пред ме ти:

Број: 121/930. адм бр. 8104/930

Бе ле жник чи та акт сре ског на чел ства у Б. То по ли бр. 7297/930., ко јим се по зи ва оп шти на, да до-
не се де фи ни тив но ре ше ње о на зи ви ма сво јих ко ло ни ја. У ак ту сре ско на чел ство пре по ру чу је, да се 
ко ло ни ја Жед ник на зо ве „Ге не рал Ха џи ће во“, а До бро во љач ко се ло „Ге не рал Ра ди во је ви ће во“.

Оп штин ски бе ле жник пред ла же, да се До бро во љач ка ко ло ни ја „До бро во љач ко се ло“ на зо ве 
„Ге не рал Ра ди во је ви ће во“ и кон ста ту је, да је са ре ше њем оп штин ског пред став ни штва бр. 16/930. 
ко ло ни ја Жед ник већ до би ла име „Ге не рал Ха џић“.

Р е ш е њ е.

Оп штин ско пред став ни штво јед но гла сно ре ша ва, да се ко ло ни ја До бро во љач ко се ло на зо ве 
„Ге не рал Ра ди во је ви ће во“.

Из о ста вље но за из о ста вља ње.
Ка ко је днев ни ред ис цр пљен, прет сед ник за тва ра сед ни цу, а за ове ро вље ње за пи сни ка умо ља ва 

Ви да ко ви ћа Ан ту на и Ке ми веш Ма ти ју.

Д. г. г.
Гој ко вић Ђе на, с. р. Ба кош Па ја, с. р. 
бе ле жник. пот кнез.

Ви да ко вић Ан тун, с. р.
Ке ми веш Ма ти ја, с. р.
Ове ро вља чи.

За тач ност из во да јам чим,
Чан та вир, 14. фе бру а ра 1930.

ОП ШТИ НА ЧАН ТА ВИР
СРЕЗ БАЧ КО ТО ПОЛ СКИ

(пе чат)
(не чи так пот пис)

бе ле жник.

За кљу чак

Аграр на ре фор ма у Кра ље ви ни Ср ба, Хр ва та и 
Сло ве на ца/Кра ље ви ни Ју го сла ви ји од ви ја ла се го-
то во то ком це лог ње ног по сто ја ња (1918–1941). У вој-
во ђан ским обла сти ма, од но сно у Бач кој, от по че ла 
је са пр вим да ни ма ус по ста вља ња На род не упра ве 
за Ба нат, Бач ку и Ба ра њу, чи ји су по ве ре ни ци и чи-
нов ни ци от по че ли рад ње на утвр ђи ва њу и по пи-
си ва њу ве ле по се да и ста нов ни ка са ни ма ло зе мље 
или са не до вољ но зе мље да пре хра не по ро ди це.

То ком аграр не ре фор ме спро ве де на је ко ло ни-
за ци ја до бро во ља ца, оп штих ко ло ни ста, оп та на та 

и из бе гли ца из па сив них кра је ва но во ство ре не кра-
ље ви не (у нај ве ћем бро ју из Бо сне и Хер це го ви не, 
Ли ке, Ба ни је, Кор ду на, Дал ма ци је, Цр не Го ре, Боке 
Ко тор ске), као и уну тра шња ау то ко ло ни за ци ја ме-
сног ста нов ни штва. Ко ло ни стич ком ста нов ни штву 
и оп тан ти ма да ва на је зе мља у вла сни штво, а ме-
сним бе зе мља ши ма је да та мо гућ ност да от ку пе 
пар че зе мље. На тај на чин у вој во ђан ским обла-
сти ма ство ре но је око 140 ко ло ни ја – но вих на се ља 
(се ла), од то га у Бач кој 64. Вре ме ном се ука за ла по-
тре ба за на зи вом ко ло ни је. Оту да је ко ло ни стич ко 
ста нов ни штво, као и ад ми ни стра ци ја ко ја је спро-
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во ди ла аграр ну ре фор му, да ва ла име на ко ло ни ја ма. 
Др жав на ад ми ни стра ци ја је у сво јим по ли тич ким 
оп шти на ма има ла про це ду ру ко ја је про пи си ва ла 
пра ви ла за да ва ње име на но вим на се љи ма – ко ло-
ни ја ма. На мол бу ста нов ни штва од ре ђе не ко ло-
ни је по ли тич кој оп шти ни на чи јој се те ри то ри ји 
на ла зи ла, оп штин ска власт је име но ва ла ко ми си-
ју ко ја је мол бу раз ма тра ла и са сво јим ми шље њем 
је про сле ђи ва ла сре ском на чел ству. По сао ад ми ни-
стра ци је је био у ру ка ма оп штин ског бе ле жни ка, 
ко ји је уз са гла сност сре ског на чел ни ка и оп штин-
ског пред став ни штва на по себ ној сед ни ци из да-
вао ре ше ње са одо бре ним на зи вом ко ло ни је. 

Име на до бро во љач ких ко ло ни ја ме ђу тим нису 
би ла кон стан та ни у бур ним вре ме ни ма ко ја су се 
ме ња ла. Пре и ме но ва ње је би ло си сте мат ско и са 
сна жним од ли ка ма ре ван ши зма обо је ног иде о ло-
ги јом тре нут не вла сти. Пр ви пут про ме на име на 
ко ло ни стич ких на се ља спро во ди ла се у пе ри о ду 
оку па ци је, ка да је вр ше на де на ци о на ли за ци ја вој-
во ђан ског про сто ра и на ме сто про те ра ног до се-
ља ва но ма ђар ско ста нов ни штво. Дру ги пут из ме-
на на зи ва спро во ди ла се у по сле рат ном пе ри о ду, по 
осло бо ђе њу и ус по ста вља њу но ве ко му ни стич ке 
вла сти, где су след бе ни ци „дик та ту ре ко му ни зма“ 
под пла штом „брат ства и је дин ства“ по ку ша ли да 
из бри шу све што је има ло би ло ка кву ве зу са Кра-
ље ви ном СХС/Кра ље ви ном Ју го сла ви јом. Циљ 
про ме на име на до бро во љач ких на се ља био је ја сан 
от клон од све га што асо ци ра на пе ри од кра ље ви-
не, ди на сти ју и срп ство. 

По сле пу них сто ти ну го ди на све до чи мо о ре-
ви зи ји не ка да шњих име на тј. на зи ва ко ло ни ја. По-
том ци до бро во ља ца из осло бо ди лач ких ра то ва 
Ср би је и Цр не Го ре, у сво јим на се љи ма по но во 
вра ћа ју име на ко ја су свом но вом за ви ча ју да ли 
њи хо ви пре ци. За по че ти про цес не од ви ја се бр зо 
и ла ко. От по ра има и та мо где се не оче ку је, а по-
ве зан је са мно гим мо мен ти ма, од ко јих је од лу чу-
ју ћи по ли тич ка во ља. С об зи ром на то да се до сада 
овим фе но ме ном исто ри о гра фи ја ни је до вољ но 
ба ви ла, кроз пред ста вља ње при мар не ар хив ске 
гра ђе упот пу ни ли смо са зна ња о две до бро во љач ке 
ко ло ни је на се ве ру Бач ке у не ка да шњој по ли тич-
кој оп шти ни Чан та вир – Ге не рал Ра ди во је ви ће во 
и Ге не рал Ха џић, о њи хо вом на стан ку и о њи хо-
вим име ни ма.

Ку ћа у ко ло ни ји Ге не рал Ра ди во је ви ће во, она је  
об но вље на али је са чу ван пр во бит ни из глед из  

вре ме на на стан ка на се ља (из ме ђу 1921–30)

Ку ћа од ило ва че са два про зо ра из ко ло ни је  
Ге не рал Ра ди во је ви ће во

Ку ћа са три про зо ра из вре ме на град ње и у до бром  
ста њу у ко ло ни ји Ге не рал Ра ди во је ви ће во

 

Два над гроб на спо ме ни ка на ме сном гро бљу у Ге не рал  
Ра ди во је ви ће ву из вре ме на осни ва ња ко ло ни је
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Два над гроб на спо ме ни ка на ме сном гро бљу у Ге не ра лу  
Ха џи ћу из вре ме на осни ва ња ко ло ни је

Ку ћа из пе ри о да осни ва ња на се ља Ге не рал Ха џић,  
са за ба том од да са ка

Про зор ку ће из пе ри о да осни ва ња на се ља Ге не рал Ха џић

Ка пи ја ку ће из пе ри о да осни ва ња на се ља Ге не рал Ха џић

Ку ћа, са два про зо ра пре ма ули ци у на се љу Ге не рал  
Ха џић

Ку ћа у на се љу Ге не рал Ха џић

Ку ћа са зад ње стра не у на се љу Ге не рал Ха џић

Ку ћа са пред ње, улич не стра не у на се љу Ге не рал Ха џић

Ку ћа ко ја је об но вље на али је са чу ван из глед  
ко ло ни стич ких ку ћа из вре ме на на стан ка на се ља  

(1930–1940) у ко ло ни ји Ге не рал Ха џић

(Фо то гра фи је: Зо ран Ве ља но вић, 2019–20)
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НАПОМЕНЕ
1 Вла да Кра ље ви не Ср би је „уве ре на у ре ше ност 

це лог срп ског на ро да да ис тра је у сво јој бор би за 
од бра ну свог све тог ог њи шта и сло бо де“ сма тра 
„као свој нај глав ни ји и у овим суд бо но сним тре-
ну ци ма је ди ни за да так да обез бе ди успе шан свр-
ше так овог ве ли ког во је ва ња, ко је је у тре ну ци ма 
ка да је за по че то, по ста ло ујед но бор бом за осло-
бо ђе ње и ује ди ње ње све на ше не сло бод не бра ће 
Ср ба, Хр ва та и Сло ве на ца.“ (Исто ри ја срп ског 
на ро да, Бе о град 1983, 66; Ми ло рад Ек ме чић, 
Рат ни ци ље ви Ср би је, Бе о град 1972) 

2 Ми ло рад Ек ме чић, Ства ра ње Ју го сла ви је 1790–
1918, Бе о град 1989; Зо ран Ве ља но вић, Ју го сла ви ја 
по тре ба или за блу да, Ства ра ње Кра ље ви не СХС 
1918, Му зеј Вој во ди не, Но ви Сад 2017. 

3 „Да но у На шем кра љев ском дво ру, у На шој пре-
стол ни ци Бе о гра ду, 24. де цем бра 1918. го ди не“. 
У Ма ни фе сту су ис ка за ни про грам ски за да ци 
усме ре ни ка со ци јал ним и дру штве ним мо мен-
ти ма. У на шем тек сту да ти су да ту ми по но вом 
ка лен да ру, да кле: 6. 1. 1919.

4 Слу жбе не но ви не од 28. 1. 1919; Фер до Ши шић, До
ку мен ти о по стан ку Кра ље ви не Ср ба, Хр ва та и 
Сло ве на ца 1914–1919, За греб 1920, 298–300; То ша 
Ис кру љев, О Вој во ди ни и ње ној ко ло ни за ци ји, Нови 
Сад 1925, 15; Бран ко Пе тра но вић, Мом чи ло Зе-
че вић, Ју го сла ви ја 1918/1984, Збир ка до ку ме на та, 
Бе о град 1985, 136–136. Код Ф. Ши ши ћа, Б. Пе тра-
но ви ћа и М. Зе че ви ћа текст Ма ни фе ста је об ја-
вљен у не што дру га чи јој вер зи ји. 

5 Аграр на ре фор ма (и ко ло ни за ци ја као њен део) 
у Кра ље ви ни СХС/Ју го сла ви ји по кре ну ла је нај-
ве ће про ме не и по ме ра ња у аграр но-по се дов ним 
од но си ма из ме ђу два свет ска ра та. От по че ла је са 
пр вим да ни ма ује ди ње ња па све до по чет ка Дру-
гог свет ског ра та у Ју го сла ви ји (Април ски рат), 
да кле то ком 1918–1941. Ви де ти: Ни ко ла Га ће ша, 
Аграр на ре фор ма и ко ло ни за ци ја у Бач кој 1918–
1941, Но ви Сад 1968. 

6 О при са је ди ње њу Сре ма, Ба на та, Бач ке, Ба ра ње 
Кра ље ви ни Ср би ји ви де ти у: Зо ран Ве ља но вић, 
Дра го Ње го ван, Од сна до ја ве – При са је ди ње ње 
Вој во ди не Кра ље ви ни Ср би ји 1918, Но ви Сад 2020.

7 Слав ко Ше ће ров, Со ци јал ноеко ном ски од но си у 
Бач кој пред из во ђе њем аграр не ре фор ме, СКА, 
Спо ме ник LXIX, дру ги раз ред 54, Бе о град 1929; 
За пи сни ци при вре ме них ор га на вла сти у Но вом 
Са ду 1918–1919. (прир. Љи ља на До жић), Му зеј 
Вој во ди не – Ар хив Вој во ди не, Но ви Сад 2018. 

8 Исто. На род на упра ва за БББ је по сао по пи са ве-
ле по се да и бе зе мља ша от по че ла од мах по кон сти-
ту и са њу, да кле кра јем 1918. 

9 Ми ро слав Ерић, Аграр на ре фор ма у Ју го сла ви ји 
1918–1941, Са ра је во 1958; Ми јо Мир ко вић, Еко
ном ска хи сто ри ја Ју го сла ви је, За греб 1958; Ни-
ко ла Га ће ша, Ра до ви из аграр не ре фор ме и де мо
гра фи је, Но ви Сад 1995. Ау то ри су кроз ана ли зу 
аграр не ре фор ме у Кра ље ви ни СХС/Ју го сла ви ји 
ука за ли на про цес пре ра спо де ле зе мљи шних по-
вр ши на и ње не ре зул та те. Та ко ђе су ука за ли и на 
ње ну не до ре че ност, ко ја ипак ни је ума њи ла њен 
зна чај. Ми ло рад Ек ме чић ве ли да jе „аграр ном 
ре фор мом на на ци о на ли зо ва ним има њи ма и сло-
бод ним зе мљи шти ма Вој во ди не, Ко со ва и Ме-
то хи је и Ма ке до ни је оја ча на при ро да срп ског 
дру штва као за јед ни це ма лих пар цел них се ља ка“ 
(Ду го кре та ње из ме ђу кла ња и ора ња, исто ри ја 
Ср ба у Но вом ве ку (1492–1992), Бе о град 2010, 392).

10 На род на упра ва за БББ је по сао по пи са ве ле по-
се да и бе зе мља ша бр зо окон ча ла и ре зул та те „ста-
ви ла на сто“ Ми ни стар ства по љо при вре де по чет-
ком 1919. го ди не: у Бач кој, ко ја је има ла 12 сре зо ва, 
би ла су 264 ве ле по се да пред ви ђе на за екс про-
при ја ци ју: 137 при ват на ли ца – ве ле по сед ни ци, 
80 по се да по ли тич ких оп шти на, 17 цр кве них до-
ба ра, 19 др жав них до ба ра, осам за кла да и три по-
се да ур ба ри јал них за јед ни ца (укуп но 366.683 
ка та стар ских ју та ра и 86 кв. хв.). Нај ве ћи ве ле по-
сед ник је би ла по ро ди ца Дун ђер ски. Бе зе мља ша 
је би ло укуп но 57.631 (100%) од ко јих је нај ви ше 
би ло на се ве ру Бач ке: на те ри то ри ји Су бо ти це 
7972, Бач ке То по ле 5548 и Сом бо ра 5750. Го то во 
по ло ви на бе зе мља ша ни је има ла ку ће, а ве ћи на 
ни по јед но гр ло сто ке. Ви ди: С. Ше ће ров, нав. 
де ло, 118–132; То ша Ис кру љев, Вој во ди на и ње на 
ко ло ни за ци ја, Но ви Сад 1925; Н. Га ће ша, Аграр на 
ре фор ма и ко ло ни за ци ја у Бач кој 1918–41, 40–51. 

11 Аграр но пи та ње ни је из ми шљо ти на ре ген та Алек-
сан дра ни вла де но во ство ре не др жа ве, већ по тре-
ба вла сти за ре ша ва њем со ци јал них и еко ном ских 
пи та ња. „Ре ше ње аграр ног пи та ња ни је но вог по-
ре кла. Овим пи та њем су се ба ви ли већ и ста ри 
Ри мља ни“. (Т. Ис кру љев, нав. де ло, 13) Ови ре-
до ви су за рад тен ден ци о зних пи са ња у ко му ни-
стич кој, тзв. „Дру гој Ју го сла ви ји“ у ко ји ма је по-
ла зни и кључ ни став био гле ди ште КПЈ пре ма 
аграр ној ре фор ми чи ја је осно ва марк си стич ко 
те о риј ско уче ње. По је ди ни „идеолошкo  све сни“ 
ау то ри опо ми ња ли су оне ко ји ни су би ли до вољ но 
марк си стич ки ја сни: „У ме то до ло шком сми слу они 
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с пра вом скре ћу па жњу на не до ста так те мељ ни-
јих исто риј ских ана ли за дру штве них осно ва и 
то ко ва у на шој про шло сти, пре ко ко јих би се уте-
ме љио марк си стич ки ме тод и исто ри о гра фи ја 
осло бо ди ла на сле ђа гра ђан ске по зи ти ви стич ке 
шко ле.“ (Ран ко Кон чар, Не ко ли ко за па жа ња о 
ста њу и те ден ци ја ма у са вре ме ној ју го сло вен ској 
исто ри о гра фи ји, Pro me mo ria, бр. 3, 1987, 1–3); 
Марк си стич ки ме тод у ју го сло вен ској исто ри о-
гра фи ји раз вио се из ста ва КПЈ о аграр ној ре-
фор ми као ве ли ко срп ској и бур жо а ској хе ге мо-
ни ји. (Ни ко ла Га ће ша, КПЈ и аграр но пи та ње у 
Ју го сла ви ји из ме ђу два свет ска ра та, с по себ ним 
освр том на Вој во ди ну, Ис тра жи ва ња, бр. 1, 1971, 
11–27). 

12 То ком аграр не ре фор ме не до ста так ква ли фи ко-
ва них ин же ње ра – ге о де та или мер ни ка, био је 
кон стан тан. Узро ка је би ло ви ше, а основ ни су чи-
ни ле људ ске жр тве то ком ми ну лог ра та. Оту да 
су ага ра ни уре ди ан га жо ва ли Бе ле Ру се ко ји су 
у Бач кој чи ни ли нај ве ћи број тех нич ког осо бља 
за ту вр сту по сло ва. (Т. Ис кру љев, О Вој во ди ни 
и ње ној ко ло ни за ци ји, 39). 

13 Сло бод ни кра љев ски гра до ви и по ли тич ке оп-
шти не у Бач кој су углав ном има ле ве ли ке по се де, 
па је сход но од ред ба ма екс про при ја ци је и над 
њи хо вим по се ди ма из вр ше на аграр на ре фор ма. 
Нај ве ћи по сед је има ла Су бо ти ца – 33.042 кј. и 
1173 кв. хв. (З. Ве ља но вић, Аграр на ре фор ма и коло
ни за ци ја у Бач кој 1918–1941, У: Бач ка кроз ве ко ве, 
Збор ник ра до ва (ур. М. Ма тиц ки, В. Јо вић), Бео-
град 2014, 159). 

14 У ства ри, на на ве де ним по ли тич ким оп шти на ма 
су на ста ле до бро во љач ке ко ло ни је ко је су у по-
чет ку нај пре на зи ва не по по ли тич кој оп шти ни 
на чи јој те ри то ри ји су на ста ле, а по том оп штим 
име ном „Но во се ло“ све док ни су до би ле сво ја 
зва нич на име на. (Ар хив Вој во ди не, фонд бр. 98 
Жу па ниј ског аграр ног уре да Су бо ти ца, 1920, фа-
сци кла бр. 1850).

15 На се ља ва ња на ко ло ни ја ма су от по чи ња ла по-
чет ком ле та, а за вр ша ва ла се по чет ком је се ни, 
да кле за вре ме то плих да на и су вих пу те ва ко ји-
ма су ко ло ни сти при сти за ли. То пли и су ви да ни 
би ли су по год ни за по ди за ње ку ћа „на би ја ча“, 
рад на окућ ни ци и ба шти и сва ка ко нај ве ћи по-
сао – же тву.

16 Кор нел Ђе ре и др., Оп шти на Бач ка То по ла, Нови 
Сад 1985, 188–223. 

17 Ма шут По пи во да, Кар ка тур на се ве ру Бач ке, 
Бач ка То по ла 1988, 14–16.

18 Ни ко ла Га ће ша, Оп шта обе леж ја аграр не ре фор-
ме и ко ло ни за ци је у Вој во ди ни из ме ђу два свет-
ска ра та, Ју го сло вен ски исто ри о граф ски ча со пис, 
бр. 3-4, 1973, 177. Га ће ша пи ше да је у Вој во ди ни, 
у ко ју не свр ста ва Ба ра њу, осно ва но 130 ко ло ни-
ја. Ни је нам по зна то за што је из о ста вио Ба ра њу 
ко ја је би ла у са ста ву Вој во ди не од при са је ди ње ња 
25. 11. 1918. и ује ди ње ња 1. 12. 1918. и то ком ме ђу-
рат ног пе ри о да све до ко му ни стич ке или „Дру ге 
Ју го сла ви је“ ка да је 1945. из дво је на из Вој во ди не, 
од но сно Ср би је и при по је на Хр ват ској. (Ви де ти: 
Спо ме ни ца осло бо ђе ња Вој во ди не 1918, Но ви Сад 
1929; Вој во ди на 1918–1938, Но ви Сад 1938; То ша 
Ис кру љев, Вој во ди на и ње на ко ло ни за ци ја, Но ви 
Сад 1925, итд.). 

19 Зо ран Ве ља но вић, Аграр на ре фор ма и ко ло ни за
ци ја у Бач кој 1918–1941. го ди не, У: Бач ка кроз ве
ко ве, 167.

20 Уред за аграр ну ре фор му у Су бо ти ци је раз мо-
трио пред у сло ве, од но сно ло ка ци ју за бу ду ћу ко-
ло ни ју: по вр ши ну и ква ли тет зе мљи шта, уда ље-
ност од по ли тич ке оп шти не и нај бли жег на се ља, 
раз ви је ност пут не мре же или же ле знич ке пру ге 
– њи хо во по ста ја ње и уда ље ност итд. (З. Ве ља но-
вић, До бро во љач ке ко ло ни је у се вер ној Бач кој 
(1918–1941), Лу ча, бр. 1, 2012, 79).

21 У то ку ага рар не ре фор ме мер ни ка, од но сно ин-
же ње ра и ге о де та ни је би ло до вољ но. Оту да су у 
Бач кој би ле ан га жо ва не из бе гли це из цар ске Ру-
си је тзв. Бе ли Ру си, ко јих је у Кра ље ви ни СХС/Кра-
ље ви ни Ју го сла ви ји би ло у ве ћем бро ју. (Т. Мили-
тар, О Вој во ди ни и ње ној ко ло ни за ци ји, 39) 

22 Глав ни за да так код ко ло ни ста на ко ло ни ја ма у 
на ста ја њу – об ра ђи ва ње зе мље, по ди за ње ку ћа 
и до во ђе ња по ро ди це, под сти ца ла је др жа ва пре-
ко аграр них за јед ни ца ко је су као се о ске за дру ге 
би ле осни ва не на сва кој ко ло ни ји. Аграр не за јед-
ни це су на се ље ни ци ма-ко ло ни сти ма да ва ле по-
год но сти за на бав ку ма те ри ја ла за по ди за ње ку ћа, 
на бав ку по кућ ства, по љо при вред них ала та, се-
ме на за се тву и сад ни ца во ћа на окућ ни ца ма итд. 
(З. Ве ља но вић, Аграр на за јед ни ца до бро во љач ке 
ко ло ни је Бај моч ка Ра та у 1938, 1939. и 1940. го ди ни, 
Го ди шњак Ма ти це дре жнич ке, св. 9, 2015, 22–25)

23 Еко ном ски објек ти и ма га ци ни по по љи ма су би ли 
ду гач ки објек ти пра вље ни од зе мље на би ја њем, 
са зе мља ним по дом и кро вом од тр ске. Ко ри сти-
ли су се за сме штај по љо при вред них ала та и кол-
ских за пре га, рад не сто ке и ко ња (штал ски објек-
ти), ле ти не и рад ни ка ко ји су ра ди ли се зон ске 
по сло ве.
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24 М. По пи во да, Кар ка тур на се ве ру Бач ке, 16. 
25 На ред ба о при вре ме ном на се ља ва њу до бро во ља

ца, од 27. 8. 1920. Ме ђу тим, ако на де ље ник ни је 
об ра ђи вао зе мљу и та ко је оста вио, гу био би пра-
во на њу и од у зи ма на му је.

26 За кон о осни ва њу аграр них за јед ни ца до нет је 
20. 5. 1922, са ци љем да олак ша по ло жај на се ље-
ни ка. Члан ага рар не за јед ни це мо гао је да по ста не 
сва ки на се ље ник уко ли ко је упла тио чла на ри ну 
од 10 ди на ра. (З. Ве ља но вић, Аграр на за јед ни ца 
до бро во љач ке ко ло ни је Бај моч ка Ра та, 22–25).

27 До ма ћи мај сто ри (Бу њев ци, Ср би или Ма ђа ри) 
ко ји су ан га жо ва ни за по ди за ње ку ћа на ко ло ни-
ја ма би ли су се ља ни из око ли не, ис ку сни у пра-
вље њу ку ћа од гли не тзв. „жу те зе мље“ (ко па ла се 
на ли цу ме ста или око ли ни), пле ве и усит ње не 
сла ме, ко ја се ме ша ла са во дом и га зи ла но га ма. 
(Дра го љуб Дра шко Ка пор, На се ља ва ње рат ни ка 
на се вер Вој во ди не и осни ва ње се ла Ма са ри ко ва 
и Хај ду ко ва од 1918 до 1935, Су бо ти ца 2011, 17; 
Ми ла и Ди ми три је Ба ја ли ца, Мо но гра фи ја се ла 
Ви шње вац, Су бо ти ца 1982, 26; Ла зар Чу квас, На 
го лој ле ди ни, Мо но гра фи ја Бач ког Ду ша но ва, Су-
бо ти ца 1987, 21; Ду шан Де ја нац, Под ло кањ, 1921–
2016, Ки кин да 2016, 12).

28 Бран ко Ћу пур ди ја, Стам бе на ари тек ту ра са
ла ша, ма ју ра и по љо при вред них ком би на та, Бео-
град 1990.

29 Ми ла и Ди ми три је Ба ја ли ца, нав. де ло, 26.
30 По ди за ње ку ћа од ви ја ло се на исти или сли чан 

на чин. Ви де ти: Дра го љуб Дра шко Ка пор, нав. 
де ло, 16; Ми ла и Ди ми три је Ба ја ли ца, нав. де ло, 
26; Ла зар Чу квас, нав. де ло, 20–22; Ду шан Де ја нац, 
нав. де ло, 12. 

31 Аграр на ре фор ма има ла је три ета пе: пр ва 1918–
1921, дру га 1922–1931. и тре ћа ета па 1932–1934. 

32 Зо ран Ве ља но вић, На ста нак до бро во љач ке ко ло-
ни је Ге не рал Ха џи ће во, Да ни, бр. 997, 2020, 22–23. 
По сле Дру гог свет ског ра та у ко јем је је дан део уби-
јен од оку па то ра, а по том це ло куп но ста нов ни-
штво ко ло ни је би ло де по тро ва но и ин тер ни ра-
но, на ко ло ни ју се вра ти ла 761 ду ша. (Зво ни мир 
Го лу бо вић, Шар вар ска гол го та 1941–1945, Но ви 
Сад 1995, 53, 259, 265, 267, 283–284, 308, 310, 311, 
325, 345).

33 Чер пић или чер пич, од тур ског kerpiç (не пе че на 
ци гла) пра вио се од ило ва че и пле ве ко ја се уме-
ша на ста вља ла у др ве не ка лу пе пра во у га о ног 
об ли ка, по пут опе ке. По сле су ше ња на сун цу и 
ве тру, ко ри стио би се за из град њу ку ћа и еко ном-
ских обје ка та. 

34 Ми ла и Ди ми три је Ба ја ли ца, нав. де ло, 22–34; Зво-
ни мир Го лу бо вић, нав. де ло, 264, 280, 308, 310, 
311, 321–322, 345; Де пор та ци ја – Зло чи ни оку па
то ра и њи хо вих по ма га ча у Вој во ди ни, 7. гру па 
ма сов них зло чи на, (прир. Д. Ње го ван), Но ви Сад 
2014, 107–108. 

35 М. и Д. Ба ја ли ца, нав. де ло, 34.
36 О ово ме ви де ти: Др жав ни ар хив у Бу дим пе шти, 

Фонд Пред сед ни штва вла де, Оде ље ње на род но-
сти и на ци о нал них ма њи на 1941 – Р 18.308 – Про-
бле ми ма ђар ско-ју го сло вен ских од но са; Му зеј 
Вој во ди не, Но ви Сад, Ар хив ско оде ље ње МК I 
19873, Ф17/1-78; ела бо рат Зло чи ни оку па то ра и 
њи хо вих по ма га ча у Вој во ди ни 1941−1944, књ. 1: 
Бач ка и Ба ра ња, Но ви Сад 1946. (ела бо рат је 
са чи ни ла по кра јин ска ко ми си ја за утвр ђи ва ње 
рат них зло чи на ко ја је фор ми ра на од мах по сле 
осло бо ђе ња 1945, у ко јем су на осно ву све до че ња 
пре жи ве лих ин тер ни ра ца и ло го ра ша де таљ но 
опи са ни ло го ри на тлу оку пи ра не Бач ке и Ба ра-
ње, као и на тлу Ма ђар ске; о оку па тор ској ин сти-
ту ци о нал ној де на ци о на ли за ци ји Бач ке ви де ти 
и: Зво ни мир Го лу бо вић, Шар вар ска гол го та – 
Про те ри ва ње и ло го ри са ње Ср ба Бач ке и Ба ра ње 
1941−1945, Но ви Сад 1995, 51, 263–265, 276–347). 

37 Зо ран Ве ља но вић, Дра го Ње го ван, Спа са ва ње 
ин тер ни ра ца из ма ђар ских ло го ра (ло го ри у Су
бо ти ци) и епи скоп Ири неј Ћи рић кроз ар хив ску 
гра ђу, у: Епар хи ја Бач ка кроз ве ко ве, Збор ник ра-
до ва (ур. Б. Ми ло вац, П. Ва ја гић), Срп ска Пра во-
слав на цр кве на оп шти на – Дру штво на став ни ка 
исто ри је Бач ке Па лан ке, Бач ка Па лан ка 2018, 
91–113.

38 По тре ба да се ко ло ни ја већ на по чет ку осни ва ња 
на зи ва по име ну би ла је ве ћа код ад ми ни стра-
ци је у по ли тич ким оп шти на ма на чи јој те ри то-
ри ји су на ста ја ле ко ло ни је (као и у аграр ним уре-
ди ма у Су бо ти ци и Но вом Са ду ко ја су из да ва ла 
ре ше ња до бро вољ ци ма и ко ло ни сти ма за на се ља-
ва ње), не го код са мих ко ло ни ста. 

39 Оту да на зи ви ко ло ни ја у на стан ку: „Вој нић ко-
ло ни ја“ (код Зоб на ти це), „Та ли ја но во“ (од но сно 
„Та ли ја нов Ма јур“), „Ал па Ма јур“, „Ма ри ја Ма јур“ 
(код Фу то га), „Хен ри ка Ма јур“ (код Фу то га), „Кен-
дер“ (па шњак) код Хор го ша, „Ве ли ки Ја рош“ (код 
Б. То по ле), „Фе ке тић – Ко ло ни ја“, „Ко ло ни ја Чан-
та вир“ итд. Ви де ти: Ми ли ца Мар ко вић, Ге о граф
скоисто риј ски име ник на се ља Вој во ди не, Но ви 
Сад 1966, 64, 74, 89; Зо ран Ве ља но вић, До бро во
љач ка ко ло ни ја Ми ши ће во 1918–1941, При лог за 
исто ри ју до бро во љач ких ко ло ни ја у Вој во ди ни, 
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Но ви Сад 2012, 70–71; Зо ран Ве ља но вић, 100 го-
ди на од аграр не ре фор ме и ко ло ни за ци је Вој во-
ди не (БББ) – На ста нак до бро во љач ких ко ло ни ја 
на се ве ру Бач ке, Да ни, бр. 996, 2020, 23–24.

40 Зо ран Ве ља но вић, нав. де ло; М. Мар ко вић, Ге о
граф скоисто риј ски име ник..., 56, 133–134, 152, 192. 
Уни вер зал на име на – „До бро во љач ка ко ло ни ја“, 
„До бро во љач ка на се о би на“, „До бро во љач ко се ло“, 
или „Но во се ло“, са мо су уне ла по мет њу и за бу ну, 
јер се њи хо вим ду пли ра њем или три пли ра њем 
ни је мо гло зна ти где се ко ло ни ја за пра во на ла зи.

41 З. Ве ља но вић, нав. де ло, 71. Да би до бро во љач ка 
ко ло ни ја озва ни чи ла име сво је ко ло ни је мо ра ла 
је да по кре не по сту пак код над ле жне оп шти не 
на чи јој се те ри то ри ји на ла зи ла. То је зна чи ло да 
над ле жни оп штин ски ор ган тре ба да из да ре ше-
ње ко је се ве ри фи ку је на оп штин ској сед ни ци и 
у при су ству за ту по тре бу име но ва не ко ми си је, те 
на кон из гла са ва ња из да пу но прав но ре ше ње по-
кре та чу по ступ ка, од но сно до бро во љач кој ко ло-
ни ји. Та ко би се ис по што ва ла ад ми ни стра тив на 
про це ду ра, а име ко ло ни је би ло зва нич но. 

42 „До бро во љач ко се ло“ и „Но во се ло“ (на зи ви већи-
не ко ло ни ја у на стан ку: Ви шње вац, Бај моч ка Ра та, 
Фе ке тић, Вој во да Бо јо вић итд.). Ви де ти: Ми ли ца 
Мар ко вић, нав. де ло, 132–134, 152, 159.

43 Ми ли ца Мар ко вић, нав. де ло, 106, 107, 150, 195. 
44 Ми ли ца Мар ко вић, нав. де ло, 95, 131, 134. и да ље.
45 Ми ли ца Мар ко вић, нав. де ло, 152, 159, итд. У на-

шим ис тра жи ва њи ма аграр не ре фор ме и ко ло ни-
за ци је уо чи ли смо овај про блем и ука за ли на њега. 
Ви ди: З. Ве ља но вић, До бро во љач ка ко ло ни ја Ми
ши ће во 1918–41, 72; Ми ли ца Мар ко вић, нав. де ло, 
87, 195.

46 „Ма ли Бе о град“ (код Бач ке То по ле). Ми ли ца Мар-
ко вић, нав. де ло, 111.

47 „Но ви Ма јур“ (по то њи Ве тер ник код Но вог Са да). 
Ми ли ца Мар ко вић, нав. де ло, 191.

48 Ми ли ца Мар ко вић, нав. де ло, 129, 133–134. 
49 З. Ве ља но вић, Аграр на ре фор ма и ко ло ни за ци ја 

у Бач кој 1918–41..., 149–172. 
50 Сте ван Ха џић (Бе о град, 19. 2. 1868 – Бе о град 23. 

4. 1931), ко ман дант Пр ве срп ске до бро во љач ке 
ди ви зи је, ге не рал срп ске вој ске и ар миј ски ге не-
рал Кра ље ви не СХС/Ју го сла ви је, ми ни стар вој-
ске и мор на ри це у Кра ље ви ни СХС/Ју го сла ви ји. 
Ви ше у: Во јин Мак си мо вић, Пр ва срп ска до бро
во љач ка ди ви зи ја, Спо ме ни ца 1916–1926, Бе о град 
1926; Ми ле Бје ла јац, Ге не ра ли и ад ми ра ли Кра ље
ви не Ју го сла ви је 1918–1941, Бе о град 2004.

51 Пе тар Ра ди во је вић (Кру ши ље во, Сви лај нац, 4. 10. 
1877 – Бе о град, 21. 10. 1961), ко ман дант Дру гог пука 

Пр ве срп ске до бро во љач ке ди ви зи је, пу ков ник 
срп ске вој ске, бри гад ни ге не рал у Кра ље ви ни СХС 
/Ју го сла ви ји. Ви ше у: Ми ло рад Ра до ји чић, Бе смрт
ни рат ни ци ва љев ског кра ја у ра то ви ма 1912–1918, 
Ва ље во 2014; Ми ле Бје ла јац, нав. де ло.

52 Исто риј ски ар хив Су бо ти ца, Фонд 312, Оп шти-
на Чан та вир 1918–1941, пред мет бр. 16/930 и бр. 
121/930; Фонд 304, Оп шти на Бач ка То по ла (1919–
1941) 1913–1941. 

53 Оку па тор ска власт је по ис те ри ва њу ко ло ни ста 
из ку ћа, а пре до ла ска свог ста нов ни штва, при си-
ли ла до ма ће бу ње вач ко ста нов ни штво да ис пра-
жње не ку ће окре че.

54  М. Мар ко вић, Ге о граф скоисто риј ски име ник..., 
132, 192.

55 Ма ђар ски оку па тор је на за по сед ну тим под руч-
ји ма Бач ке (и Ба ра ње) до шао са по ли тич ком кон-
цеп ци јом: при па ја ње оку пи ра не те ри то ри је сво-
јој др жа ви, при че му на ста је број ча на, еко ном ска 
и мо рал но-по ли тич ка пре власт Ма ђа ра. Сто га је 
уби је но око 3.500 љу ди, а про те ра но 56.000 ли ца 
од свих оних ко ји су до шли у Бач ку по сле 31. 10. 
1918. го ди не, док је укуп ним рат ним деј стви ма 
ста нов ни штво Бач ке ума ње но за око 80.000 ду ша. 
У њи хо ве ку ће усе ли ло се око 20.000 ли ца из ис-
точ не Ма ђар ске, тзв. Чан го ви. Та ко је из вр шен 
ге но цид, де на ци о на ли за ци ја и ме ња ње ет нич ке 
струк ту ре Бач ке и Ба ра ње (и Вој во ди не) у ко јој су 
глав не жр тве би ли Ср би ко ло ни сти – на де ље ни-
ци у аграр ној ре фор ми и ко ло ни за ци ји 1918−1941. 
При сил но исе ља ва ње и ло го ри са ње срп ског ста-
нов ни штва из оку пи ра не Бач ке и Ба ра ње од ви-
ја ло се по уна пред при пре мље ним пла но ви ма, 
тј. сту ди ји са чи ње ној у Пред сед ни штву ма ђар ске 
вла де 20. 3. 1941. го ди не. (Др жав ни ар хив у Бу дим-
пе шти, Фонд Пред сед ни штва вла де, Оде ље ње на-
род но сти и на ци о нал них ма њи на 1941 – Р 18.308 
– Про бле ми ма ђар ско-ју го сло вен ских од но са; 
Му зеј Вој во ди не у Но вом Са ду, Ар хив ско оде ље-
ње МК I 19873, Ф17/1-78; Зло чи ни оку па то ра и 
њи хо вих по ма га ча у Вој во ди ни 1941−1944, књ. 1: 
Бач ка и Ба ра ња, Но ви Сад 1946; Зво ни мир Го лу-
бо вић, Шар вар ска гол го та, Про те ри ва ње и ло го
ри са ње Ср ба Бач ке и Ба ра ње 1941−1945, Но ви Сад 
1995).

56 Ми ли ца Мар ко вић, Ге о граф скоисто риј ски име
ник..., 132, 193. Пре ма М. Мар ко вић до са да по-
зна ти на зи ви за до бро во љач ку ко ло ни ју Ге не рал 
Ха џи ће во: Но во Се ло, Жед ник 1935, Ђе не рал Ха-
џи ће во 1938, Ха џи ће во 1941, Bacs-Joz seff al va/Bacs-
Joz seff al va, Но ви Жед ник, од 1946. го ди не, а до 
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са да по зна ти на зи ви за ко ло ни ју Ге не рал Ра ди во-
је ви ће во: До бро во љач ко се ло (од осни ва ња), Ра-
ди во је ви ће во 1941, Is ten va ra (од 1941), Fo ga dji sten 
(ве ро ват но од 1942), Ви шње вац (од 1947), Ви шњи-
ће во се ло (1950). По на шим ис тра жи ва њи ма ова 
до бро во љач ка ко ло ни ја у нај ра ни јој фа зи на стан-
ка зва ла се: До бро во љач ко се ло, Но ви Срб, Ви шњи-
ће во се ло и Ђе не рал Ра ди во је ви ће во (од 1930–31). 
(Зо ран Ве ља но вић, До бро во љач ка ко ло ни ја Ми
ши ће во 1918–41, 52; До бро во љач ке ко ло ни је у 
Се вер ној Бач кој 1918–1941, Лу ча, 4, 2010, 70–72)

57 По осни ва њу до бро во љач ке ко ло ни је у сред њем 
Ба на ту, ко ју су на се ли ли до бро вољ ци ин ва ли ди 
и њи хо ве по ро ди це, да то је име по вр хов ном ко-
ман дан ту Срп ске вој ске у Пр вом свет ском ра ту, 
ре ген ту и по то њем кра љу Алек сан дру Ка ра ђор-
ђе ви ћу. Ко му ни сти су овај на зив се ла про ме ни ли 
у Ве ли ке Ли ва де. По чет ком 90-их ме шта ни, по-
том ци со лун ских до бро во ља ца, у спо мен на кра ља 
Алек сан дра вра ти ли су на зив ко је су се лу да ли 
њи хо ви пре ци: Алек сан дро во. 

58 Ви ди: Алек сан дро во у Ба на ту и др.
59 Име оца ге не ра ла Ра ди во је ви ћа је Ан то ни је, по за-

ни ма њу је био све ште ник. Да кле тво рац тек ста је 
на пра вио гре шку у ку ца њу на пи са ћој ма ши ни.
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VOLUNTEER COLONIES GENERAL HADŽIĆ АND GENERAL RADIVOJEVIĆEVO 
– THE AGRARIAN REFORM АND THE COLONISATION IN THE KINGDOM OF SERBS,  

CROATS AND SLOVENES / THE KINGDOM YUGOSLAVIA 1918–1941

Summary

After the Great War in the Kingdom of Serbs, Croats and Slovenes and then the Kingdom of Yugosla-
via (since 1929) the agrarian reform began. The new agrarian reform was aimed at a better division of land 
and the creation of a society of free agricultural producers. Measures of agricultural policy quickly changed 
both the agrarian relations and the ownership structure.
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In the context of the agrarian reform, colonization of the Serbian population was carried out from pas-
sive to the fertile regions of the country, including Bačka, in Vojvodina, where there were created about 
sixty volunteer colonies. As a reward for participating in the recent war, the land was divided and then 
given to the volunteers with the status of combatant or non-combatant ones, who had formed volunteer 
colonies on the nationalized uninhabited land. In just a few years after the unification, the South Slav state 
had a better trade exchange and general economic growth than any other neighbouring country. Great 
contribution to the state was given exactly by the colonists who were settled in the nationalized estates and 
free land in Bačka, in Vojvodina, which only reinforced the character of Serbian society as a community 
of smallholder farmers.

The author answers the question about the volunteer colonies in Vojvodina districts (Banat, Bačka, 
Baranja and Srem) which were formed during the agrarian reform in the Kingdom of Serbs, Croats and 
Slovenes / the Kingdom Yugoslavia (1918–1941). The author also shows the moment of forming the volunteer 
colonies in Bačka. The colonies were formed by the volunteers from Serbian and Montenegrin military in 
the First World War and were supported by the government. The founders (mostly immigrants from Her-
zegovina, Lika, Montenegro and Bosnia) have given names to the newly built settlements which according 
to the valid administrative procedure were made official by legal acts. The names of colonies were renamed 
during the First World War and again after the liberation in SFR Yugoslavia, due to revisionism based on 
the dictatorship of the proletariat. In a communist era, there was no place for the heroes from past times. 
With the fall of communism some colonies regained their original names.
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ОТВА РА ЊЕ ПР ВЕ АПО ТЕ КЕ У СОМ БО РУ – КРОЗ ПРИ ЗМУ ОН ДА ШЊИХ 
ОП ШТИХ ПРИ ЛИ КА

Гор да на Бу ло вић, Му зеј гра да Но вог Са да

Ап стракт: Раз вој здрав стве не кул ту ре на те ри то ри ји да на шње Вој во ди не био је усло вљен дру штве ним, 
по ли тич ким, еко ном ским при ли ка ма у ко ји ма се ова те ри то ри ја на шла на кон од ла ска Ту ра ка кра јем XVII 
ве ка. Апо те ке у Вој во ди ни, у са вре ме ном за пад ном сми слу ре чи, као са мо стал не, за ко ном при зна те и струч но 
кон тро ли са не здрав стве не уста но ве, по чи њу се отва ра ти то ком XVI II ве ка, као по сле ди ца ор га ни зо ва ња 
здрав стве не слу жбе Ау стриј ске мо нар хи је. Ка да је 1749. го ди не Сом бор уз диг нут на сте пен сло бод ног кра-
љев ског гра да, ка да су утих ну ла мно га ра ти шта и ка да се ста нов ни штво гра да у мир но доп ско вре ме знат но 
уве ћа ло, ство ре ни су усло ви за отва ра ње пр ве сом бор ске апо те ке апо те ка ра Фер ди нан да План ка 1766. го ди-
не под на зи вом „Код злат ног ла ва“. О то ме све до чан ство да је нео бја вље ни и до са да не раз ма тра ни ру ко пис 
мр фарм. Ђор ђа Ан ти ћа.

Кључ не ре чи: мр фарм. Ђор ђе Ан тић, апо те ка, Град ски ар хив/ Исто риј ски ар хив Сом бор, ар хив ска гра ђа

То ком 50-их го ди на XX ве ка Фар ма це ут ско дру-
штво Вој во ди не по кре ну ло је ини ци ја ти ву за пи-
са ње исто ри је фар ма ци је на ших кра је ва. При од-
ре ђи ва њу под руч ја ра да, пр во су би ли усво је ни 
прин ци пи за ис тра жи ва ње и пи са ње исто ри је 
фар ма ци је.1 Овој ак ци ји при дру жи ли су се го то во 
сви апо те ка ри са те ри то ри је Вој во ди не и за по че-
ли обим на и ве о ма си сте мат ска ис тра жи ва ња о 
раз во ју апо те кар ства у сво јим ме сти ма. „Чу јем на 
Скуп шти ни фар ма це у та у Но вом Са ду да ра ди те 
на Мо но гра фи ји фар ма ци је гра да Сом бо ра. То ме 
ве се ли што сте од лу чи ли да об ра ди те Сом бор. 
Ште та што ми ни сте ра ни је ја ви ли да сам из сво-
је ар хи ве при ку пио исве сне по дат ке, ко ји би Вам 
мо гли би ти од ко ри сти.“2 Мр фарм. Ђор ђе Ан тић3 
је у Исто риј ском ар хи ву Сом бор ис тра жио и са ку-
пио ар хив ску гра ђу о отва ра њу пр ве две апо те ке 
у Сом бо ру, те је на осно ву то га на пи сао рад под 
на зи вом Отва ра ње апо те ка у Сом бо ру гле да но 
кроз при зму он да шњих оп штих при ли ка. „Овај 
Ваш рад се од ли ку је ори ги нал но шћу, од ве ли ке је 
вред но сти и вр ло ин те ре сан тан. Има те усло ве за 
за на уч ни рад, ва ши ра до ви тре ба и мо ра ју би ти 
об ја вље ни.“4 Овај рад тре ба ло је да об ја ви Фар ма-
це ут ско дру штво Вој во ди не, по том На уч но дру-
штво за исто ри ју здрав стве не кул ту ре Ју го сла ви је 

– Сек ци ја за АП Вој во ди ну, да би тек 1972. го ди не 
био об ја вљен део тек ста под на зи вом Кад и ка ко 
је отво ре на пр ва апо те ка у Сом бо ру, а 1973. го ди-
не об ја вљен је и дру ги део под на зи вом Отва ра
ње дру ге апо те ке у Сом бо ру. У пе ри о ду од 60-их до 
70-их го ди на ХХ ве ка, Ан тић је ис тра жио и на пи-
сао ра до ве о отва ра њу и оста ле че ти ри сом бор ске 
апо те ке. Овим је би ло за о кру же но си сте мат ско 
ис тра жи ва ње раз во ја апо те кар ства у Сом бо ру, као 
де ла ма те ри јал не и ду хов не кул ту ре овог про сто ра.

У Оде ље њу за исто ри ју фар ма ци је и здрав стве-
не кул ту ре Му зе ја гра да Но вог Са да са чу ван је ин-
те грал ни Ан ти ћев рад под инв. бр. АМ 1995, пре-

56

Мр фарм. Ђор ђе Ан тић



дат за штам пу још мар та 1955. го ди не. Са др жи 29 
стра на ку ца ног тек ста са се дам при ло га. Овај Анти-
ћев рад се пре зен ту је она ко ка ко га је он на пи сао, 
али без де ла о отва ра њу дру ге сом бор ске апо те ке, 
та ко да је на ве де на ко ри шће на ар хив ска гра ђа /Гр. 
арх. бр./ са став ни део тек ста. У фу сно та ма се нала-
зе ко мен та ри при ре ђи ва ча. 

Hi sto ria est ma gi stra vi tae

По че так сва ке на уч не ми сли обич но се тра жи 
код ан тич ких на ро да Гр ка, Ри мља на, ре ђе се иде 
да ље до Ва ви ло на ца или Ки не за. Гр ци и Ри мља ни 
нај по де сни ји су ка да се же ли да се до ђе до раз ја-
шње ња о не кој исти ни јер они су по дроб но раз-
ми шља ли и о се би и о сва че му и та ко ства ра ли 
за кључ ке у ви ду из ре ка од ко јих су се мно ге све 
до дан да нас одр жа ле. Та кву јед ну из ре ку ство-
рио је о про шло сти му драц и фи ло зоф Ци це рон 
ка да је ре као: Hi sto ria est ma gi stra vi tae. Ова сен-
тен ци ја по ста ла је уни вер зал на и од но си се на 
сва ку де лат ност чо ве ка. И на род ко ји же ли да себе 
упо зна, тре ба у пр вом ре ду да се упо зна са сво-
јом исто ри јом, онај на род ко ји то не чи ни, тај не 
по зна је сво је вр ли не, а још ма ње мо же да по зна је 
сво је ма не, те и не све сно пада у те шке гре шке. 

И ми апо те ка ри, ако же ли мо да до би је мо ја-
сну и пра ву сли ку о апо те кар ству у са да шњо сти 
а још ви ше ње го ву функ ци ју у бу дућ но сти ми се 
мо ра мо освр ну ти на про шлост и раз мо три ти спо-
ме ни ке и до ку мен те за јед но са оста лим окол но-
сти ма он да шњег вре ме на и уве ри ти се да су је ди-
но он да шње оп ште при ли ке би ле од лу чу ју ће за 
ства ра ње фар ма ци је. Исто као што вул кан ко ји 
из би је, из ба цу ју ћи из утро бе зе мље ла ву и сте не, 
скри ве не ве ко ви ма, те пру жа мо гућ ност ге о ло зи-
ма да ис пи та ју са др жи ну ду бо ких сло је ва ис под 
зе мљи не ко ре, та ко и ар хи ве са сво јим мно го број-
ним до ку мен ти ма пру жа ју по дат ке за оп шту исто-
ри ју чо ве чан ства, а на по се и за исто ри ју фар маци-
је. Ти по је ди ни по да ци су нео п ход но по треб ни, 
јер сва ки од тих по да та ка и на пр ви по глед не-
зна тан, прет ста вља то јед но сло во, да не рек нем, 
по гла вље оне оп ште књи ге о фар ма ци ји, ко ја се 
са да ства ра. Исти на да су та сло ва ши ром по раз-
ба ца на, али њих тре ба поку пи ти, об ја ви ти и пру-
жи ти они ме ко ји се за ла жу да ство ре ту оп шту 
сли ку фар ма ци је. По треб ни су по да ци већ и због 
то га што по ста нак апо те кар ства ни је усле дио сву-
где у исто вре ме и под истим окол но сти ма, ни ти 
се мо же за ми сли ти оп шта сли ка без исто ри је фар-

ма ци је по је ди них на ро да, а ова без исто ри ја та 
гра до ва и ме ста. Та кав је дан си ћу шан по да так, да 
рек нем сло во је сте и исто ри јат отва ра ња апо те ка 
и у Сом бо ру, где су ра зни фак то ри од лу чи ва ли, 
ме ђу ко ји ма нај ва жни ји бе ху по ли тич ка си ту а-
ци ја, еко ном ске при ли ке, а нај ви ше про све ће ност 
по је ди на ца, то ће ре ћи, на чин њи хо вог жи во та. 

Је ди но на осно ву тих фак то ра мо же мо да ти 
нај тач ни ји од го вор на пи та ње за што је пр ва апо-
те ка у Сом бо ру осно ва на тек го ди не 1777, а дру га 
50 го ди на доц ни је.5 

Ако узме мо у об зир на род ну из ре ку „Сва ко 
за што има сво је за то“, он да у кон крет ном слу ча ју 
врло ла ко мо же мо да на слу ти мо ко ји су то мо мен-
ти који су ко чи ли, од но сно по ти ца ли да се апо-
те ка, као са мо стал на здрав стве на уста но ва, отво-
ри и у Сом бо ру. И баш на то „за што“ же лим да 
од го во рим, од го во ри ћу нај тач ни је, ако из не сем 
што ви ше ар гу ме на та по том пи та њу. Мо же бити 
да ћу овом из ла га њу би ти ма ло оп шир ни ји али 
др жим, да бих по гре шио ако не бих из нео све 
оно што се од но си и што иде у при лог чи ње ни-
це. Ја сам све стан да ће ове оп ште при ли ке мно-
ги ма би ти по зна те, али сам у исти мах уве рен да 
ће би ти до ста ко ле га ко ји ће се овим ко ри сти ти. 

На кон из гна ња Ту ра ка Сом бор је био вој нич-
ко на се ље и у то ку XVI II ве ка Сом бор ци су нај ви-
ше про во ди ли у ра то ва њу по ра зним европ ским 
бо ји шти ма про ли ва ју ћи крв за ра чун ау стриј ског 
двора. Са ма та окол ност ука зу је ја сно на он да-
шњи сте пен про све ће но сти и ти ме и на на чин 
жи во та осо би то на на чин ле че ња оних ко ји су 
оста ли код ку ће, а о чи јем здрав стве ном ста њу 
ма ло ко је во дио ра чу на. На род је ис ко ри шћа ван 
и ни ко се ни је бри нуо да тај на род про све ти. О 
со ци јал ној за шти ти, о со ци јал ном за ко но дав ству 
у пр во вре ме ни је би ло ни го во ра. Док су хи ги-
јен ске при ли ке би ле по ра жа ва ју ће, на род је био 
пре пу штен са мом се би, жи ве ћи ка ко је умео, а 
ле чио се ка ко је знао. Та окол ност до при не ла је да 
је на род ви ше стра да вао, не го што би ина че стра-
дао да је био про све ћен. Нај ви ше је ко си ла ку га, 
ко ја је у ви ше ма хо ва би ва ла не ми ло срд на. Овај 
„бич бо жи ји“ пре но си ли су углав ном за вре ме 
ми ра ра зни тр гов ци, Гр ци, Вла си и Је вре ји ко ји су 
про да ва ли ву ну, па мук, оде ло и.т.д. а за вре ме 
ра та бе гун ци. И у Сом бо ру је та кав је дан тр го вац 
Грк до нео за ра зу од ко је је ско ро по ла Сом бо ра 
стра да ло.6 

Исти на, ау стриј ска вла да чи ни ла је све могу-
ће ка ко би спре чи ла пре но ше ње за ра зе, али без 
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успеха. Пр ва на ред ба о су зби ја њу за ра зе би ла је 
„Pe stor dung“ из го ди не 1713. у ко јој бе ху на ред бе 
за чи нов ни ке и про пи си за стра жа ре, а са др жа-
ва ла је стро ге ка зне за оне ко ји тај но пре ла зе гра-
ни цу, осо би то за вре ме тра ја ња за ра зе. Го ди не 
1755. из дан је „Nor ma ti vum Sa ni ta tis“, а већ го ди-
не 1766. дру ги.7 Нај пре ци зни ји био је онај ко ји 
је из дан 1770. го ди не по пре по ру ци хо ланд ског 
ле ка ра Ван Сви те на8 ко ји је у ау стри ску слу жбу 
био при мљен 1745. го ди не на тра же ње ца ри це 
Ма ри је Те ре зи је, да пре у ре ди ме ди цин ску на ста-
ву на Беч ком уни вер зи те ту и ре ор га ни зу је оп шту 
здрав стве ну слу жбу у ау стриј ској др жа ви. 

Ка ко је жи вео срп ски на род у оно до ба, ка-
кве су му би ле здрав стве не при ли ке, ја сно са зна-
је мо из за пи са стра них ле ка ра ко ји су у то вре ме 
бо ра ви ли у овим кра је ви ма. Они нам да ју сли ку 
ко ја ни је баш мно го по хвал на, а од но си се на све 
кра је ве где су Ср би жи ве ли. Пре ма тим из ве шта-
ји ма, иа ко су Ср би би ли атлет ски раз ви је ни, из-
др жљи ви, ипак су мно го стра да ва ли и услед сво је 
при ми тив но сти. Исти на да је овом ста њу мно го 
до при не ло и под не бље у ко јем су жи ве ли. Овај 
крај на ро чи то је био не под но шљив ка да би се ре-
чи ца Мо стон га9 по ву кла у сво је ко ри то и оста-
ви ле за со бом муљ и без број мо чва ра. 

Ва здух је био та да пун гњи лих, не здра вих га-
со ва а ро је ви ко ма ра ца и му ва, по ред то га што 
су би ли не под но шљи ви, се ја ли су и за ра зу. Стра-
да вао је наш на род и због то га што је жи вео по зе-
му ни ца ма и ко ли ба ма без про зо ра. Ку ће су биле 
вла жне, а ва здух у ода ји не про ве трен, пре пун 
ку жних ба ци ла. Огра де око ку ће ни су има ли, а 
ђу бри шта су се на ла зи ла у бли зи ни ста но ва, те 
бе ху ле гла му ва и за ра зе. Жа ло сна по ја ва ко ја се 
ни дан да нас ни је са свим ис ко ре ни ла. 

По ред не хи ги јен ских скло ни шта и хра на је 
била мр ша ва и јед но ли ка, услед че га је мор та ли-
тет осо би то де це био пре ве лик. Мно го се по сти-
ло, ско ро по ла го ди не се про ве ло у стро гом по сту. 
Омр си ти се био је грех, а пре кр шај стро го ка жња-
ван. Па и вој ни ци су се нај стро жи је при др жа ва ли 
по ста и по ред стро гих на ре да ба од стра не вој не 
ко ман де. Ко ли ка је стро гост би ла ме ђу њи ма види 
се из тога што су вој ни ци свог вој во ду уби ли само 
за то што је за вре ме по ста мле ком уга сио сво ју 
жеђ. 

Оде ло, по го то во му шко, из ра ђи ва но је од јаг-
ње ће ко же и но ше но ду го, на сле ђи ва но од оца или 
је до би ва но од мр твих. Че сто је про да ва но, па и 
кра ђе но. И са свим је ра зу мљи во да се ти ме ши-

ри ла за ра за. На чи сто ћу ни је се мно го па зи ло. 
Пре ма стра ним пи сци ма же не др же сво је те ло 
вр ло чи сто, но уто ли ко ма ње му шкар ци ко ји се 
ме сец да на, па и ду же, не пре свла че и у истом 
оде лу спа ва ју. Па ра док сал но зву чи да су мр тве 
пра ли, уми ва ли и у чи сто оде ло обла чи ли, а жи-
ве ли су огре зли у не чи сто ћи. Са мо се ти ме може 
про ту ма чи ти и об ја сни ти чи ње ни ца да је би ло 
мно го ко жних бо ле сти, мно го кра ста вих и шу-
га вих. Та по ја ва ни је ни дан да нас рет ка. 

Про све ће ност уоп ште узев би ла је на вр ло 
ни ском ступ њу, по што у на ро ду осим са мо у ких 
по по ва и учи те ља ни је би ло ин те ли ген ци је ко ја 
би га про све ћи ва ла. Све штен ство је има ло ве ли-
ку власт и си лан уплив у на ро ду, за то их је власт 
сва ком зго дом по зи ва ла у по моћ да ути ша ва ју 
на род и да га по у ча ва ју ка ко да се бра ни од за ра-
зних бо ле сти. 

Мо ра мо ис та ћи да на род ни је мно го па зио на 
се бе. Та ко др Китл10 пи ше ка ко су Ср би не у стра-
ши ви, ку жне сво је љу би ли су и са њи ма у ис тој 
соби спа ва ли и из истих су до ва је ли и пи ли. Др 
Хас11 на во ди ка ко су и у нај ве ћој не во љи пре зи-
ра ли људ ску по моћ, од би ја ју ћи енер гич но сва ку 
ле кар ску по моћ, а по го то во ле ка ни су тре ба ли. 
Ме ђу њима вла да ло је су је вер је. Су је вер је срп-
ског на ро да спо ми ње и сам ми тро по лит Стра ти-
ми ро вић, ка да је 20. де цем бра 1795. го ди не из Даља 
пи сао у Ириг све ште ни ци ма: „Но са мо не по слу-
ша ни је от су је вер ства про ис хо ди мо је, што она-
ко не ће да жи ве ка ко им се за по вје да“. У ис тој по-
ру ци ка же: „Буду ћи да бо лест ку га не пре ста је, 
све се то при пи су је не по слу ша ни ју на ро да ко за-
по вје дем от вла сти да ва је мим и су је ве рим то бо-
же на ро да оби ча јем“. 

Исти пи сци да ље на во де да је љу бав ро ди тељ-
ска и љу бав ме ђу му жем и же ном би ла искре на 
и ве ли ка. Ни су се ра ста ја ли од сво јих бо ле сних 
и ку жних ро ђа ка. Ма ти је увек хте ла са ма да дво-
ри сво ју бо ле сну де цу, отац је че сто са пу шком у 
ру ци до чеки вао ле ка ра и чи нов ни ка и ни је дао 
да му се де те или же на но си у бол ни цу. Же на се 
ни је да ла ра ста ви ти од бо ле сног му жа. Љу ди су 
се кра ли но ћу кроз шу ме и оби ла зи ли стра жа ре 
са мо да се са ста ну се сво јим ро ђа ци ма из дру гог 
ме ста. 

Ма ко ли ко да је ова вр ли на ле па и хва ле до-
стој на ви ше је шко ди ла, јер су це ле по ро ди це баш 
због то га за вре ме за ра зе пот пу но из че за ва ле. 
Ово само пре го ре ва ње Ср ба тим је ва жни је ако 
упо ре ди мо по сту пак љу ди за вре ме нај ве ће за ра зе 
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у Евро пи По пи са њу ве ли ког ита ли јан ског пи сца 
Ђо ва ни Бо ка ча, ко ји у пр вој гла ви „Де ка ме ро на“ 
го во ри о стра хо ви тој епи де ми ји цр не ку ге, ко ја 
је ха ра ла у XIV ве ку по Евро пи а на ро чи то по Ита-
ли ји. Из тих за пи са ви ди мо да су сед ни је смео 
да по дво ри су се да, а ро ђа ци ни су је дан дру гог 
по хо ди ли, страх је све то ли ко об у зео да је брат 
бра та оста вљао, ујак не ћа ка, се стра бра та, а че сто 
и же на му жа, а што је нај стра шни је ро ди те љи 
ни су хте ли по дво ри ти сво ју де цу. 

Ако све ово су ми ра мо ла ко ће се уста но ви ти 
да су те ско ба и не чи сто ћа по ку ћа ма, не зна ње и 
не мар, пра ње и уми ва ње мр тва ца, све ча но сти, 
по гре би, да ће, да ро ва ње и про да ва ње ста рог оде-
ла, кра ђа по пу стим ку ћа ма, тај ни са стан ци ро ђа-
ка из ра зних се ла, не по слу шност пре ма вла сти ма 
и не по ве ре ње пре ма ле ка ру, су је вер је и ве ро ва ње 
у суд би ну и.т.д. би ли глав ни узро ци што се зара-
за та ко бр зо ши ри ла и што је зах те ва ла то ли ке 
не по треб не жр тве. Уза ман бе ше сва лу ка вост и 
опре зност љу ди с ко јом се чо век слу жио, за луд 
је спре ча ван улаз са стра не, за луд бе ше сва ки са-
вет; људи су се спа ша ва ли на свој на чин а нај ви ше 
под ути ца јем су је вер ја. Под ова квим и слич ним 
окол но сти ма ни је чу до што у Сом бо ру ни је било 
апо те ке, јер фар ма ци ја као са мо стал на про фе си-
ја ре дов но се по ја вљу је у дру штву он да ка да еко-
ном ске и кул тур не при ли ке до сти жу из ве стан 
ни во, јер апо те ка иа ко је чи сто здрав стве на уста-
но ва ипак ње но по сто ја ње и из др жа ва ње за ви-
си ло је од бро ја по тро ша ча. У то до ба Сом бор ци 
још ни су би ли на оном ступ њу про све ће но сти 
да би би ли све сни да је нај пра вил ни је ле че ње леко-
ви ма до би ве ним из апо те ке. Они су се, у по гле ду 
ле че ња, још увек у не до стат ку до вољ ног бро ја ле-
ка ра обра ћа ли углав ном хи рур зи ма, тра ва ри ма 
и ба ја ли ца ма. 

Из овог крат ког оп штег при ка за он да шњих 
при ли ка мо же мо ство ри ти се би ја сну сли ку под 
ка квим жа ло сним здрав стве ним окол но сти ма 
је жи вео наш на род до по ло ви не XVI II ве ка. Али 
вре ме чи ни сво је. Оно гла ча, фор ми ра и пре о бра-
жа ва чо ве ка. У том прав цу нај ви ше је дао XVI II 
век. Зна мо да XVI II век у кул тур ној исто ри ји чо-
ве чан ства ва жи за век про све ће ност и у то до ба 
од ба че не су вер ске за блу де и пре да ња, на пу штен 
ско ла стич ки ме тод умо ва ња, а усво јен је као глав-
ни прин цип по сма тра ње. [...] Иде ја про све ће но-
сти при хва ће на је од стра не ве ћи не европ ских 
вла да ра, а из во ђе ње ових ре фор ми осла ња ло се 
баш на њи хо ву апсо лут ну власт, и оно се на зи ва 

про све ће ним ап со лу ти змом. У Ау стри ји је про-
све ће ни ап со лу ти зам при хва ти ла ца ри ца Ма-
ри ја Те ре зи ја, а још ви ше про ши рио њен син 
Јо сиф II. 

Пот стак ну та др жав ним по тре ба ма и иде ја-
ма про све ће ног ап со лу ти зма Ма ри ја Те ре зи ја је 
из ве ла у сво јој др жа ви низ ре фор ми. У вр хов ној 
др жав ној упра ви уве де на је цен тра ли за ци ја за 
ау стриј ске и цар ске зе мље, док је Ма ђар ској и 
Хр ват ској оста вље на ау то но ми ја. А да би по ве-
ћа ла др жав не при хо де, на ре ди ла је да се уве де 
ка та стар. Раз ре за ла је по рез плем ству и све штен-
ству, а сма њи ла се ља ци ма, отва ра ла је мно ге шко-
ле и сма њи ла ути цај све штен ства у њи ма. По ред 
свих тих ре фор ми Ма ри ја Те ре зи ја је те жи ла за 
ре ор га ни за ци јом здрав стве не слу жбе, те је у ту 
свр ху по зва ла ис так ну тог хо ланд ског ле ка ра Ван 
Си ви те на у ци љу да пре уре ди ме ди цин ску на ста-
ву на Беч ком уни вер зи те ту, као и да спро ве де 
ре ор га ни за ци ју здрав стве не слу жбе у др жа ви. Из 
тог до ба, бо ље ре ћи од 1786. го ди не, има мо мно-
штво до ку ме на та о раз во ју здрав стве не слу жбе. 

Ле кар пре ста је да бу де ле ка рем ис кљу чи во 
феу дал них го спо да ра, он по ста је ле кар ши рих 
сло је ва гра ђан ског ста ле жа за до бив ши зна тан 
дру штве ни углед. Ле кар ски ста леж по ка зао је 
на пре дак и у то ме што се ди фе рен ци рао и по дво-
јио у ле кар ску и хи рур шку спе ци јал ност. Одва-
ја ње хи рур ги је од ме ди ци не из ве ла ја Ау стри ја 
1786. го ди не. Ле ка ри, иа ко су по зна ва ли на че ла 
хи рур шке тех ни ке, нису узи ма ли на се бе ни нај-
не знат ни ји хи рур шки по сао, па ни вр ше ње ин-
ци зи ја, пу шта ње кр ви, пре ви ја ња и.т.д. већ су све 
то оста вља ли хи рур зи ма, сма тра ју ћи по ре чи ма 
чу ве ног не мач ког ле ка ра Фри дри ха Хоф ма на12, 
да су сви ти по сло ви „не до стој ни ле ка ра“ и да за 
њи хо во из вр ше ње има до ста бер бе ра са по ло же-
ним ис пи ти ма. Ни је чу до што је он да на род више 
до ла зио у до дир са хи рур зи ма и у њих сте као веће 
по ве ре ње не го у ле ка ре. То је био је дан од не га-
тив них успе ха, јер је по ра стао број на дри ле ка ра, 
тра ва ра, ба ја ли ца и дру гих шар ла та на. 

Ме ђу ре фор ма ма Ма ри је Те ре зи је ви ди мо и 
ре фор ме по ко ји ма је Ма ри ја Те ре зи ја ди за ла не-
ко је ва ро ши на сте пен сло бод них кра љев ских 
гра до ва са знат ним при ви ле ги ја ма, ка ко би се 
омо гу ћио на пре дак и на еко ном ском по љу и тиме 
по пра ви ло ло ше фи нан сиј ско ста ње у др жа ви. 

Ме ђу по ли тич ким ре фор ма ма ца ри це Ма ри је 
Те ре зи је, а доц ни је и ње ног си на ца ра Јо си фа II, 
ви ди мо да су услу ге Ср ба гра ни ча ра зло у по тре-
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бља ва не. При ви ле ги је су се кр њи ле чим је опа-
сност од на ва ле Ту ра ка бар и при вид но пре ста јала. 

Да би Ма ри ја Те ре зи ја при до би ла Mађаре за 
рат про тив Ту ра ка, она је на уштрб по вла сти ца 
Ср ба гра ни ча ра на све мо гу ће на чи не уга ђа ла Ма-
ђа ри ма. Ма ђа ри су ову си ту а ци ју ис ко ри сти ли 
и ме ђу оста лим зах те ва ли да се уки не гра ни ца, 
а Ср би да се укљу че у Жу па ни ју. Иа ко се ова про-
ме на ни је мо гла спро ве сти без ја чих тр за ви ца, 
ипак су Ма ђа ри на по слет ку ус пе ли. Чим су се 
до че па ли пра ва, они су по че ли не ми ло срд но да 
спро во де сво ју по ли ти ку. 

Ср би, као пре ка ље ни бор ци, ни су мо гли пре-
ко но ћи да по ста ну мир ни и по слу шни гра ђа ни 
и да се под врг ну гра ђа на кој ди сци пли ни Жу па-
ни је. Мно ги су се за то вра ти ли у Тур ску или се 
пре се ли ли у Срем, а зна тан део исе лио се у Ру-
си ју где је осно вао Но ву Ср би ју. 

Но во на ста ла окол ност, на ко ју Ау стри ја није 
ра чу на ла, не до вољ но је де ло ва ла на оп шту ствар. 
Да би по пра ви ла си ту а ци ју, а да до не кле уго ди 
и Ср би ма, Ма ри ја Те ре зи ја је на мол бу за о ста-
лих Ср ба уз ди гла Сом бор 1749. го ди не на сте пен 
сло бод ног кра љев ског гра да.13 Ти ме је при вре-
ме но бар спа сла Ср бе од јар ма Жу па ни је. 

Град Сом бор, као сло бод ни кра љев ски град, 
пре ма цар ској по ве љи ужи вао је без број по вла-
сти ца и при ви ле ги ја, ме ђу ко ји ма пре ма чл. 4 по-
ве ље и пра во отва ра ња јав них апо те ка. 

Да би на док на ди ла из ве сну пу стош ко ја је 
на ста ла у Бач кој на кон исе ља ва ња Ср ба, Ма ри-
ја Те ре зи ја је од лу чи ла да ово плод но под руч је 
на се ли Нем ци ма из Не мач ке.14 На ко ло ни за ци ју 
Не ма ца Ма ри ја Те ре зи ја се од лу чи ла из два раз-
ло га: да про ша ра ет нич ку сли ку ово га кра ја, да 
ме ђу Ср бе утка и Нем це као вер не из вр ши о це 
ње не по ли ти ке, јер ни је се мо гло до зво ли ти да 
Ср би и на да ље оста ну го спо да ри овог зе мљи шта, 
иа ко су срп ске ми ши це сру ши ле тур ску си лу. А 
са дру ге стра не да обез бе ди рад ну сна гу за пољо-
при вре ду у овом плод ном под руч ју. 

Ка ко је до шло до отва ра ња пр ве јав не апо те-
ке у Сом бо ру и за што тек та ко доц кан, о то ме 
не ма мо по да та ка иа ко је пре ма чл. 4 по ве ље, град 
имао пра ва да до де љу је до зво лу за отва ра ње гра-
ђан ских апо те ка, по чев већ од 1749. го ди не. Ову 
за го нет ку мо же мо об ја сни ти, иа ко не и са си гурно-
шћу ре ши ти, ако узме мо у об зир он да шње оп ште 
при ли ке. 

Ме ђу окол но сти ма ко је су ишле у при лог отва-
ра ња, без сум ње је на гли по раст ста нов ни штва 

/13.360 ста нов ни ка/,15 као и еко ном ски раз вој. 
Али су и по ли тич ке при ли ке игра ле ва жну уло-
гу; и оне су дик ти ра ле по тре бу отва ра ња јед не 
јав не апо те ке. А валда на ј ви ше је до при не ла ре-
ор га ни за ци ја здрав стве не, од но сно апо те кар ске 
слу жбе Nor ma ti vum Sa nita tis из 1770. го ди не, чији 
су про пи си пред ви ђа ли отва ра ње што ви ше апо-
те ка. /Гр. арх. бр. 4/771/16

По сто ји још је дан ва жан фак тор ко ји је мо-
жда био од лу чу ју ћи, а то је ко ло ни за ци ја Не ма ца 
у Бач кој, од но сно њи хо во не по вољ но здрав стве-
но ста ње. На и ме Сом бор је био збор но ме сто за 
раз ме штај ко ло ни ста. Кроз ње га су про ла зи ли 
сви ко ло ни сти ко ји су пре ва лив ши ве ли ки те-
жак пут фи зич ки осет но осла би ли, а до спев ши 
у јед но не здра во под руч је, мно го по бо ље ва ли и 
би ли при мо ра ни да тра же ле ка. 

У при лог отва ра ња апо те ке го во ри и је дан по-
ли тич ки мо ме нат а то је да се баш та да окон ча ла 
огор че на бор ба ко ја се во ди ла из ме ђу Ба је, Ба ча 
и до не кле Но во га Са да, ко је ће ме сто по ста ти се-
ди ште Жу па ни је.17 Ка да је жу па ниј ска власт 1776. 
го ди не из ру ку цр кве них ве ли ко до стој ни ка /ка-
лоч ки ар хи би ску пи/18 пре шла у све тов не ру ке, 
пи та ње се ди шта Жу па ни је ко нач но је ре ше но у 
ко рист Сом бо ра. Пр ви ци вил ни Жу пан гроф Ха-
дик,19 фу то шки ве ле по сед ник, као вешт ди плома-
та из ми рио је град Сом бор са жу па ни јом и ука зао 
пут на прет ку. Тим у ве зи при сти за ње стра на ца, 
по го то во чи нов ни ка, би ва ло је све веће и по тре ба 
за јед ном јав ном апо те ком све се више на ме та ла. 
Па и тр го ви на је кре ну ла на пред, што све до чи да 
је већ 1778. го ди не у Сом бо ру по сто ја ло При ви-
ле го ва но удру же ње тр го ва ца /Co im mu ni tas Ci vim 
et Mer car to rum Zom bo ri en sum 1778/.

Ипак по ред свих тих ар гу ме на та ко ји го во ре 
из ри чи то у при лог отва ра ња апо те ке, апо те ка 
ипак ни је отво ре на. 

Исти на пр ви траг о осни ва њу, бо ље ре ћи о 
по ку ша ју отва ра ња апо те ке у Сом бо ру, на и ла-
зи мо у 3. тач ки за пи сни ка сед ни це ма ги стра та 
одр жа не 3. ју ла 1764. го ди не, где се из ве шта ва 
Се нат да по ме ну ти из ве стан апо те кар /Cer tus 
Apot te ca ri us/ из По жу на тра жи од Град ског од-
бо ра да му град изда у за куп апо те ку /ве ро ват но 
са мо пра во отва ра ња апо те ке/ на 3 го ди не. За за-
куп ни ну ну ди пр ве го ди не 30 фо ри на та, дру ге 
40, а тре ће го ди не 30 фо ри на та. По што име апо-
те ка ра у овом из ве шта ју ни је спо ме ну то или није 
на ве де но, ве ро ват но да је по том пи та њу би ло већ 
прет ход но го во ра, али тра га ни сам мо гао на ћи. 
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Ка ко је град ре шио ову по ну ду, не зна мо. По 
свој при ли ци је мол бу од био, јер се апо те ка није 
отвори ла. Ве ро ват но ни је био во љан да апо те ка-
ру уре ди апо те ку, па је да у за куп. Сва ка ко да је 
фи нан сиј ско ста ње гра да би ла она коч ни ца која 
није до зво ља ва ла да се у Сом бо ру отво ри апо те-
ка. Зна мо да је град Сом бо ра гр цао у фи нан сиј-
ским ду го ви ма /имао је 150.000 рајн ских фо ри-
на та ду га/. Из тог раз ло га град ни је био у ста њу 
да удо во љи чак ни сво јим ре дов ним ду жно сти ма 
и оба ве за ма, а ка мо ли да је мо гао да по ми шља 
на ка кве дру ге ин ве сти ци је. 

За пи сник ко ји се од но си на отва ра ње пр ве 
апо те ке, на ла зи се у град ској ар хи ви и гла си: „Бу-
ду ћи да на под руч ју гра да Сом бо ра не ма апо те ке 
то се за град ског апо те ка ра узи ма Ан тон Ре тич 
(An ton Ret tich), апо те кар из Ба је ко ме Град ска 
оп шти на ста вља на рас по ло же ње 360 фо ри на та 
да из те сво те при ба ви по тре бан при бор.“ 

То је је ди ни осло нац ко ји ба ца све тлост на 
отва ра ње пр ве апо те ке у Сом бо ру, јер ни пре ни 
по сле не ма мо ни ка квих дру гих мо ме на та па чак 
не ма мо ни из ве шта ја апо те ка ра Ре ти ча, о из вр-
ше ном за дат ку. Је ди но смо у мо гућ но сти да кон-
ста ту је мо да је пр ва апо те ка у Сом бо ру пред ви-
ђе на да бу де Град ска апо те ка. Али она то ни је по-
ста ла јер у из ве шта ју о пре гле ду апо те ке, ко ји је 
одр жан 18. и 19. ок то бра 1786. го ди не, ви ди мо да 
је соп стве ник апо те ке Иг њат Би лег (Ig nac Bil legh). 
Он је исту и ин ста ли рао 1777. го ди не. 

’Ови по да ци и ако се те ме ље на осно ву ар хив-
ских до ку ме на та ни су ја сни, јер из јед ног прило-
га број 13/772. го ди не ви ди мо да у Сом бо ру има 
4 хи рур га, 8 ба би ца и да је апо те кар Фер ди нанд 
Планк пре ми нуо и ње го во ме сто је упра жње но. 
Овај из ве штај је то ли ко ја сан да не мо же мо сум-
ња ти да је у Сом бо ру већ 1772. го ди не по сто ја ла 
апо те ка ко ју је во дио апо те кар Планк пре ма томе 
мо ра мо при хва ти ти и као фа кат да је у Сом бо ру 
по сто ја ла апо те ка и већ 1764. го ди не, ко ју је без-
и ме ни апо те кар из По жу на тра жио од Ма ги стра-
та да је узме под за куп, ко је во дио ту апо те ку не 
зна мо. Али у том по гле ду нам да је не ког ослон ца 
пу но моћ и упут ство /Гр. арх. бр. 224/766/ да хи-
рург Нор бер тус Бон ђе ли по ред сво је ду жно сти 
мо же спра вља ти и у из у зет ним хит ним слу ча је-
ви ма из да ва ти ле ко ве /ве ро ват но у при вре ме ном 
от су ству апо тека ра/. 

Ме ђу да љим до ку мен ти ма по овом пи та њу 
на и ла зи мо и на ку по про дај ни уго вор /кон тракт 
Гр. арх. бр. 185/772/ по ко ме хи рург Бон ђе ли ку-

пу је апо те ку од удо ви це апо те ка ра План ка. Ин-
те ре сант но је да је на овом кон трак ту пот пи сан 
по ред Бон ђе лиа и апо те кар Пал ко виц. Мо же мо 
да ље кон ста то ва ти /што ни је од Бог зна ка квог 
зна ча ја/ да Бон ђе ли ни је тач но удо во ља вао пла-
ћа њу, али је на кон цу ипак по стао вла сник апо-
те ке и пре ма рани јем упут ству и одо бре њу ве ро-
ват но да је и во дио. 

Ка да је апо те кар Планк до шао у Сом бор и да 
ли је он онај без и ме ни из По жу на ко ји је тра жио 
од ма ги стра та апо те ку под за куп за са да ни је нам 
мо гу ће уста но ви ти. 

У то до ба се у Сом бо ру на ла зио и апо те кар 
Ла у рен ти је Ку ро па тин ски чи ји се пот пис на ла-
зи на јед ној спе ци фи ка ци ји из да тих ле ко ва из 
сом бор ске апо те ке /Гр. арх. бр. 204/775/ 

Сви ови мо мен ти по твр ђу ју да је у Сом бо ру 
по сто ја ла апо те ка пре 1777. го ди не. 

У ка квом свој ству су би ли апо те ка ри Пал ко-
виц и Ку ро па тин ски ни је нам по зна то. 

Иа ко се пре ма по ме ну тим до ку мен ти ма не 
може за са да тач но уста но ви ти од ка да по сто ји 
апо те ка у Сом бо ру мо ра мо при хва ти ти да је апо-
те ка у Сом бо ру већ по сто ја ла 1764 го ди не и тај 
да тум за са да при хва ти ти за отва ра ње Пр ве апо-
те ке.’20 

Пре ма то ме, Иг њат Би лег је по стао пр ви апо-
те кар у Сом бо ру са свим при ви ле ги ја ма ко ји ма 
је у оно вре ме рас по ла гао сва ки соп стве ник апо те-
ке. Те су се при ви ле ги је зва ле „Pri vi le gia in dul ta“, 
а гла си ле су обич но на ве чи та вре ме на. Из да ва ли 
су их у пр во вре ме ис кљу чи во вла да ри и цр кве-
ни ви со ко до стој ни ци а доц ни је и сло бод ни кра-
љев ски гра до ви на осно ву при ви ле ги ја ко ји ма су 
рас по ла га ли.
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Њи хо ва са др жи на је ве о ма ин те ре сант на и 
гла си: 
1. Апо те ка ри ужи ва ју из у зе тан по ло жај и пре ма 

то ме и осо бит углед, на осно ву са свим је дин-
стве ног по ло жа ја апо те ка ре вог ко ји др жи у 
ру ка ма жи вот бо ле сни ка. 

2. Aпоте ке не мо гу би ти ни под ко јим усло ви ма 
ни сло бод не тр го ви не, ни обр ти. 

3. Да се апо те ка ру да де на кна да за сву ону од го-
вор ност ко ју има пре ма ста нов ни штву и оште-
ту за све ду жно сти и за огра ни че ње ње го ве 
сло бо де. Он је био ве зан и спу та ван му је не 
са мо ње гов по слов ни хо ри зонт не го и ње го ва 
лич на сло бо да. На и ме, он мо ра да из да је ле ко-
ве у сва ко до ба да на и но ћи, он мо ра да из да је 
ле ко ве по од ре ђе ној це ни и он да ка да су у свим 
сло бод ним тр го ви на ма це не знат но по ра сле. 

Те при ви ле ги је су би ле увек на след не, а ка да 
су уста но вље не грун тов ни це, то пра во апо те ка ра 
за во ди ло се у грун тов не књи ге као и сви оста ли 
не по крет ни по се ди. 

Ово пра во на зва но је доц ни је „ре ал ним пра-
вом“. Санк ци о ни са но је Уред бом ми ни стар ства 
уну тра шњих по сло ва број 57348 из 1883. го ди не 
пре ма ко јој се ре ал ним пра вом сма тра ју са мо оне 
апо те ке ко је су отво ре не пре 1851. го ди не.21

Ка ко и на ко ји је на чин Би лег до шао до апо-
те ке, још исте го ди не ка да је, од стра не Ма ги стра-
та по ве ре но апо те ка ру Ре ти гу из Ба је да на ра чун 
гра да при ба ви при бор за јед ну апо те ку и ве ро-
ват но да је и отво ри, не ма мо по да та ка. Не знам 
да ли би про то кол из 1779. го ди не мо гао да ти ка-
квог раз ја шње ња, али тај про то кол је за ба чен и 
за са да и до са да још ни је про на ђен. Све до тле 
мо ра мо се за до во љи ти прет по став ка ма. Апо те-
кар Би лег, ве ро ват но иму ћан чо век, или је на док-
на дио гра ду утро ше ну сво ту од 300 фо ри на та, 
уко ли ко је апо те кар Ре тич на ба вио при бор, или 
се сам по ну дио да ће отво ри ти о свом тро шку 
апо те ку још пре но што је апо те кар Ре тич от по-
чео са на ба вље њем при бора.

Би ло ка ко би ло пр ва апо те ка у Сом бо ру отво-
ре на је 1777. го ди не, он да ка да су еко ном ске и 
кул тур не при ли ке у Сом бо ру до сти гле онај сте-
пен раз вит ка да се по тре ба за отва ра њем апо те-
ке као са мо стал не про фе си је мо гла по ја ви ти и 
одр жа ти. 

Пре гле дав ши до ку мен те ко ји се од но се на 
отва ра ње пр ве апо те ке у Сом бо ру, а до ко јих сам 
до шао у Град ској ар хи ви и об ра дио их, нај ва-

жни ји је Пра вил ник здрав стве не слу жбе Nor ma-
ti vum Sa ni ta tis. 

Из пра вил ни ка из два ја ни су ва жни ји па су-
си и пу тем окру жни ца до ста вља ни су сл.кр.гра-
до ви ма на из вр ше ње. По што су ове на ред бе од 
оп штег ин те ре са и да ју сли ку он да шње апо те-
кар ске слу жбе, ја ћу их на ве сти. 

Пр во што је усле ди ло го ди не 1779. при спе ла 
је у град и так са ко је се апо те кар мо рао нај стро-
жи је при др жа ва ти, а це ну утро ше них ме ди ка ме-
на та мо рао ста вља ти вид но и чит ко на ре цеп ту. 

Пр ва окру жни ца број 17984 го во ри о не пра-
вил ном пре гле да њу апо те ка. По том пи та њу се 
на ре ђу је: 
1. Да ле ка ри оби ча ва ју при ма ти бо га те по кло не 

од апо те ка ра, по го то во при ли ком Но ве го ди-
не, ка ко у ску по це ним утен зи ли ја ма,22 та ко и 
у другим пред ме ти ма и за то: 

2. Крај ња је по тре ба да ле ка ри по ло же за кле тву 
о стро го оба вље ном го ди шњем пре гле ду апо-
те ка, и на по слет ку 

3. Без об зи ра на то што су ле ка ри пла ће ни за то 
да оскуд ном и си ро ма шном на ро ду бес плат но 
по ма жу, ипак они, спре че ни бри гом и пре гле-
дом бо га ти јих, си ро ма шни ји на род, ко ји тра жи 
њи хо ву по моћ, или по вр шно пре гле да ју или 
упу ћу ју на дру ге ма ње за у зе те ле ка ре. 

Због то га се са оп шта ва Ма ги стра ту ова кра-
љев ска на ме снич ка на ред ба: Да по ша ље од го-
ва ра ју ћи, ствар ни /ade qu a tan/ из ве штај ка ко по 
овим три ма тач ка ма та ко и о то ме да ли ње гов 
пла ће ни ле кар удо во ља ва сво јој ду жно сти и пре-
ма оскуд нима.

У ве зи са овом на ред бом до шла је окру жница 
број 7995/786 од 21. фе бру а ра ко ја гла си:

„Да би се у бу ду ће све гре шке и пре ва ре 
апоте ка ра оне мо гу ћи ле ње но ве ли чан ство је на-
ре ди ло: 
1. Да се на Уни вер зи те ту не ште ди са тро шко ви ма 

ка ко би апо те ка ри сте кли што ви ше струч ног 
зна ња. 

2. Оним апо те ка ри ма ко ји се не мо гу пре ко целе 
го ди не за др жа ва ти на Уни вер зи те ту, не го желе 
да слу ша ју са мо при ват не ко ле ги је у ко је је 
при ступ са мо у лет ње до ба сло бо дан, тим апо-
тека ри ма тре ба омо гу ћи ти при ступ у бо та нич-
ку ба шту гра да Пе ште, ка ко би сво је бо та нич ко 
зна ње упот пу ни ли. 

3. Не сме да ва жи она ку по про да ја апо те ке, чији 
ку пац не ма све до чан ство о по ло же ном ис пи ту 
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за апо те ка ра. Још ма ње мо же би ти од вла сти по-
ста вљен та кав апо те кар за прин ци па ла /ше фа/ 
јед не апо те ке, или при мљен од јед не удо ви це 
за про ви зо ра, ако не рас по ла же са струч ном 
спре мом. 

4. Из ве штај о пре гле ду апо те ка тре ба да бу ду оп-
шир ни пре ма при ло же ном фор му ла ру, ко јем 
тре ба до да ти и јед но про прат но пи смо од ме-
сних вла сти на пи са но по дик та ту на ли цу ме-
ста, али пре глед не сме би ти оба вљен од стра не 
јед ног та квог ле ка ра, ко ји не ма струч ног зна-
ња из бо та ни ке. 

5. Све хе миј ске ана ли зе тре ба оба вља ти у при-
су ству по моћ ни ка, а ако се та кав у апо те ци не 
на ла зи, он да, ако је то мо гу ће, ако се у ме сту 
на ла зи ме ди кус, он да у ње го вом при су ству. 

6. За учи ње не гре шке и пре ва ре апо те ка ра, по-
ред оних нов ча них ка зни ко је су пред ви ђе не 
здрав стве ним Пра вил ни ком 1770. го ди не, тре-
ба по себ но на гра ди ти оне при ја вљи ва че ко ји 
та кве не до стат ке от кри ју, а ви си на на гра де тре-
ба да за ви си од ва жно сти от кри ве не гре шке. 
По што се пак де ша ва да се апо те ка ри сло же у 
то ме да та кве де нун ци јан те ниг де не при ме 
више у слу жбу, тре ба обез бе ди ти да им име 
оста не у тај но сти, а уко ли ко би по треб но било 
су о че ње да би се њи хо ва тврд ња до ка за ла, а у 
слу ча ју да су до тич ни због то га од окри вље ног 
апо те ка ра от пу ште ни, без даљ њег мо ра ју бити 
на траг при мље ни у слу жбу, и уоп ште ни је дан 
апо те кар не мо же би ти овла штен да та квог чо-
ве ка због по ме ну те де нун ци ја ци је ис кљу чи. 

7. При мо ра ва ти тре ба апо те ка ре да се тач ни је 
при др жа ва ју ва же ће так се из 1779. го ди не, а 
на ре цепт да ста ве це ну ле ка. 

8. При ли ком зва нич них пре гле да апо те ка на ро-
чи ту па жњу обра ти ти и ис пи та ти /ба жда ри ти/ 
те го ве беч ког си сте ма. 

9. Чим би се от кри ла и утвр ди ла и нај ма ња пре-
ва ра, за стра шу ју ћег при ме ра ра ди, тре ба на сто-
ја ти да се та ква апо те ка за тво ри. 

10. Оним апо те кар ским по моћ ни ци ма пак, ко ји 
по ло же про пи са не ис пи те, а оба ве жу се да ће 
пу бли ку ис прав ним ле ко ви ма и уз про пи сну 
так су по слу жи ва ти, тре ба без ика квог огра-
ни че ња и оте жа ва ња до зво ли ти отва ра ње соп-
стве не апо те ке. 

11. Об у ста вља се и за бра њу је се уо би ча је но да ва-
ње по кло на ле ка ри ма при ли ком Но ве го ди не, 
те пре ма то ме и да ва лац и при ма лац под ле жу 
осет ном ка жња ва њу. 

Ка ко би ово нај ви ше на ре ђе ње до шло до са-
зна ња сва ком ко га се то ти че, то Град ска власт има 
сле де ће да из вр ши: 
a) да се Пра вил ник тач ку по тач ку ста ви по зва-

ни ма до зна ња. 
b) да се Пра вил ник ши ро кој јав но сти об ја ви на 

све мо гу ће на чи не. 
c) да се Пра вил ник до ста ви у зва нич ном про пи-

су жу па ниј ском фи зи ку, чи ја је ду жност да се 
ста ра о из вр ше њу исто га, и на по слет ку, 

d) да се Пра вил ник ста ви на увид на свим јав-
ним згра да ма и ме сти ма.
У Бу ди му, 21. фе бру а ра 1785. го ди не“
/Гр. арх. бр. 106/786/ 

Град је у при ло гу по ме ну те окру жни це до-
био и нор му ка ко и на ко ји на чин да се вр ше пре-
гле ди апо те ка и ка ко да се и ста вља ју из ве шта ји 
о пре гле ду. /Гр. арх. бр. 505/786/. 

Пре тог про пи са из ве шта ји о пре гле ду апо те-
ка би ли су вр ло крат ки. Та кав из ве штај о пре гле-
ду апо те ке у Сом бо ру иста вљен је 15. де цем бра 
1785. го ди не /Гр. арх. бр. 52/785/ и гла си: 

„Ма те ри је, ка ко оне јед но став не та ко и оне 
сло же не, ис пи та не су и на ђе не су без ма не. Пре-
глед је лич но оба вио и ле ко ве те мељ но ис пи тао 
да на 15. де цем бра 1785. го ди не Мар тин-Пе тар 
Крал, док тор чи сте ме ди ци не и ле кар гра да Сом-
бо ра. 

У ве зи са прет сто је ћим ода ши ља њем из ве-
шта ја о пре гле ду апо те ка окру жни цом број 22192 
на ре ђу је се овом Град ском ма ги стра ту да упу ти 
сво га град ског ле ка ра ко ме је ду жност да пре гле-
да ва све апо те ке на сво ме под руч ју, да са да све 
из ве шта је о пре гле ди ма апо те ка оба вља увек 
пре ма при ло же ном про пи су, и да их ша ље за јед-
но са оста лим го ди шњим и здрав стве ним из ве-
шта ји ма. /Гр. арх. бр. 285/786/. 

У ду ху окру жни це број 22192 оба вљен је пр ви 
пре глед апо те ке у Сом бо ру о ко јем из ве штај гла си: 

„Из ве штај 
о пре гле ду апо те ке „К Злат ном ла ву“ у сло-

бод ном кра љев ском гра ду Сом бо ру одр жа ног 
18. и 19. ок то бра 1786. го ди не. 

Сход но На ред би из да тој 25. ја ну а ра под бро-
јем 30256 од стра не Град ског ма ги стра та, ми пот-
пи сани у прат њи Ле о пол да Би зоа, де ле ги ра ног од 
стра не ма ги стра та, нео че ки ва но смо по се ти ли 
апо те ку ко ја се на ла зи у ку ћи број 247, чи ји је вла-
сник апо те кар Иг њат Би лег, ко ји ју је као но ву и 
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осно вао 1777. го ди не. Са оп штив ши свр ху на ше 
по се те, за тра жи ли смо ње го ву ди пло му о по ло-
же ном ис пи ту ма ги стра фар ма ци је. Све доџ бу је 
иста вио бу дим пе штан ски Ме ди цин ски фа кул-
тет 10. ав гу ста 1783 го ди не. 

У апо те ци се на ла зе сле де ће књи ге: 
1. Dis pen sa to ri um Vi en nen se, Wi en 1744.
2. Phar ma co po ea Au stri a co Pro vin ci a lis, Wi en 

1778. 
3. Ta xa pro vin ci a lis, Wi en 1777. 
Пред ви ђе на књи га де фе ка та по сто ји из ко је 

се мо гло за кљу чи ти и уста но ви ти из да ва ње ле-
ко ва, као и на чин и вре ме из ра де ле ко ва. 

По моћ ник у апо те ци је Фра ња Хе гер, ро дом из 
Крем са, До ња Ау стри ја, стар 21 го ди ну, ап сол ви-
рао у Бр ну. Све до чан ство је из да то 21. ју ла 1786. 
го ди не од стра не апо те ка ра г. Иг ња та Бе ма. 

Уче ник у апо те ци је Јо ван Ду лић, ро дом из 
Пе ште, стар 16 го ди на. За по слен је 19 ме се ци. 

Офи ци на је све тла, чи ста, су ва и до бро уре-
ђе на. Нат пи си над су до ви ма и фи јо ка ма чит ки 
су и раз го вет ни. Др ве на ри ја но ва и чи ста. Ше-
ћер ни со ко ви чу ва ју се у ка ла ји са ном по су ђу од 
ма јо ли ке, ку ва на уља, као и оста ла чу ва ју се у по-
су ђу од ста кла, фи јо ке су чи сте и без пра ши не. 

Ла бо ра то ри јум се на ла зи по ред офи ци не, до-
бро је за сво ђен, све тао. У ње му се на ла зи пећ са 
пра вим дим ња ком. Ко тло ви су сви од ме син га, 

док је апа рат за де сти ла ци ју во де од ба кра и до бро 
ка ла ји сан. Ре тор те, ти кви це и оста ле ре кви зи те 
за хе миј ске ана ли зе та ко ђе по сто је. 

Сва Ve ne na Mer cu ri a lia и Ar se ni ca lia, чу ва ју се 
на ро чи то у ту свр ху уре ђе ном по себ ном сан ду-
ку под кљу чем, ко ји се на ла зи код вла сни ка. 

На ђе но је да се He par и Vi trum An ti mo nii, као 
и Eu for bi um и Ci no ber, чу ва ју та ко ђе одво је но и 
на по себ ном ме сту. 

Ar se ni cum и Cin na ba ris из да ју се ис кљу чи во на 
ре цепт ле ка ра по твр ђе ног од стра не ма ги стра та. 

Ја ко ми ри са ва ро ба, као Am bra, Ci meth, Bi sam 
та ко ђе се др же одво је но и у по себ ном сан ду че ту. 

Та ван за хер бе до бро је уре ђен и рас по ла же са 
до вољ но све тло сти и про ма је. Ко ре ње и цве то-
ви до бро су су ше ни за др жа ва ју свој спе ци фи чан 
мирис.

Her ba Bo ris cha ma e drys по ме ша ни су са пе-
тељ ка ма ко је ће се од стра ни ти ка да се узму у рад. 

Сан ду ци у ко ји ма се чу ва ра зно би ље до бро 
су за тво ре ни по клоп цем, а из ну тра су оба ви је ни 
још и хар ти јом ка ко би се спре чи ло про ди ра ње 
пра ши не. Под по та ва ну где се би ље су ши до вољ-
но је ве лик и чист. 

Ма те ри јал ка се са сто ји од по себ не ода је, по-
што је за то од ре ђе на про сто ри ја тек у ра ду и пред-
ви ђа се да ће би ти го то ва иду ћег про ле ћа. Рас по-
ла же са до ста ма те ри ја ла. 

За тим је от по чео пре глед са ме апо те ке. Пре 
но што се пре шло на рад, про чи та не су све од-
ред бе ко је се ти чу овог пре гле да. 

Ме ди ка мен те, ко ји се до би ја ју хе миј ским пу-
тем из ра ђу је сам апо те кар. За до каз по ка зао је 
књи гу спра вља ња ле ко ва /Ma te ri al li sten con to/ 
ко ја па жљи во пре гле да на и уста но вље но је да су 
из ра ђи ва ни сле де ћи ле ко ви: Mer cu ri is dul cis, Tar-
ta rus eme ti cus, Sti bi um di ap ho re ti cum ablu tum et 
non ablu tum, Sal Se ig ne ti, He par An ti mo nii, Sal mi-
ra bi le, Tar ta rus vi tri o la tus, Ker mes mi ne ra le, Sulp-
hur An ti mo nii au ra tum и.т.д.

Г. апо те кар Би лег упо зо рен је да у бу ду ће при 
из ра ди ле ко ва ко ји се хе миј ским пу тем до би ја ју, 
бу де по зван и ме сни фи зик, уко ли ко по моћ ник 
ни је при су тан или ако то при ли ке та ко зах те вају. 

На ре цепт се ста вља це на утро ше них ме ди-
ка ме на та. 

Ори ги нал ни беч ки ме ди цин ски те го ви су у 
упо тре би. 

За тим су ис пи та ни пре ма про пи си ма Фар ма-
ко пе је про вин ци ја лис23 сле де ћи ле ко ви: Ace tum 
de sti la tum, Ace tum an ti sep ti cum, Ace tum col chi cum, 
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Ace tum ro sa rum, Ace tum la van du lae, Ace tum litar-
gyri i. 

По Фар ма ко пе ји про вин ци ја лис, на ђе не ма-
сти по сто је и у ис прав ном су ста њу. 

Aqu ae sim pli ces de sti la tae odo ri fe rae као: Anet hi 
ce ra so rum, Cha mom, Hysso pi, Ju ni pe ri, Me lis sae, 
Sam bu ci, и све оста ле во де ко је пред ви ђа Фар ма-
ко пе је про вин ци ја лис, као и aqua comm. de sti la ta 
на ђе не су као ис прав не. Ни шта ни су ма ње вред не 
ни aqu ae com po si tae као: Aqua Hi run di num ca sto-
reo, Bals En bri o nis, Ano di na Pra gen tis и.т.д. ко је 
су се исто на шле као од го ва ра ју ће. 

Con ser vae ко је су на ђе не у апо те ци у до вољ-
ној су ко ли чи ни и до бре су, као и Ro ob. Samb. Ju-
ni pe ri и Ebu li, а на ро чи то Pul pa Ta ma rin do rum и 
Cas si ae су до бре и ше ће ром зго то вље не. 

Elec tu a ri ae: Dla scor di um, Le ni ti vum, The ri a ca 
co e le stis и an dro met су до бре. 

Elect. con tra mor tum ca nis ra bi di: Сход но нај-
ви шем на ло гу на ђе но је до јед не фун те. 

Eli xi ria као asma ti cus, pro pri e tas Sal tus Sto ma-
cha le, Vi tri o lis, су до бре на ђе не и у по треб ној ко-
ли чи ни. 

Све за тра же не и пре ма Фар ма ко пе ји про вин-
ци ја лис про пи са не Li qu o res, Spi ri tu si, Es sen tia и 
Tin ctu re на ђе не су у до бром ква ли те ту. 

По треб не Си ру пе из ра ђи вао је сам вла сник 
апо те ке од ше ће ра и до бри су, а чу ва ју се у до бро 
гла зи ра ном по су ђу од ма јо ли ке. 

Ex trac ta као и mas sa pil lu la rum ка ко по кон-
зи стен ци ји та ко и по чи сто ти од го ва ра ју. 

Sal. Ex tr. Cthi nae на ђен је чист без при ме са 
ка кве дру ге со ли. 

Со ли: Me dia, aci da и al ca li na до бре, Sal Suc ci ni 
vol пре ма вр ше ној про би бе ху до бре. 

Olea Es sen ti a lia на осно ву ис пи ти ва ња на ђе-
не су ис прав не и не па тво ре не. 

Bal sa ma Na ti va по сто је и до бре су. 
Pu ma ta и Re si na на ђе не су до вољ ној ко ли чи-

ни и ис прав не. 
Un gu en ta чу ва ју се у до бро ка ла ји са ном по су-

ђу од гли не и ис прав не су, све же и не по ква ре не и 
у до вољ ној ко ли чи ни се на ла зе, као и по треб на. 

Em pla stra ко ја су из ра ђе на пре ма про пи си ма 
Фар ма ко пе је про вин ци ја лис. 

Pul ve res: Hi pe cac, Ja lap pae, Chi nae, Ra bar ba ri, 
као и оста ли јед но став ни и ме ша ни као: Sto ma-
ci hi cus, An ti spas mo di cus и.т.д. на ђе ни су у до-
вољ ној ко ли чи ни и у до бром свој ству. 

Spe ci es pro de coc tis пра вил но су из ме ша ни у 
до вољ ној ко ли чи ни, чи сти и све жи. 

Li ma tu ra mar tis до бро исит ње не без рђе, у 
недо стат ку маг не та ни је се мо гло очи сти ти али 
по што је од са мог апо те ка ра стру ган мо ра мо за-
кљу чи ти да је чист, а ни је ни са ба кром ни ме син-
гом ме шан.

Vi tri o lum mar tis на осно ву про бе до бар је. 
На по слет ку смо пре гле да ли и по друм где су 

ки се ли со ко ви у ста кле ном по су ђу сме ште ни и 
као обич но оп скр бљен је са све жим ба де мо вим 
зеј ти ном; ма сти пак у зе мља ном ка ла ји са ном по-
су ђу до бре су и уред не на ђе не.

Јед ном реч ју у овој апо те ци на чи сто ту по су ђа 
обра ћа на је ве ли ка па жња, а на ис по ру ку ле ко ва 
бри жљи вост и тач ност. Сом бор, као го ре. 

Мар тин Крал, док тор чи сте ме ди ци не и ле кар 
гра да Сом бо ра

Ле о полд Би ро“
/Гр. арх. бр. 458/786./

Из ве штај о пре гле ду апо те ке 1786, по след ња стра на

Иду ће 1787. го ди не оба вљен је исти пре глед 
апо те ке от при ли ке на исти на чин као и про шле 
го ди не, а и из ве штај је оп шир но иста вљен. 

Као са став ни део на ста ве фар ма ци је већ он да 
је пред ви ђен бо та нич ки врт те је у ту свр ху до-
ста вље на окру жни ца бр. 29441 ко ја гла си: „Да 
би се Бо та нич ка ба шта Кра љев ског пе штан ског 
уни вер зи те та и са ре ђим биљ ка ма мо гла снаб де-
ти, ко је ра сту по је ди нач но по ра зним де ло ви ма 
Кра ље ви не, не ка град ски Ма ги страт упу ти сво је 
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пот чи ње не ле ка ре, хи рур ге и апо те ка ре, да ре ђе 
по зна те биљ ке, као и оне ко је би се мо жда мо гле 
и от ку пи ти са сво је те ри то ри је, а по треб не су за 
бо та нич ке сту ди је, до ста ве пра во на адре су пе-
штан ског уни вер зи те та уз на кна ду тро шко ва.“ 
/Гр. арх. бр. 302/786/ 

Пре ма окру жни ци број 8621 од мар та 1790. 
го ди не за бра њу је се апо те ка ри ма под те ре том 
нај стро жи је ка зне да ку пу ју апо те кар ску ро бу 
/Apot he ca ri us mer ci um/ од ма ње ква ли фи ко ва-
них осо ба /mi nus qu a li fi ca tis Ho mi ni bus/. Гр. арх. 
бр. 548/790. 

На ред них го ди на из ве шта ји о пре гле ду апо-
те ка би ва ли су све кра ћи. Та ко из ве штај го ди не 
1790. гла си: „Апо те ка је до бро снаб де ве на свим 
ин стру мен ти ма и хе миј ским ре кви зи та ма, исто 
та ко и хер бе, кор тек си, ра дик си, ка ко то про пи-
су је Ау стриј ска про вин ци јал на фар ма ко пе ја II, 
све aqu ae, шпи ри ту си ка ко јед но став ни та ко и 
сло же ни, за тим тинк ту ре и есен ци је и елек ту а-
ри је, као и сред ство про тив бе сни ла, пи лу ле, 
бал за ми, раз не ле ко ви те со ли, ал ка ли је и ки се-
ли не, јед ном реч ју сви про сти и сло же ни ле ко-
ви, ка ко жи во тињ ског та ко и биљ ног и ми не рал-
ног по ре кла ква ли та тив но су на ђе ни у про пи-
сном ста њу и у од ре ђе ној ко ли чи ни.“ /Гр. арх. бр. 
321/790/

Из овог из ве шта ја по ред струч ног де ла ви ди-
мо да је још увек вла сник апо те ке Иг њат Би лег, 
док из из ве шта ја иду ће го ди не /Гр. арх. бр. 521/791/ 
вла сник је већ удо ви ца апо те ка ра, а про ви зор 
апо те ке Фра ња Зир мењ.24 

Зна чи да је апо те кар Иг њат Би лег до са да њи 
вла сник апо те ке у ме ђу вре ме ну умро, а удо ви ца 
да је апо те ку про да ла апо те ка ру Мар ти ну Ту не-
ру (Mar ti nus Tun ner). По се бан ку по про дај ни уго-
вор ни је про на ђен, ве ро ват но да се он да ни је ни 
скла пао, али се уме сто ку по про дај ног уго во ра 
из из ве штаја ко ми си је ма ги стра та број 96/792 
мо же за кљу чи ти да је у при су ству су се да Ђу-
се пеа Гај ге ра и Је вре ма Пан ду ра, апо те кар Мар-
тин Ту нер уве ден у по сед апо те ке, ку ће, ба ште и 
зе мљи шта, с тим да ток ре чи це Мо стон га оста-
не сло бо дан. Оста ле ства ри пак на кон ње не 
смр ти мо же ку пац ужи ва ти исто као и ње гов 
прет ход ник. 

Из све га до са да из ло же ног ви ди мо да је до-
де љи ва ње пра ва за отва ра ње апо те ке те кло глат-
ко, јер ни је би ло так ма ца, али, као што ће мо доц-
ни је ви де ти, за пра во отва ра ња дру ге апо те ка 
во ди ла се огор че на бор ба. 

За кљу чак

Овај рад све до чи о по ли тич ком, дру штве ном 
и кул тур ном раз во ју гра да Сом бо ра то ком дру ге 
по ло ви не XVI II ве ка и ње го вом пре ра ста њу у управ-
но сре ди ште Бач ко-бо дро шке жу па ни је – пре о бра-
жај од вој нич ког на се ља до ур ба не це ли не. То је 
био пред у слов за раз вој гра ђан ског дру штве ног 
сло ја, ко ји је је ди ни мо гао из не ти исто риј ски на-
пре дак „сло бод ног кра љев ског гра да Сом бо ра“.

Пр ва апо те ка се обич но осни ва ла ка да су еко-
ном ске и по ли тич ке при ли ке то до зво ља ва ле. Нај-
ста ри ја апо те ка у Вој во ди ни је Пр ва но во сад ска 
апо те ка вла сни ка То ме Ан др ле осно ва на 1740. годи-
не. На кон то га се отва ра ју пр ве апо те ке по гра до-
ви ма, Зе мун, Пе тро ва ра дин, а по том 1766. го ди не 
и у Сом бо ру. По го ди ни сво га осни ва ња, Пр ва сом-
бор ска апо те ка је че твр та по ре ду отво ре на апоте-
ка у Вој во ди ни.

Апо те ке су мо ра ле би ти сме ште не у згра да ма 
са при клад ним про сто ри ја ма, у ко ји ма су се мо-
гле при ку пља ти, чу ва ти, спра вља ти и про да ва ти 
ле ко ви те ма те ри је и ле ко ви. У ра ду апо те ка стро-
го се во ди ло ра чу на да се при др жа ва ју ва же ћих 
про пи са о ква ли те ту ле ко ва, струч ном и ква ли-
тет ном ра ду, струч них књи га и свих оба ве за по 
уред ба ма и за ко ни ма. Њи хов рад се од ви јао под 
буд ним оком град ских, жу па ниј ских и др жав них 
вла сти. За њи хо во отва ра ње мо ра ла се тра жи ти 
до зво ла од Град ског пред став ни штва, а над зор о 
ра ду апо те ка био је оба ве зан и ве о ма строг. Ма ги-
стра ти гра до ва у Вој во ди ни, код да ва ња пре по руке 
за отва ра ње апо те ке во ди ли су ра чу на о по тре би 
отва ра ња, о ло ка ци ји и ре о ну ра да, као и о објек-
тив ним еко ном ским мо гућ но сти ма да се апо те ка 
од сво је за ра де из др жа ва.

НАПОМЕНЕ
1 Phar ma ci ae hi sto ria non ui us po pu li sed or bis ter ra-

rum (Исто ри ја фар ма ци је не при па да јед ном на-
ро ду не го чи та вом све ту). Прин ци пи за пи са ње 
исто ри је фар ма ци је при хва ће ни су на Ме ђу на-
род ном кон гре су дру штва за исто ри ју фар ма ци је 
одр жа ног 6–7. ма ја 1927. у Нир нбер гу. При хва ће-
не обла сти ра да из исто ри је фар ма ци је су: Апо-
те кар ство, Фар ма це ут ска тех ни ка, Фар ма це ут ска 
кул тур на исто ри ја и Фар ма це ут ске би о гра фи је. 
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2 Пи смо мр фарм. Ан дри је Мир ко ви ћа упу ће но мр 
фарм. Ђор ђу Ан ти ћу од 31. 3. 1954. го ди не. (Оде-
ље ње за исто ри ју фар ма ци је и здрав стве не култу-
ре Му зеја гра да Но вог Са да, ар хив ска гра ђа инв. 
бр. АМ III 47/9). Мр фарм. Ан дри ја Мир ко вић 
(Кума не, 1896 – Но ви Сад, 1970), апо те кар, исто-
ри чар фар ма ци је, про фе сор на Фар ма це утском 
фа култе ту у Бе о гра ду и пр ви управ ник Му зе ја за 
исто ри ју фар ма ци је Фар ма це ут ског фа кул те та 
Бе о град. Ње гов ле гат чу ва се у Му зе ју гра да Но-
вог Са да у Оде ље њу за исто ри ју фар ма ци је и здрав-
стве не кул ту ре, фор ми ра ју ћи за себ ну фар ма цеут-
ску збир ку.

3 Мр фарм. Ђор ђе Ан тић (Сом бор, 1895 – Сом бор, 
1991), апо те кар, исто ри чар фар ма ци је, ет но лог, 
је дан од осни ва ча об но вље ног Исто риј ског дру-
штва Сом бор, 1936. На кон за вр ше них сту ди ја фар-
ма ци је у За гре бу 1922. го ди не, по ста је вла сник 
Дру ге апо те ке у Сом бо ру „Код Све тог Трој ства“ 
од но сно „Ва ро шке апо те ке“. По од ла ску у пен зи ју 
ра ди на об ра ди ар хив ске гра ђе, по себ но фон да 
сом бор ског Ма ги стра та на ма ђар ском, не мач ком 
и ла тин ском је зи ку. Иза ње га оста ло је пре ве де но 
ви ше хи ља да до ку ме на та, што га свр ста ва у ред 
нај зна чај ни јих ис тра жи ва ча за ви чај не исто ри је 
гра да Сом бо ра. На осно ву сво га ис тра жи ва ња, 
у Исто риј ском ар хи ву Сом бор Ан тић је 17. 2. 1967. 
го ди не по ста вио из ло жбу Раз вој здрав стве не слу
жбе до 1914. го ди не у Сом бо ру. О Ан ти ћу ви де ти у: 
Си ма Ћир ко вић, Ра де Ми хаљ чић, Ан тић Ђор ђе, 
У: Ен ци кло пе ди ја срп ске исто ри о гра фи је, Бе о град, 
Know led ge (1997): 263.

4 Пи смо мр фарм. Ан дри је Мир ко ви ћа упу ће но 
мр фарм. Ђор ђу Ан ти ћу од 16. 12. 1965. го ди не. 
(Оде ље ње за исто ри ју фар ма ци је и здрав стве не 
кул туре Му зеј гра да Но вог Са да, ар хив ска гра ђа 
инв. бр. АМ III 47/9)

5 Ка сни јим ис тра жи ва њем мр фарм. Ђор ђе Ан тић 
до шао је до по да та ка, ко ји се до да нас у ли те ра-
ту ри на во де као зва нич ни, да је пр ву апо те ку у 
Сом бо ру отво рио апо те кар Фер ди нанд Планк 
1766. го ди не. Она је но си ла на зив „Код злат ног 
ла ва“ и на ла зи ла се у ку ћи где се да нас на ла зи Га-
ле ри ја „Ми лан Ко њо вић“.

6 Ку га у Сом бо ру по ја ви ла се 1738/39. го ди не. У хро-
ни ци сом бор ских фра ње ва ца за пи са но је да је 
ку гу до нео за ра же ни грч ки тр го вац, ко ји је од сев-
ши у јед ној град ској го сти о ни за ра зио го сти о ни-
ча ра и ње го ву по ро ди цу, а по том и цео град. На кон 
спро ве де них стро гих са ни тет ских за ко на, 1740. 
го ди не епи де ми ја се по ву кла.

7 Сва три здрав стве на за ко на ва жи ла су за под руч-
је чи та ве Хаб збур шке мо нар хи је. Нај ве ћи део тек-
ста ових за ко на био је по све ћен Са ни тар ном кор-
до ну на гра ни ци. У ње му си де таљ но де фи ни са ни 
сви про пи си ко ји су об у хва та ли рад тог кор до на: 
чу ва ње кор до на, ду жи на ка ран ти на и др.

8 Гер хард Ван Сви тен, (Ger hard van Swi e ten, Лај ден, 
1700 – Беч, 1777), oд 1745. лич ни ле кар ау стриј ске 
ца ри це Ма ри је Те ре зи је, по стао је ру ко во ди лац це-
ло куп не здрав стве не слу жбе Ау стри је, ко ју је 
пот пу но ре ор га ни зо вао. (Бу ло вић, Гор да на. Апо-
те кар ске је ди ни це ме ре и мер ни апа ра ти у Вој во-
ди ни, Рад Му зе ја Вој во ди не, 59. Но ви Сад (2017): 60)

9 Мо стон га, ре ка ко ја се фор ми ра ла од во да ве ли-
ких ба ра се вер но од гра да Сом бо ра. На кра кови-
ма раз гра на тог во де ног ком плак са Мо стон ге, у 
XIV ве ку на ста ло је на се ље, пре те ча гра да. Још у 
XVI II ве ку, број ни ру кав ци до се за ли су до сре ди-
шта гра да. Ње ну ћу дљи ву при ро ду укро ти ло је 
про ко па ва ње Фран цо вог ка на ла (1793–1801), да-
нас укљу чен у ка нал ску мре жу ДТД.

10 Др Китл, ле кар из Ка ме ни це ко ји је у Сре му бо ра-
вио у вре ме ку ге.

11 Др Хас, ле кар из Ја ска ко ји је за вре ме ку ге бо ра-
вио у Сре му.

12 Фри дрих Хоф ман (Fri e drich Hoff mann, Ха ле, 19. 
фе бру ар 1660 – Ха ле, 12. но вем бар 1742), не мач ки 
ле кар и хе ми чар, рек тор и про фе сор ме ди ци не и 
при род не фи ло со фи је на Ме ди цин ском фа кул-
те ту у Ха леу.

13 Ели бер та ци о ном по ве љом Ма ри ја Те ре зи ја је сво-
јим пот пи сом од 17. фе бру а ра 1749. го ди не Сом бор 
зва нич но уз ди гла у ред сло бод них и кра љев ских 
гра до ва Кра ље ви не Угар ске. За ову сло бо ду Сом-
бор ци су мо ра ли да упла те у цар ску бла гај ну 
150.000 рај хсфо рин ти. Био је ово огро ман из нос, 
и ка ко би ис пла ти ли ову су му, Сом бор ци су узе-
ли за јам, а у за лог је ста вљен град, све град ске пу-
ста ре и имо ви на свих та да шњих и бу ду ћих ста-
нов ни ка. Тек 1806. го ди не Сом бор ци су ус пе ли да 
пла те и по след њу ра ту кре ди та, та ко да је укуп-
на це не Ели бер та ци је из но си ла 250.000 јахсфо-
рин ти. 

14 Ан то ло вић, Ми ха ел. Не мач ка ма њи на у Вој во ди
ни (1918–1941) – дру штво и по ли ти ка, Пе да го шки 
фа кул тет, Сом бор (2017): 21–42.

15 По пис ста нов ни штва Сом бо ра 1786. го ди не. У: 
Хе ге диш, Ан тал. Град ска зе мља и гра ђа ни. Исто-
ри ја Сом бо ра Град кроз ве ко ве. Град ска би блио-
те ка „Кар ло Бје лиц ки“ Сом бор. Сом бор (2017): 
301–318.
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16 /Гр. арх. бр./ зна чи Град ски ар хив број – озна ке 
за фу сно те у Ан ти ће вом тек сту. Ка ко је 1964. го-
ди не Град ска др жав на ар хи ве Сом бор про ме ни ла 
на зив у Исто риј ски ар хив Сом бор, то Ан тић ко-
ри сти, та да ње му по зна ту, скра ће ни цу за ар хив-
ску гра ђу. За др жан је прин цип ње го вих озна ка.

17 Ау стриј ски цар Јо сиф II од ре дио је 1786. го ди не 
сло бод ни кра љев ски град Сом бор за се ди ште 
Бач ке жу па ни је, а 1802. го ди не Сом бор по ста је 
се ди ште сје ди ње не Бач ко-бо дро шке жу па ни је. 
Те ри то ри ја Жу па ни је об у хва та ла је про стор из-
ме ђу ре ка Ти се и Ду на ва, на се вер ној гра ни ци про-
сти ра ла се ма ло из над ва ро ши Ба ја на Ду на ву и 
ди ја го нал но до ис под гра да Се ге ди на на Ти си, а 
у ње ном са ста ву су би ли Су бо ти ца и Но ви Сад.

18 До 1776. го ди не на че лу Бач ке жу па ни је увек је 
би ло цр кве но ли це, а од та да ци вил но ли це, на 
осно ву Па тен та о ве ли ким жу па ни ма ко ји је из-
да ла ца ри ца Ма ри ја Те ре зи ја 1752, а по том и про-
ши ре ни Па тент из 1768.

19 Гроф Ан драш Ха дик од Фу то га (1710–1790) био 
је гроф Не мач ке им пе ри је, мар шал ау стриј ске 
вој ске, пред сед ник Двор ског рат ног са ве та. Кра-
љи ца Ма ри ја Те ре зи ја име но ва ла га је 1776. за 
глав ног до жи вот ног жу па на Бач ко-бо дро шке 
жу па ни је, чи ме је он по стао пр ви ци вил ни жу-
пан те жу па ни је од 1699. (Ви де ти: Ђе ре, Зол тан. 
Вој ско во ђа Ма ри је Те ре зи је, гроф Ан драш Ха дик 
од Фу то га. Лич но сти вој во ђан ског про сто ра (збор-
ник ра до ва). Фи ло зоф ски фа кул тет Од сек за исто-
ри ју. Бач ка Па лан ка (2014): 225–242). 

20 Текст је до да так ко ји се на ла зи у до ку мен ту и за-
ка чен уз пи смо ко је мр фарм. Ђор ђе Ан тић из Сом-
бо ра упу ћу је мр фарм. Ку зма но ви ћу у Но ви Сад, 
16. 7. 1955. Део тек ста пи сма гла си: „Тра га ју ћи по 
ар хи ви на шао сам но ве по дат ке, ко ји се од но се на 
отва ра ње пр ве апо те ке у Сом бо ру. При ла жем га 
и умет ни те га у текст на 10. стра ни иза 6. ре да.“

21 Ра ни је до би је на до зво ла за отва ра ње апо те ка сма-
тра ла се не при ко сно ве ним, про дај ним, од но сно 
ре ал ним пра вом. Ре ал но пра во под ра зу ме ва ло 
је да су се апо те ке мо гле на сле ђи ва ти, про да ва ти, 
по кла ња ти и за ла га ти. Ово пра во је на по чет ку 
при па да ло апо те ка ма ко је су би ле отво ре не пре 
1775. го ди не и код ко јих је из ри чи то на ве де но пра-
во про да је. Вла сник ни је мо рао би ти апо те кар, 
али у том слу ча ју апо те ку је во дио апо те кар про-
ви зор. Вре ме ном су про пи си о „не при ко сно ве-
ности пра ва“ ме ња ни, а из ша ре ни ла про пи са и 
њи хо ве при ме не, ко нач но је, за нас бит но, да је на 
те ри то ри ји Вој во ди не ре ал но пра во при зна ва но 

по је ди ним апо те ка ма и по сле 1857. го ди не, под 
усло вом да је апо те ка по сто ја ла пре 1851. го ди не.

22 Утен зи ли ја (lat. uten si lia – ко ри сти ти се) ства ри 
за упо тре бу, по моћ на сред ства, ору ђе, при бор, 
ле кар ски ин стру мен ти и спра ве.

23 Ми сли се на: Phar ma co po ea Au stri a co Pro vin ci a lis II, 
ко ја при па да ре ду фар ма ко пе ја – зва нич ним спи-
ско ви ма упут ста ва, из да тим од стра не са ни тет-
ских др жав них ор га на, ко јих се мо ра ју при др жа-
ва ти апо те ка ри при пра вље њу, ис пи ти ва њу и 
скла ди ште њу ле ко ва. Ау стриј ска фар ма ко пе ја је 
би ла у упо тре би на те ри то ри ји Угар ске, па та ко 
и у Вој во ди ни, а ва жи ла је и по чет ком ХХ ве ка. 
(Ви де ти: Гор да на Бу ло вић, Апо те кар ске је ди ни це 
ме ре и мер ни апа ра ти у Вој во ди ни, Рад Му зе ја 
Вој во ди не 59. Но ви Сад (2017): 55–57)

24 Не до у ми ца је око пре зи ме на про ви зо ра ко ји се 
на во ди и под име ном Франц Цир нел (Fran ci scus 
Zi er nel). У: По по вић, Д. Сте ван. Исто ри ја апо те
кар ства у Вој во ди ни (ру ко пис). Ру ко пи сно одеље-
ње Ма ти це срп ске. РОМС. М.12482 про ви зор је 
на ве ден као Франц Цир нел (Fran ci scus Zi er nel).
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Хе ге диш, Ан тал. Град ска зе мља и гра ђа ни. Исто ри ја 
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OPENING OF THE FIRST PHARMACY IN SOMBOR – THROUGH THE PRISM  
OF GENERAL CIRCUMSTANCES OF THAT TIME

Summary

The development of health culture on the territory of today’s Vojvodina was conditioned by the social, 
political and economic circumstances in which this territory found itself after the departure of the Turks at 
the end of the 18th century. Pharmacies in Vojvodina, in the modern Western sense of the word, as independent, 
legally recognized and professionally controlled health care institutions, began to open during the 18th century, 
as a consequence of the organization of the health service in the Austrian monarchy. When Sombor was up-
risen to the level of a free royal city in 1749, when many battlefields fell silent and when the city’s population 
increased significantly in peacetime, conditions were created for the opening of the first Sombor pharmacy, 
by a pharmacist Ferdinand Plank in 1766, called “At the Golden Lion”. The unpublished and hitherto unex-
plained manuscript of a pharmacist Đorđe Antić testifies to that. His work testifies to the development of the 
city of Sombor during the second half of the 18th century and its growth into the administrative centre of 
Bačko-Bodroška County – the transformation from a military settlement to the urban entity. This was a 
precondition for the development of the bourgeois social class, which was the only one that could carry out 
the historical progress of the “free royal city of Sombor”.

The pharmacy in Sombor, as can be seen from the text of Đorđe Antić, was run following all the rules, just 
like other pharmacy institutions at that time. Pharmacies had to be located in buildings with suitable premises, 
in which they could collect, store, keep and sell medicinal substances and medicines. In the work of the phar-
macies, strict care was taken to comply with the applicable regulations on the quality of medicines, professional 
and quality work, professional books and all the obligations under the regulations and laws. Their work was 
conducted under the watchful eye of the city, county and state government. For their opening, permission had 
to be sought from the City Administration, and supervision of the work of pharmacies was mandatory and 
very strict. The magistrates of the towns in Vojvodina, when giving a recommendation for opening a pharmacy, 
took into account the need for their opening, the location and area of their work, as well as the objective 
economic possibilities for the pharmacy to support itself from its earnings.
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UDC 929.52Ko zjak:615.15(497.113Ši d)

О АПО ТЕ КАР СКОЈ ПО РО ДИ ЦИ КО ЗЈАК ИЗ ШИ ДА1

Ра до ван Сре мац, Му зеј на ив не умет но сти „Или ја нум“ Шид

Ап стракт: То ком 1846. го ди не Ау густ I Ко зјак је до био до зво лу за отва ра ње пр ве апо те ке у Ши ду. На-
кон пр во бит ног ло шег по сло ва ња, Ко зјак је ус пео да ус по ста ви јед ну од нај по зна ти јих апо те ка у Сре му. 
Сво јим си но ви ма је омо гу ћио фи нан сиј ска сред ства за отва ра ње апо те ка у Ру ми, Ста рој Па зо ви, Жу па њи 
и Оси је ку. Ау густ I Ко зјак по ти че из углед не учи тељ ско-све ште нич ке по ро ди це из Мо ро ви ћа и Срем ских 
Кар ло ва ца. По ро ди ца Ко зјак је вре ме ном ус по ста ви ла по ро дич не и по слов не ве зе са не ким од нај у ти цај ни-
јих фар ма це ут ских по ро ди ца у окру же њу, али и по ро ди ца ма и по је дин ци ма ко ји су оста ви ли не из бри сив траг 
у на шем дру штву. Апо те кар ски по сао по ро ди це Ко зјак у Ши ду је тра јао пун век све до на ци о на ли за ци је 
на кон Дру гог свет ског ра та. Ру ше ње згра де апо те ке у цен тру Ши да и рас пар ча ва ње апо те кар ског ин вен та ра 
пред ста вља не из бри сив удар на кул тур но-исто риј ску ба шти ну Ши да и Сре ма.

Кључ не ре чи: Ко зјак, апо те кар ство, Шид, Ру ма, Ста ра Па зо ва, Жу па ња

Иа ко је ста тус гра да и пра во одр жа ва ња ва ша-
ра до био још 1773. го ди не и по том до жи вео сво је-
вр сни про цват, Шид је сво ју пр ву апо те ку до био 
ре ла тив но ка сно, сре ди ном 19. ве ка. По сле не у спе-
лих по ку ша ја дру гих апо те ка ра, до зво лу На ме снич-
ког ве ћа за отва ра ње апо те ке у Ши ду ко нач но је 9. 
де цем бра 1847. го ди не до био Ау густ I Ко зјак. Иа ко 
на са мом по чет ку ње гов по сао ни је ишао нај бо ље, 
вре ме ном је по стао је дан од нај ја чих срем ских 
апо те ка ра. До бро по сло ва ње и сти ца ње ве ли ког 
ка пи та ла, Ко зја ко ви ма је омо гу ћи ло да по ста ну 
део нај ви шег дру штве ног сло ја. За хва љу ју ћи на-
след ству и же љи оца Ау гу ста I Ко зја ка, ње гов син 
Ан дри ја је отво рио апо те ку у Ру ми, а син Ау густ II 

у Ста рој Па зо ви, Жу па њи и Оси је ку, док је син 
Ми лан на ста вио во ђе ње ње го ве апо те ке у Ши ду. 
Апо те ка у Ши ду је функ ци о ни са ла рав но је дан 
век на кон че га је на ци о на ли зо ва на.

По ро ди ца Ко зјак2 се до се ли ла у Мо ро вић у пе-
ри о ду од 1763. и 1765. го ди не. Пр ви по мен по ро ди-
це у се лу по ти че из те 1765. го ди не ка да је она броја-
ла пет чла но ва (Ga šić 1936: 225–230). Ан дри ја Ко зјак 
(Мо ро вић, 1787 – Срем ски Кар лов ци, 1868) је ро ђен 
у Мо ро ви ћу као син се о ског учи те ља Ада ма Ко-
зја ка и Те ре зи је рођ. Је мрић (ИАС, ф. 12, књ. 1, стр. 
32). Ње гов мла ђи брат Ан то ни је Ко зјак (Mоровић, 
1806 – Мо ро вић, 1847) се шко ло вао у Оси је ку и 
Ђа ко ву, на кон че га је ру ко по ло жен 1829. го ди не. 
Био је ка пе лан у Ко па ни ци, Пу ни тов ци ма, Дре њу 
и Хрт ков ци ма. Ја ну а ра 1847. го ди не по ста вљен је 
за ка пе ла на у род ном Мо ро ви ћу, где је и пре ми нуо 
пет ме се ци ка сни је (сли ка 2) (Ga šić 1936: 278–279).

При ли ком вен ча ња са Маг да ле ном Ми лер (Mag-
da le na Müller) (Срем ски Кар лов ци, 1798 – Срем ски 

Сли ка 1. Та бла са пр ве апо те ке Ау гу ста I Ко зја ка
Сли ка 2. За пис о слу жбо ва њу Ан то ни ја Ко зја ка у  

Мо ро вић кој жу пи (ИАС, ф. 12, књ. 1)
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Кар лов ци, 1829) 1813. го ди не Ан дри ја Ко зјак је већ 
ра дио као учи тељ у срем ско кар ло вач кој не мач кој 
шко ли (Ма ти ца вен ча них ри мо ка то лич ке жу пе 
Срем ски Кар лов ци 1787–1856, стр. 120). Дру ги брак 
је скло пио као удо вац 1830. го ди не са Маг да ле ном 
Ми лер рођ. Кох (Mag da le na Müller-Кoch), а тре ћи 
1852. го ди не са Ка та ри ном Хо лик рођ. Чо ко ња 
(Ма ти ца вен ча них ри мо ка то лич ке жу пе Срем ски 
Кар лов ци 1787–1856, стр. 166. и 244). Имао је три-
на е сто ро де це: Ама ли ју (1815) уда ту за Фран ци ска 
Штро дла из Срем ских Кар ло ва ца, Ау густ I (1816–
1894), Вје ко сла ва Алој за (1817–1885), Адол фа (1820–
1820), Ану (1824–1824), Алек сан дра (1825–1825), 
Апо ло ни ју (1825–1825), Фран ци ска Адол фа (1826) 
оже ње ног Хе ле ном Ха и но вић, Ан то ни ју (1828–1828), 
Ану (1829), Ан ту на Не на да (1853), Алек сан дра (1855 
–1856) и Адел хајд (1859). Вје ко слав Алојз Ко зјак 
(Срем ски Кар лов ци, 1817 – Но ви Ба нов ци, 1885) се 
шко ло вао у Срем ским Кар лов ци ма, Ђа ко ву и Бечу. 
За ре дио се у Ђа ко ву 1841. го ди не, на кон че га је био 
се дам на ест го ди на ка пе лан у То вар ни ку, за тим у 
Си ки рев ци ма, Тр ња ни ма, Ко па ни ци, Ан дри јев-
ци ма и Ру ми. Го ди не 1859. по стао је управ ник жупе 
у Но вим Ба нов ци ма, а 1860. го ди не и жуп ник. Пен-
зи о ни сан је у Но вим Ба нов ци ма 1875. го ди не где 
је де сет го ди на ка сни је и пре ми нуо и са хра њен.3

Ау густ I Ко зјак (Срем ски Кар лов ци, 1816 – Шид, 
1894) је ди пло ми рао фар ма ци ју у Пе шти 1838. го-
ди не (сли ка 4). Ра дио је у апо те ка ма у Бу ку ре шту 
(1838, 1843–1844, 1846), Ру ми (1839–1841) и Бе о гра-
ду (1846). Ни је по зна то ка да се тач но до се лио у Шид, 
али је то мо ра ло би ти из ме ђу 1846. и 1850. го ди не. 
Ау густ Ко зјак је од На ме сни штва до био до зво лу 
за отва ра ње апо те ке 9. де цем бра 1847. го ди не, непу-
на три ме се ца од под но ше ња мол бе.4 Пр ва апо те ка 
је би ла сме ште на уз по ток Ши ди ну у из најм ље ној 
ку ћи. Пре ма за пи сни ци ма жу па ниј ске скуп шти не 
мо же се за кљу чи ти да му је по сао пр ве две де цени-
је ишао ло ше, и то у тој ме ри да му је 1866. го ди не 
пре ти ло од у зи ма ње до зво ле за рад. На кон ин тер-
вен ци ја вла сти усло ви у апо те ци су се на гло по бољ-
ша ли. Ау густ Ко зјак је био члан-осни вач Оп штег 
ау стриј ског апо те кар ског удру же ња (Mi ćić 1987: 
110–111). Апо те ка се зва ла „Код злат ног ла ва“ (слика 
1 и 3). 

Ау густ I Ко зјак се вен чао у Ги бар цу, 1857. го ди-
не са Ма тил дом Шиц (Mat hil da Schütz) (1836–1889). 
У бра ку су има ли: Јо си па Ау гу ста (1851–1852), Андри-

ју Јо си па (1852–1896), Алек сан дра Еме ри ка (1855–
1856), Ма ри ју (1857–1916) уда ту за пе тро ва ра дин-
ског апо те ка ра Те о до ра Де о да та, Еду ар да Еме ри ка 
(1858), Си ги смун да Жив ка (1861–1876), Ау гу ста II 
(1863–1941), Еми ла Јо се фа Ми ла на (1866–1933), Ру-
дол фа Сте фа на Мел хи о ра (1867–1868) и Сте фа на 
(1869–1871) (Сре мац 2019: 30). Ве ро ват но нај бо љи 
по ка за тељ фи нан сиј ског ста ња по ро ди це је сте те-
ста мент Ау гу ста I из 1892. го ди не. Те ста мен том је 
по де лио пре ко 20.000 фо рин ти сво јој де ци. Нај ста-
ри ји син Ан дри ја је до био 6.800 фо рин ти (од че га 
је дан део иде на осни ва ње апо те ке у Ру ми), ћер ка 
Ма ри ја је при ли ком уда је до би ла ми раз од 4.000 
фо рин ти у го то вом и спре му у вред но сти од 500 
фо рин ти, па јој те ста мен том оста вља још 1.500 фо-
рин ти, си ну Еду ар ду оста вља 5.000 фо рин ти, сину 
Ау гу сту II оста вља 5.500 фо рин ти (од че га је дан 
део иде на осни ва ње апо те ке у Ста рој Па зо ви), док 
си на Ми ла на име ну је за глав ног на след ни ка све 
по крет не и не по крет не имо ви не (Сре мац 2015: 41–
43). Пре ма грун тов ном уло шку 54 Ау густ Ко зјак 
је у тре нут ку смр ти са мо у шид ском ата ру по се до-
вао 190 ју та ра зе мље (Основ ни суд у Ши ду, Грун-
тов ни ца). Сво ју апо те ку Ау густ I је пре вео на свог 
си на Еми ла Ми ла на 1890. го ди не.

Андријa Јо сип Ко зјак (1852–1896) је ди пло ми-
рао фар ма ци ју у Гра цу 1874. го ди не (Бо шко вић 2018: 
108). Био је оже њен Иван ком Јан ком Штај нха ус 
(1860–1948) са ко јом је имао си но ве Ау гу ста III (Рума, 
1882 – Ру ма, 1916) и Еме ри ка Мир ка (Ру ма, 1884 – 
За греб, 1920). До зво лу Кра љев ске зе маљ ске вла де за 
отва ра ње апо те ке („Код Сал ва то ра“) у Ру ми до био 

Сли ка 3. При ме ри апо те кар ске ам ба ла же из Ко зја ко ве 
апо те ке у Ши ду (Му зеј гра да Но вог Са да – Му зеј  

фар ма ци је, инв. бр. 1252, 1258, 1422, 1260, 1261, 1427)

О АПО ТЕ КАР СКОЈ ПО РО ДИ ЦИ КО ЗЈАК ИЗ ШИ ДА РА ДО ВАН СРЕ МАЦ



је 1881. го ди не и во дио је све до сво је смр ти 1. ав-
гу ста 1896. го ди не (сли ка 5). На кон то га апо те ку 
су во ди ли про ви зо ри ме ђу ко ји ма је био и ње гов 
син Ау густ III Ко зјак (од 1908. го ди не) (Mi ćić 1987: 
74). Ау густ III Ко зјак се ни је ду го ба вио фар ма ци-
јом бу ду ћи да је пре ми нуо 1916. го ди не. На кон тога 
апо те ку пу не две го ди не по но во во де про ви зо ри, 
све док је Ан дри ји на удо ви ца Јан ка Ко зјак ни је про-
да ла Ива ну Пли ве ли ћу 1918. го ди не. По ро ди ца Ко-
зјак се та да пре се ли ла из Ру ме у За греб (Mi ćić 1987: 
75). Убр зо на кон пре се ље ња у За греб пре ми ну ли 
су Еме рик Мир ко, Ште фи ца и ње на ћер ка До ра.

Ау густ II Ко зјак (1863–1941) се шко ло вао у Шиду 
и Но вом Са ду, а фар ма ци ју је ди пло ми рао у Бе чу. 

Го ди не 1887. у Ста рој Па зо ви је од Ан то на Хај ни ша 
от ку пио апо те ку „Код Ма те ре Бо жи је“ и во дио је 
до 1891. го ди не ка да ју је про дао Еми лу Ко за ле ку 
(Mi ćić 1987: 117–118).

Сли ка 6. Ау густ II Ко зјак са су пру гом Аном пл. Зам фир 
(Ар хи ва За ви чај ног му зе ја „Стје пан Гру бер“ у Жу па њи)

На кон про да је ста ро па зо вач ке апо те ке пре шао 
је у Беч код та ста, а по том Жу па њу где је 1893. го-
ди не ку пио та мо шњу апо те ку „Св. Ро ку“ (сли ка 7). 
Ау густ II Ко зјак је био ве о ма ак ти ван у дру штве-
ном жи во ту Жу па ње као ху ма ни та рац, био је члан 
Хр ват ског ље кар нич ког дру штва у За гре бу и члан 
уте ме љи тељ Хр ват ског ака дем ског фар ма це ут ског 
клу ба (Mi ćić 1987: 123–124). Са су пру гом Аном пле-
ме ни том Зам фир имао је Гу ста ва (1889–1889), Ану 
Ма ри ју (1897), Кар ла Еми ла (1899) и Ау гу ста IV 
(1905–1977). Го ди не 1939. пре пи сао је апо те ку на 
нај мла ђег си на Ау гу ста IV Ко зја ка ко ји је ди пло-
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Сли ка 4. Ди пло ма Ау гу ста I Ко зја ка, 1838. г.  
(Оде ље ње за исто ри ју фар ма ци је и здрав стве не  

кул ту ре, Му зеј гра да Но вог Са да, МФ-234)

Сли ка 7. По да ци о Ко зја ко вој апо те ци „Св. Ро ка“  
у Жу па њи (Ар хи ва За ви чај ног му зе ја „Стје пан Гру бер“  

у Жу па њи, Ље кар ни штво, кут. 60)
Сли ка 5. Гроб Ан дри је Ко зја ка на ри мо ка то лич ком 

гро бљу у Ру ми
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ми рао фар ма ци ју у За гре бу 1925. го ди не. Ау густ 
IV Ко зјак је био ан ти у ста шки на стро јен због че га 
је већ 1941. го ди не спро ве ден у ло гор у Ко прив ни ци. 
На кон пу шта ња из ло го ра ниje смео да се вра ти у 
Жу па њу па је про дао сво ју апо те ку Ан ти Хрен че-
ви ћу и пре шао у Оси јек где је за ку пио апо те ку од 
удо ви це апо те ка ра Ко сте Ди е не ла.

Емил Јо зеф Ми лан (1866–1933) био је нај мла ђи 
син Ау гу ста I. Као глав ни на след ник оче вог има-
ња остао је у Ши ду и на ста вио оче ву апо те кар ску 
ка ри је ру. Ди пло ми рао је фар ма ци ју у Бе чу 1888. 
го ди не, и већ две го ди не ка сни је пре у зео оче ву 
апо те ку. Кра јем 19. ве ка са гра дио је на ме сту оче-
ве ста ре апо те ке ве ле ле пан обје кат ко ји је слу жио 
и као по ро дич на ку ћа и као апо те ка (сли ка 8).

За хва љу ју ћи су пру ги ном ми ра зу у ви ду по ро-
дич не ку ће у са мом цен тру Ши да, Емил Ми лан 
Ко зјак је до био ло ка ци ју за но ву апо те ку ко ју је са-
гра дио 1925/1926. го ди не (сли ка 9 и 10). Оже нио се 
1891. го ди не Срп ки њом из Срем ске Ми тро ви це, 
Ју ли ја ном Јул ком Сте фа но вић (1874–1953) (Сре мац 
2016: 38-42, 89-94).5 Емил и Јул ка су има ли че ти ри 
ћер ке и јед ног си на: Ан ђе лу Де ли ју (1892–1976) уда-
ту нај пре за ле ка ра др Ми ле та Де ја но ви ћа, а по том 
за др Слав ка Ма ше ка, Ол гу (1893–1942) уда ту за 
др Иг ња та Па вла са (Бу ко ва ла и др. 2018: 27-36), Ми-
ли цу Еми ли ју (1895–1966) уда ту за др Вој ка Ар ко 
(Fa to vić-Fe ren čić i dr. 2016: 107–116), Ау гу сту Ве ру 
(1898–1968) уда ту за др Си ме о на Алек си ћа, и Ђуру 
Ђо ку (1902–1959) (сли ка 11–14) (Сре мац 2019: 30). 

На кон смр ти Еми ла Ми ла на Ко зја ка 1933. годи-
не, ње го ва апо те ка је при па ла ње го вом си ну Ђури 
Ђо ки Ко зја ку. Ђу ра Ђо ка је ди пло ми рао у За гре-

бу 1924. го ди не. Остао је упам ћен као ве ли ки љу-
би тељ сли кар ства и ко лек ци о нар сли ка свог да љег 
ро ђа ка Са ве Шу ма но ви ћа. Имао је два бра ка. На-

Сли ка 8. Ста ра ку ћа и апо те ка у Ши ду

Сли ка 9. Град ња апо те ке у цен тру Ши да ра них 20-их  
година 20. ве ка (вла сни штво Иван Ко зјак)

Сли ка 10. Апо те ка у Ши ду 30-их година 20. ве ка

Сли ка 11. са ле ва: (сто ји) Да рин ка Ма ши ре вић рођ. 
Сте фа но вић са ћер ком Па у ли ном, (сто ји) Ол га  

Сте фа но вић, (се ди) Ми ли ца Сте фа но вић рођ. Ма у ко вић, 
(се ди) Јул ка Ко зјак рођ. Сте фа но вић са ћер ком Ми ли цом 

Еми ли јом, (сто ји) Иван Ма ши ре вић и (сто ји) Емил  
Ми лан Ко зјак. Ис пред се де Ан ђе ла Де ли ја и Ол га Ко зјак. 

Шид, 1897. (вла сни штво Ја сна Ата нац ко вић)



кон крат ко трај ног пр вог бра ка са Бла жен ком рођ. 
Стрeим, оже нио је Ми ле ну Кри зман6. Из та два 
бра ка је имао де цу Ива ну (1931), Да шку Ау гу сту 
(1938–2014), Ми ла на Дра гу ти на (1940–1970) и Ива на 
Ми лу ти на (1943) (сли ка 15). На кон уста шке ак ције 
у ко јој је уби је но де вет углед них шид ских Ср ба, 
Ђу ра Ко зјак је са су пру гом и де цом по бе гао у Ва-
ра ждин, а апо те ку оста вио на бри гу сво јој мај ци 
Јул ки. Иа ко је би ла Срп ки ња, Јул ка Ко зјак је као 
удо ви ца ри мо ка то ли ка Хр ва та и при пад ни ца углед-
не хр ват ске по ро ди це до не кле има ла сво је вр сну 
за шти ту у вре ме уста шке вла сти, па је сво ју бри гу 
над апо те ком ко ри сти ла за по моћ Ср би ма и пар-
ти за ни ма. По сто је све до че ња Ши ђа на да је сла ла 
ме ди цин ски ма те ри јал бор ци ма, а са дру ге стра не 
при су ство не мач ких офи ци ра у сво јој ку ћи је ко-
ри сти ла да пре ко њих по ша ље по ро дич не па ке те 
или пи сма Ср би ма у рад ним ло го ри ма у Не мач кој 
и Ау стри ји. Ђу ра Ђо ка се вра тио у Шид на кон осло-
бо ђе ња и по но во отво рио апо те ку ко ја му је све га 
пар ме се ци ка сни је од у зе та, а по том по но во вра-
ће на. Го ди не 1949. Ко зја ко ва апо те ка је от ку пље на 
од стра не др жа ве и пре тво ре на у На род ну апо те ку. 
Ђу ра Ђо ка Ко зјак је био управ ник те апо те ке све 
до пре ла ска у За греб 1953. го ди не, где је и пре ми-
нуо 1959. го ди не.

Убр зо на кон про те ри ва ња по ро ди це Ко зјак из 
Ши да њи хо ва по ро дич на ку ћа и апо те ка у цен тру 
Ши да је по ру ше на до те ме ља (сли ка 16). На тај на-
чин је успо ме на и на сле ђе ге не ра ци ја шид ских 
апо те ка ра уни ште на. Је ди но што још у Ши ду под-
се ћа на ове ве ли ка не фар ма ци је је сте њи хо ва ста ра 
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Сли ка 12. Емил Ми лан и Јул ка Ко зјак у ста ром објек ту  
апо те ке, 1915. (до ку мен та ци ја Му зе ја гра да Но вог Са да  

– Му зе ја фар ма ци је)

Сли ка 13. Емил Ми лан и Јул ка Ко зјак са де цом,  
око 1918. (вла сни штво: Ми ли ца Кр стић-Бу рић)

Сли ка 14. У пр вом пла ну Ол га Ко зјак са су пру гом др  
Иг ња том Па вла сом, у дру гом пла ну оста ла де ца Еми ла  
Ми ла на Ко зја ка (вла сни штво: Ми ли ца Кр стић-Бу рић)

Сли ка 15. Са ле ва Да шка, Иван, Ђу ро Ђо ка, Ми ле на и 
Ми лан Ко зјак. Шид, око 1950. (вла сни штво: Иван Ко зјак)
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О АПО ТЕ КАР СКОЈ ПО РО ДИ ЦИ КО ЗЈАК ИЗ ШИ ДА РА ДО ВАН СРЕ МАЦ

ку ћа, да нас згра да Ре пу блич ког фон да за здрав стве-
но оси гу ра ње и ЈКП Вдо во да у Ши ду. Ову ку ћу је 
удо ви ца Јул ка Ко зјак оста ви ла сво јим уну ци ма, 
ко ји, на жа лост, ни кад ни су ус пе ли ући у по сед исте. 
Део ин вен та ра шид ске апо те ке чу ва ју Му зеј фар-
ма ци је при Му зе ју гра да Но вог Са да и Га ле ри ја 
сли ка „Са ва Шу ма но вић“ Шид.

Сли ка 16. Ру ше ње згра де апо те ке по чет ком 60-их  
го ди на про шлог ве ка

НАПОМЕНЕ
1 За хва љу јем се на пру же ној по мо ћи при пи са њу 

ра да: Ми ли ци Кр стић-Бу рић, Ива ну Ко зја ку, 
др Мил ки Алек сић, влч. Ду ша ну Ми ле ки ћу, Гор-
да ни Бу ло вић из Му зе ја Гра да Но вог Са да, Ја њи 
Ју зба шић из За ви чај ног му зе ја „Стје пан Гру бер“ 
у Жу па њи, Ђор ђу Бо шко ви ћу из За ви чај ног му-
зе ја у Ру ми и Ја сни Ата нац ко вић.

2 У ма ти ца ма ри мо ка то лич ке жу пе у Мо ро ви ћу 
пре зи ме је по не кад на ве де но као Ко зја ко вић.

3 За хва љу јем се на по да ци ма ве ле ча сном Ду ша ну 
Ми ле ки ћу, жуп ни ку у Но вим Ба нов ци ма.

4 Пре Ко зја ка, мол бу за отва ра ње апо те ке у Шиду 
под нео је 1842. го ди не апо те кар из Пан че ва, Ла-
зар Те о до ро вић. Рас пра ва на жу па ниј ским скуп-
шти на ма о овој мол би тра ја ла је две и по го ди не 
и на кра ју је, по сле из но ше ња ра зних раз ло га, 
од би је на. Ау тор мр Ми ћић упо ре ђу ју ћи раз ло ге 
за отва ра ње апо те ка ко је су на ве ли у сво јим мол-
ба ма Те о до ро вић и Ко зјак, раз ли ке у по ступ ку 
вла сти и вре мен ски пе ри од од лу чи ва ња, за кљу-
чио је да је жу па ниј ска скуп шти на од би ла Тео-
до ро ви ће ву мол бу из вер ских по бу да, бу ду ћи да 
им је Ко зјак као ри мо ка то лик ви ше од го ва рао 

за пла но ве уни ја ће ња на Шид ском вла сте лин-
ству (Mi ćić 1987: 109). 

5 Ју ли ја на Сте фа но вић је ћер ка ми тро вач ког 
тр гов ца Ге ор ги ја Сте фа но ви ћа и Ши ђан ке Ми-
ли це рођ. Ма у ко вић. На кон што је оста ла удо-
ви ца, Ми ли ца се са три ћер ке вра ти ла у Шид. 
Усе ли ла се у ро ди тељ ску ку ћу у цен тру Ши да 
ко ју је ка сни је усту пи ла зе ту апо те ка ру Ми ла ну 
Ко зја ку за плац за град њу апо те ке.

6 Ми ле на Кри зман је ћер ка Хин ка Кри зма на, адво-
ка та и по ли ти ча ра, ми ни стра у Кра ље ви ни Ју-
го сла ви ји, а ка сни је чла на Из вр шног ве ћа СР 
Хр ват ске.
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АР ХИВ СКА ГРА ЂА:

Ри мо ка то лич ка жу па Мо ро вић, ф. 12, Исто риј ски 
ар хив „Срем“ Срем ска Ми тро ви ца

Ма тич не књи ге ри мо ка то лич ке жу пе Срем ски Кар-
лов ци. Оп штин ска упра ва Срем ски Кар лов ци 

Грун тов ни ца, Основ ни суд у Ши ду



Radovan Sremac, Museum of Naive Art „Ilijanum“ Šid

ABOUT THE FAMILY KOZJAK PHARMACY FROM ŠID

Summary

During 1846, August I Kozjak received permission to open the first pharmacy in Šid. August I Kozjak 
came from a respectable teacher-priest family from Morović and Sremski Karlovci. After the initial bad 
business, Kozjak managed to establish one of the most famous pharmacies in Srem. He provided financial 
resources for his sons to open pharmacies in Ruma, Stara Pazova, Županja and Osijek. These founders 
and owners of the pharmacies in Srem were the sons of August I Kozjak – Andrija (1852–1896), August II 
(1863–1941) and Emil Jozef Milan (1866–1933), and grandsons – August III (1882–1916), Đuro Đoka (1902–
1959) and August IV (1905–1977). Over time, the Kozjak family established family and business ties with 
some of the most influential pharmaceutical families in the area, but also with families and individuals 
who have left an indelible impact on our society. The pharmacy business of the Kozjak family in Šid lasted 
for a full century until the nationalization after the Second World War. The demolition of the pharmacy 
building in the centre of Šid and the chopping of the pharmacy inventory represent an indelible blow to 
the cultural and historical heritage of Šid and Srem. Kozjak’s pharmacy in Osijek worked a little longer. 
Today, a part of the inventory of the pharmacy in Šid is kept by the Museum of Pharmacy at the Museum 
of the City of Novi Sad and the Gallery of Paintings “Sava Šumanović” Šid.
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UDC 341.382(443.6Tri a non)”1920”

ТРИ ЈА НОН СКИ МИ РОВ НИ УГО ВОР КАО ПРАВ НИ ОСНОВ  
СЕВЕРНE СРПСКE ГРАНИЦE

Др Сло бо дан П. Ор ло вић, Прав ни фа кул тет Универзит етa у Но вом Са ду

Ап стракт: Три ја нон ским уго во ром из 1920. го ди не за кљу чен је мир из ме ђу Ма ђар ске и др жа ва по бед ни-
ца у Пр вом свет ском ра ту. Пот пи сник Уго во ра би ла је и Кра ље ви на Ср ба, Хр ва та и Сло ве на ца ко ја је та да, 
из ме ђу оста лог, уста но ви ла сво ју се вер ну гра ни цу пре ма Ма ђар ској. Три ја нон ски уго вор је имао те шке по-
сле ди це по по је дин це и ма ђар ску на ци ју у це ли ни, па је го то во чи тав век зах те ва на, ди рект но и ин ди рект-
но, ње го ва ре ви зи ја. До то га прав ним пу тем ни је до шло, те je севернa границa да на шње Ср би је, као да љег 
устав но прав ног след бе ни ка Кра ље ви не СХС, и са да, пр вен стве но, гарантованa тим уго во ром.

Кључ не ре чи: Три ја нон ски уго вор, Ма ђар ска, Ср би ја, др жав на гра ни ца

Увод

Ми ров ни уго вор (уго вор о ми ру) је ин стру мент 
фор мал не из ја ве ко јом се уста но вља ва трај ни мир 
из ме ђу уго вор них стра на, обич но др жа ва. У ме ђу-
на род ним ра то ви ма, где се су ко бља ва ви ше од две 
др жа ве, је дан уго вор мо же би ти пот пи сан од стра-
не свих не при ја тељ ских стра на, ма да се, обич но, 
скла па не ко ли ко уго во ра. Пр ви свет ски рат је био 
гло бал ни ору жа ни су коб ко ји се са сто јао од 79 по-
себ них (би ла те рал них) ра то ва, од ко јих је ве ћи на 
от по че ла (ини ци ра на) об ја вом ра та или ул ти ма-
ту мом. За вр шио се пот пи си ва њем пет ми ров них 
уго во ра, из 1919. и 1920. го ди не у пред гра ђи ма Па-
ри за, си ла по бед ни ца са Не мач ком у Вер са ју, Ау стри-
јом у Сен Жер ме ну, Ма ђар ском у Три ја но ну (пред-
гра ђе Вер сај), Бу гар ском у Не јиу и са Тур ском у Се-
вру. Сту пи ли су на сна гу 1920. и 1921. го ди не, осим 
уго во ра са Тур ском ко ја је од би ла да ра ти фи ку је 
уго вор по сле из би ја ња Ке ма ли стич ке ре во лу ци је.1 

Кон фе рен ци ја о ми ру у Па ри зу је отво ре на, 
сим бо лич но, на дан ује ди ње ња Не мач ке, 12. ја ну-
а ра 1919. го ди не и на њој су др жа ве уче сни це биле 
пред ста вље не пре ко пре сед ни ка вла да, ми ни ста ра 
спољ них по сло ва и ди пло ма та. Је ди ни шеф др жа ве 
ко ји је уче ство вао био је пред сед ник САД, Вил сон 
(Wo o drow Wil son), а ка сни је и Ма са рик (Tomáš Gar-
ri gue Ma saryk), пред сед ник Че хо сло вач ке.2 Два де-
сет и се дам др жа ва по бед ни ца и пет бри тан ских 
до ми ни о на уче ство ва ло је на кон фе рен ци ји, док су 

по ра же не др жа ве би ле са мо фор мал но по зи ва не 
да при хва те по ну ђе не ми ров не усло ве. То је би ла 
ја сна раз ли ка из ме ђу по бед ни ка и по ра же них, мада 
ни по бед нич ке др жа ве ни су има ле исту по зи ци ју, 
ко ју је би ло те шко ујед на чи ти због раз ли чи тог бро-
ја жр та ва, ве ли чи не тру па, ра за ра ња те ри то ри је 
и др.3

Уго во ри о ми ру из гу би ли су не ка да шњи зна-
чај и у са вре ме но до ба они ви ше ни су прав ни и по-
ли тич ки ин стру мент за вр шет ка ра та. У 311 ра то ва 
(у ма те ри јал ном сми слу – об ја вље них и нео бја вље-
них) у пе ри о ду од 1480. до 1970, ма ње од по ла, 137, 
за вр ши ло се фор мал но – пот пи си ва њем уго во ра 
о ми ру (свих 137 пре Пр вог свет ског ра та).4 Вре ме 
по сле Дру гог свет ског ра та пак ка рак те ри шу мање 
га ран ци је ми ра – рет ки су ми ров ни уго во ри, па су 
се не при ја тељ ства че шће об на вља ла. Уме сто ми-
ров них уго во ра скла па на су при мир ја, до го ва ран 
пре ста нак ва тре (ору жа них деј ста ва), гу ше не су 
по бу не, de fac to се при ста ја ло на те ри то ри јал не 
про ме не, оста јао је sta tus quo, па та ко и раз ло зи за 
об на вља ње ра та.5 Дру гим ре чи ма, без уго во ра о 
ми ру ума ње не су шан се за по сти за ње трај ног мира 
из ме ђу за ра ће них стра на.6 

Скла па ње Три ја нон ског уго во ра

Не по сре дан и оп шти узрок по тре бе за скла па-
њем Три ја нон ског уго во ра је по раз Ау стро-Угар ске 
мо нар хи је у Пр вом свет ском ра ту, што је ство рило 



ну жност да се уре де по ли тич ки и прав ни од но си 
са но во на ста лом др жа вом Угар ском (Ма ђар ском).7 
Та др жа ва је оста ла са ма ње од јед не тре ћи не те ри-
то ри је ко ју је има ла Кра ље ви на Угар ска у Ау стро-
угар ској мо нар хи ји,8 а ко ја се са сто ја ла од 64 жу-
па ни је и об у хва та ла ве ли ки део по сле рат не Кра-
ље ви не СХС (де ло ве да на шње Ср би је, Хр ват ске и, 
у ма њој ме ри, Сло ве ни је). Ра ди сма ње ња на пе то сти 
из ме ђу Ма ђар ске и окол них др жа ва би ло је не оп-
ход но за кљу чи ти ме ђу на род ни уго вор ко ји ће гаран-
то ва ти и ве ли ке др жа ве, глав не си ле по бед ни це.

Још је дан ве о ма ва жан и кон кре тан раз лог који 
је по мо гао скла па њу ми ров ног уго во ра са Ма ђар-
ском у „Три ја нон ским гра ни ца ма“ је чи ње ни ца да 
та др жа ва ви ше ни је мо гла да ус по ста ви власт на 
те ри то ри ја ма ко је је до вој ног по ра за др жа ла. Још 
ра ни је, пре за кљу че ња при мир ја, а ка да је по раз Цен-
трал них си ла био не из бе жан, у не ким де ло ви ма 
Ау стро-Угар ске мо нар хи је за вла да ло је без вла шће, 
лич на и имо вин ска угро же ност. Ово ни је ми мо-
ишло ни на ше вој во ђан ске кра је ве, где су се по ку-
ша ва ли ус по ста ви ти ка кви-та кви ор га ни ци вил-
не и по ли циј ске вла сти, на ба зи до бро вољ но сти.9 
Све то је ука зи ва ло на чи ње ни цу да не ма ђар ско 
сло вен ско ста нов ни штво ви ше ни је хте ло да живи 
под вла шћу ма ђар ске др жа ве. На про тив, они су се 
др жа ли Вил со но вог ста ва (из „14 та ча ка“) да са мо-
о пре де ље ње ни је про ста фра за, већ им пе ра тив но 
на че ло ко јег ће се др жав ни ци убу ду ће мо ра ти при-
др жа ва ти, што је и кон кре ти зо ва но по ми ња њем 
на родâ Ау стро-Угар ске, чи ја ће ме ста ме ђу на ци-
ја ма (на ро ди ма) би ти са чу ва на и оси гу ра на и ко-
ји ма тре ба омо гу ћи ти сло бо ду са мо стал ног (ау то-
ном ног) раз во ја.10 Ма да се по ка за ло да је ње гов 
иде а ли стич ки при ступ – по ко јем су ко ло ни ја ли-
стич ко ри вал ство, моћ на вој ска и рав но те жа снага 
во ди ли у рат, док на ци о нал но са мо о пре де ље ње, 
отво ре на ди пло ма ти ја, де мо кра ти ја и еко ном ска 
не за ви сност во де ка ми ру – по гре шан.11

И Беч је зах те вао да се при мир је скло пи на осно-
ву „14 та ча ка“, али је пред сед ник Вил сон то од био, 
под ву кав ши да су САД при зна ле у нај ши рем оби-
му „оправ да ност ју го сло вен ских на ци о нал них 
те жњи“,12 да би аме рич ка вла да тек 26. ју на 1918. 
го ди не об ја ви ла да је њен циљ у ра ту да раз би је 
„умјет ну ау стриј ску ца ре ви ну“.13 Го то во по ла го-
ди не по сле то га на jугословенским про сто ри ма те 

би вше ца ре ви не осно ва на је но ва др жа ва – Кра љев-
ство Ср ба, Хр ва та и Сло ве на ца.14 Ње го ва уло га, као 
и дру гих но во ство ре них др жа ва (Че хо сло вач ке, 
ве ли ке Ру му ни је, Пољ ске), већ је ра ни је од ре ђе на, 
да бу де „не пре мо сти ва пре пре ка за гер ман ска на-
сто ја ња“ пре ма амeричком др жав ном се кре та ру 
Лен син гу (Ro bert Lan sing).15 

Гу би так фак тич ке вла сти на пре те жном де лу 
до та да шње те ри то ри је, чи ње ни ца да су на тим 
про сто ри ма фор ми ра не но ве или об но вље не ста ре 
држа ве, што је по твр ђе но Вер сај ским ми ров ним 
уго во ром, као и пот пу на по ли тич ка не ста бил ност 
и не си гур ност, до ве ло је Ма ђар ску пред јед ну је-
ди ну мо гућ ност – да као по ра же на стра на у ра ту 
пот пи ше ми ров ни уго вор са свим по сле ди ца ма 
ко је тај чин но си.

На ми ров ну кон фе рен ци ју ма ђар ска де ле га ци-
ја је ко нач но сти гла (на кон што је фор ми ра на кон-
зер ва тив на вла да) 7. ја ну а ра 1920. го ди не, али не 
да пре го ва ра – ни је би ло усту па ка ни ти озбиљ ни је 
де ба те, већ да јед но став но при хва ти до не те од лу ке.16 
Оту да су по ра же не стра не кон фе рен ци ју на зи ва-
ле „дик та том“.17 Ма ђар ска де ле га ци ја је ко нач но, 
по сле од ла ска, па по врат ка у Па риз, 4. ју на пот пи-
са ла Три ја нон ски уго вор, ко ји је ра ти фи ко ван 13. 
но вем бра исте го ди не. Ко ми си ја за раз гра ни че ње 
је има ла за да так да од ре ди но ве гра ни це Ма ђар-
ске и у то ме су јој по ма га ли број ни струч ња ци ан га-
жо ва ни од стра не Са ве знич ких и удру же них си ла. 
За по вла че ње гра нич не ли ни је пре ма Кра ље ви ни 
СХС осно ва на је ко ми си ја од се дам чла но ва (од 
ко јих је је дан пред став ник Ма ђар ске). По што је у 
ње ном ра ду пред став ник Ма ђар ске у ма њи ни, 
пред ви ђе на је мо гућ ност ис пра вља ња ко ми сиј-
ских од лу ка ако би се утвр ди ло да по сто ји оп шти 
ин те рес да се не ка ет нич ка или еко ном ска не прав-
да ис пра ви – слао би се из ве штај Дру штву на ро да 
ка ко би се на пра ви ла про ме на по прин ци пу „при-
ја тељ ских ис прав ки“ (би ло је са мо не ко ли ко бе зна-
чај них про ме на).18 Од би ја ње број них ма ђар ских 
при го во ра и до ка за, об ја вље них у тро том ном шти-
ву Ма ђар ски ми ров ни пре го во ри, на во ди ло је ауто-
ре на за кљу чак да исти на ни је има ла ути цај на рад 
ми ров не кон фе рен ци је, а да је та кво по сту па ње 
свој стве но ганг стер ским ме то да ма.19 Ти ме је Ма-
ђар ска, за кљу чу је се, као бра ни лац за пад не ци ви-
ли за ци је и чу вар хри шћан ства, уна ка же на.20

78

РАД МУЗЕЈА ВОЈВОДИНЕ 62 ИСТОРИЈА



79

ТРИ ЈА НОН СКИ МИ РОВ НИ УГО ВОР КАО ПРАВ НИ ОСНОВ... СЛО БО ДАН П. ОР ЛО ВИЋ

Са др жај Три ја нон ског уго во ра

Уго вор о ми ру са Угар ском из 1920. го ди не, по-
зна ти ји као Три ја нон ски уго вор,21 од ре дио је се-
вер ну гра ни цу да на шње Ср би је и та ко по стао њен 
пр ви прав ни основ. Под Три ја нон ским уго во ром 
се за пра во кри је ви ше прав них ака та (уго во ра, де-
кла ра ци ја, про то ко ла, кон вен ци ја) ко ји су за кљу-
че ни из ме ђу Глав них си ла (Сје ди ње них Аме рич-
ких Др жа ва, Бри тан ске им пе ри је, Фран цу ске, 
Ита ли је и Ја па на) и дру гих др жа ва ко је су, за јед но 
са Глав ним си ла ма, чи ни ле уго вор ну стра ну као 
Са ве знич ке и удру же не си ле (Бел ги ја, Ки на, Ку ба, 
Грч ка, Ни ка ра гва, Па на ма, Пољ ска, Пор ту га ли ја, 
Ру му ни ја, Кра ље ви на Ср ба, Хр ва та и Сло ве на ца 
и Ре пу бли ка Че хо сло вач ка) са јед не стра не и Угар-
ске, са дру ге стра не. Угар ска де ле га ци ја ни је уче-
ство ва ла у пре го во ри ма већ је по зва на да пот пи ше 
уго вор.22

Три ја нон ски уго вор је имао основ ни циљ да 
прав но пре ста ну не при ја тељ ства (при мир је је већ 
на сту пи ло вој ном кон вен ци јом од 13. но вем бра 
1918. го ди не), од но сно да се за вр ши фор мал но ста-
ње ра та из ме ђу Угар ске и Са ве знич ких и удру же-
них си ла и да се оства ри чврст, пра ве дан и тра јан 
мир. Угар ска ни је по сто ја ла као не за ви сна др жава 
у вре ме от по чи ња ња не при ја тељ ста ва на по чет ку 
Пр вог свет ског ра та 1914. го ди не, али је сте кла ста-
тус уго вор не стра не у овом ме ђу на род ном уго-
во ру, јер је не ка да шња Ау стро-Угар ска мо нар хи ја 
као др жа ва по ра же на и пре ста ла да по сто ји 1918. 
го ди не.23

Три ја нон ски уго вор је по са др жа ју сло жен акт 
јер у ње му, по ред пи та ња у ве зи са од но сом др жа ва 
по бед ни ца и Угар ске, по сто је и од ред бе о но вој ме-
ђу на род ној ор га ни за ци ји, Дру штву на ро да. Оно се 
обра зу је у ци љу „раз во ја са рад ње из ме ђу на ро да и 
да би им се га ран то вао мир и без бед ност...“.24 

Дру ги део Три ја нон ског уго во ра уре ђу је гра-
ни це Угар ске са: Ау стри јом, Кра ље ви ном Ср ба, 
Хр ва та и Сло ве на ца, Ру му ни јом и Ре пу бли ком Че-
хо сло вач ком. У дру гом одељ ку тре ћег де ла Уго во-
ра, Угар ска при хва та „по ли ти ку европ ских кла у-
зу ла“ пре ма: Ита ли ји, Кра ље ви ни Ср ба, Хр ва та и 
Сло ве на ца, Ру му ни ји, Ре пу бли ци Че хо сло вач кој, 
Фи ју ми (Ри је ци); оба ве зу је се на за шти ту ма њи на, 
при хва та кла у зу ле о др жа вљан ству и по ли тич ке 
кла у зу ле о не ким европ ским др жа ва ма (Бел ги ји, 

Лук сем бур гу, Шле зви гу, Тур ској и Бу гар ској, Аустри-
ји, Ру си ји и ру ским др жа ва ма), од ри че се би ло ка-
квих пра ва на те ри то ри ја ма из ван ње них гра ни ца 
(утвр ђе них чла ном 27 Уго во ра). У че твр том де лу 
Уго во ра уре ђу ју се угар ски ин те ре си из ван Евро-
пе (у Ма ро ку, Егип ту, Си ја му, Ки ни), док се пе ти 
део са сто ји од вој них, по мор ских и ва зду шних кла-
у зу ла (чл. 102–143).

По том Уго вор са др жи од ред бе о рат ним за ро-
бље ни ци ма, гро бо ви ма, санк ци ја ма, на кна ди ште-
те, фи нан сиј ске и еко ном ске кла у зу ле (од ше стог 
до 10. де ла уго во ра, чл. 140–259). Пи та ња у ве зи са 
ва зду хо плов ством, при ста ни шти ма, во де ним пу-
те ви ма и же ле знич ким пру га ма уре ђе на су у на-
ред на два де ла, док је осни ва ње ор га ни за ци је ра да 
пред мет по след њег те мат ског де ла Уго во ра (13. део). 
Уго вор за вр ша ва ра зним кла у зу ла ма (14. део), Про-
то ко лом (пре ла зним од ред ба ма) и Де кла ра ци јом у 
ко јој се угар ска вла да оба ве зу је да пру жи по дат ке 
о по та па ним ла ђа ма и то ва ри ма.

Кра ље ви на СХС и Угар ска осно ва ле су и Из бра-
ни суд са се ди штем у Ха гу (на осно ву чл. 239 Уго-
во ра),25 ко ји су ди спо ро ве у ве зи са при ме ном де-
ло ва 3-5 и 7 Уго во ра, као и спо ро ве у ве зи са при-
ват но-прав ним уго во ри ма при ват них ли ца из 
стра на уго вор ни ца, за кљу че ним пре сту па ња на 
сна гу Уго во ра, осим оних уго вор них од но са ко ји 
су из у зе ти.

Од ред бе о гра ни ца ма и дру ге ко је се ти чу  
Кра ље ви не Ср ба, Хр ва та и Сло ве на ца

Ве о ма оп ши ран прав ни акт, ка кав је Три ја нон-
ски уго вор са 364 чла на, са мо се ма лим де лом ди-
рект но од но си на но во о сно ва ну Кра ље ви ну СХС. 
Устав но прав ни зна чај тих од ред би је пр вен стве но 
у то ме што је њи ма уста но вље на се вер на гра ни ца 
да на шње Ср би је. Тај уго вор прав но оба ве зу је са-
вре ме ну Ма ђар ску, као и Ср би ју без об зи ра на то 
што оне ни су би ле уго вор на стра на (ни су та да ни 
по сто ја ле као др жа ве). Прав на сна га овог уго во ра 
по сто ји у од но су на Ср би ју, јер је она прав ни след-
бе ник (сук це сор) тре ће (СР) Ју го сла ви је (од но сно 
Др жав не за јед ни це Ср би ја и Цр на Го ра), а дру га 
(ДФР, ФНР и СФР) Ју го сла ви ја је след бе ник Кра-
ље ви не СХС, од но сно Кра ље ви не Ју го сла ви је. 
Про из ла зи да по сто је ћа срп ска се вер на гра ни ца 
има нај ве ћу мо гу ћу ме ђу на род но прав ну га ран ци-
ју, јер је уста но вље на ми ров ним уго во ром ко ји су 



пот пи са ле ве ли ке си ле као ње ни га ран ти. Оно што 
је прак тич но би ло ва жно за утвр ђи ва ње ових гра-
ни ца и прет хо ди ло му, је сте до зво ла ко ма дан та 
са ве знич ких ар ми ја на Со лун ском фрон ту, Фран-
ше Де пе реа (Fran chet d’E spe rey) да Срп ска вој ска 
за у зме Те ми швар на ис то ку, Су бо ти цу на за па ду 
и Пе чуј на ју гу и на тај на чин стек не што бо љу по-
зи ци ју за по вла че ње гра ни це бу ду ће ју го сло вен ске 
др жа ве пре ма Угар ској. Али би ло је и дру га чи јих 
на ме ра – по Аме рич ком оба ве штај ном од се ку 
(Ame ri can In tel li gen ce De part ment) гра ни ца је тре-
ба ло да иде по вољ ни је за Угар ску, ју жни је: из над 
Без да на, Сом бо ра, Но вог Вр ба са, Ста рог Бе че ја, 
Аде и Ве ли ког Се ми клу ша.26 Са ма ђар ске стра не 
пак утвр ђе не гра ни це се кри ти ку ју и због то га што 
ни су по што ва ле ет нич ки прин цип, ге о граф ски, 
хи дро граф ски, при род ни (осим ре ке Дра ве), ни 
исто риј ски.27 

У чла ну 27 дру гог де ла Уго во ра уре ђе не су гра-
ни це Угар ске (ге о граф ске кар те су са став ни део 
Уго во ра) пре ма свим окол ним др жа ва ма, укљу чу-
ју ћи и Кра ље ви ну СХС. Је дан део овог чла на об у-
хва та гра ни цу из ме ђу дана шње Ма ђар ске и Ср бије 
(укљу чу ју ћи и Ба ра њу ко ја се за јед но са Ба на том 
и Бач ком при са је ди ни ла Кра ље ви ни Ср би ји 25. 
но вем бра 1918). Гра ни ца из ме ђу Ба ра ње – ко ја је 
јед ним де лом област у да на шњој Хр ват ској, а дру-
гим, ве ћим, у Ма ђар ској – и Угар ске од ре ђу је се: 
„од при ли ке на 9 ки ло ме та ра ис точ но од Ми хо-
љац дољ ниј-а (До њи Ми хо љац, нап. С.О.); Не ка да-
шња ад ми ни стра тив на гра ни ца, из ме ђу Угар ске 
и Хр ват ске-Сла во ни је, ис пра вље на та ко да оста-
вља пот пу но на угар ском зе мљи шту же ле знич ку 
пру гу Ђе ке њеш –Барч за јед но са ста ни цом Го ла; 
Ода тле, ка ис то ку па до ко те 93, од при ли ке на 3 
ки ло ме тра ју го-за пад но од Ба ра ња ва ра (Бра њин 
Врх, нап. С.О.); Ли ни ја, ко ја ће се по ву ћи на те ре-
ну та ко да про ла зи се вер но од ме ста Тор јанц, Леч 
и Бен ге (Шу ма ри на, на се ље у Бе лом Ма на сти ру, 
нап. С.О.), а ју жно од Ка ша да, Бе ре мен да са же ле-
знич ком ста ни цом и Илоч ке; Ода тле, ка се ве ро- 
-ис то ку, па до тач ке на то ку Ду на ва ко ја ће се од-
ре ди ти на те ре ну од при ли ке на 8 ки ло ме та ра се-
вер но од ко те 169 (Ки шке сег) (Ба ти на, нап. С.О.); 
Ли ни ја, ко ја ће се по ву ћи на те ре ну та ко да про ла-
зи за пад но од Ба ра ња ва ра, Фе хер це гла ка (Кне же во, 
нап. С.О.) и да оста вља Др жа ви Ср ба-Хр ва та-Сло-
ве на ца же ле знич ку пру гу, ко ја спа ја оба два ме ста 

не по сред но на рас пут ни ци се вер но од Ба ра ња ва ра 
и од Да љо ка (Ду бо ше ви ца, нап. С.О.), а ис точ но од 
Иван-Дар де (Иван да, нап. С.О.), Ша ро ка, Удва ра 
и Иза бе ла фел да (за јед но са ње го вом же ле знич ком 
пру гом); Ода тле, ка ис то ку-се ве ро-ис то ку па до 
тач ке на то ку Ки ђо ша (ре ка Пла зо вић, нап. С.О.) 
од при ли ке на 3 ки ло ме тра ис точ но-ју го-ис точ но 
од ста ни це Бач ма да раш (Ма да раш, нап. С.О.); Ли-
ни ја, ко ја ће се по ву ћи на те ре ну, та ко да про ла зи 
из ме ђу ме ста Хер чег сан то (Сан то во, нап. С.О.) и 
Бе рег (Бач ки Брег, нап. С.О.), за тим иде у глав ном 
то ку Ки ђо ша но оби ла зе ћи са се ве ра Ри ђи чу (Ри-
ђи ца, нап. С.О.); Ода тле ка ис то ку-се ве ро-ис то ку 
па до тач ке ко ја ће се од ре ди ти на ру кав цу Ти се 
(Тај се) од при ли ке на 5½ ки ло ме та ра ис точ но-се-
ве ро-ис точ но од ста ни це Хор гош; Ли ни ја, ко ја ће се 
по ву ћи на те ре ну, та ко да про ла зи ју жно од Кун-Баје, 
да се че же ле знич ку пру гу од Су бо ти це до Ба чал-
ма ша од при ли ке на 1 ки ло ме тар 500 м. ис точ но 
од ста ни це Чи ке ри је, да се че же ле знич ку пру гу од 
Су бо ти це до Ки шкун ха ла ша од при ли ке на 5 ки-
ло ме та ра ју жно од ста ни це Ке ле би је и да про ла зи 
се вер но од Хор го ша и ње го ве же ле знич ке ста ни це 
а ју жно од Ре кес-Сент ми ха љи те ка (Ре ске, нап. С.О); 
Ода тле, ка ју го-ис то ку па до Ти се: Сред ња ли ни ја 
ру кав ца; Ода тле, уз во ду од при ли ке 5 ки ло ме та-
ра па до тач ке ко ја ће се на те ре ну од ре ди ти: ток 
Ти се: Ода тле, у глав но ме ка ис то ку па до тач ке, која 
ће од ре ди ти на те ре ну од при ли ке на 4 ки ло ме тра 
ју го-за пад но од ста ни це Киш сом бо ра, од при ли ке 
ис точ но-ју го-ис точ но од ко те 84 и ју го-ју го-за падно 
од ко те 83, а ко ја је за јед нич ка три ма гра ни ца ма 
Ру му ни је, Угар ске и Др жа ве Ср ба –Хр ва та –Сло ве-
на ца; Ли ни ја, ко ја ће се по ву ћи на те ре ну и ко ја 
про ла зи из ме ђу ме ста Ђа ла и Осен ти ва на (Но ви 
Сен ти ван, нап. С.О.) и из ме ђу Обеб-а (Ста ра Бе ба у 
да на шњој Ру му ни ји, нап. С.О) и Ки бе ка зе (Ки бех-
ка за, нап. С.О.)“.28

У тре ћем де лу уго во ра ко ји је на сло вљен По ли
ти ка европ ске кла у зу ле, Оде љак дру ги, чл. 41–44, 
го во ри се о по ли тич ким и прав ним од но си ма 
Угар ске и Кра ље ви не СХС. „Угар ска при зна је, као 
што су то већ учи ни ле са ве знич ке и удру же не Силе, 
пот пу ну не за ви сност Др жа ве Ср ба-Хр ва та-Сло-
ве на ца“ (чл. 41). У сле де ћем чла ну раз ра ђу је се ово 
при зна ње но ве др жа ве: „Угар ска се од ри че, у коли-
ко се ње ти че, у ко рист Др жа ве Ср ба-Хр ва та-Сло-
ве на ца, свих пра ва и прав них осно ва на те ри то рије 
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не ка да шње Ау стро угар ске мо нар хи је, ко је ле жи 
из ван гра ни ца Угар ске, она ко ка ко их је опи сао у 
чла ну 27. Дру гог Де ла (Гра ни це Угар ске) и при знао 
овај Уго вор или сва ки дру ги уго вор за кљу чен у 
ци љу уре ђе ња са да шњих пи та ња, као са став ни део 
Др жа ве Ср ба-Хр ва та-Сло ве на ца“. У ве зи са кон-
крет ним по вла че њем гра нич не ли ни је обра зо ва ће 
се „јед на ко ми си ја са ста вље на од се дам чла но ва, од 
ко јих ће пет по ста ви ти Глав не Си ле са ве знич ке и 
удру же не, јед ног Др жа ва Ср ба-Хр ва та-Сло ве на ца 
и јед ног Угар ска, обра зо ва ће се за пет на ест да на 
од сту па ња у ва жност ово га Уго во ра са за дат ком 
да на са мо ме ме сту утвр ди гра нич ну ли ни ју, ка ко 
је опи са на у чла ну 27. Дру гог Де ла (Гра ни це Угар-
ске) (чл. 43). У ка сни јем чла ну (74) „Угар ска из ја-
вљу је, да при зна је већ од са да и усва ја гра ни це“, 
из ме ђу оста лих, и Кра ље ви не СХС, „она ко ка ко 
Глав не Си ле са ве знич ке и удру же не те гра ни це 
бу ду утвр ди ле“.

Ка ко на те ри то ри ја ма но ве др жа ве оста је да 
жи ви ве ћи број ста нов ни штва ма ђар ске на ци о нал-
но сти, „Др жа ва Ср ба-Хр ва та-Сло ве на ца при зна је 
и по тр ђу је, пре ма Угар ској сво ју оба ве зу да усво-
ји, да се уне су у је дан уго вор са Глав ним Си ла ма 
са ве знич ким и удру же ним про пи си ко је те Си ле 
бу ду сма тра ле као по треб не ра ди за шти те у Др жа-
ви Ср ба-Хр ва та-Сло ве на ца ин те ре са оних ста нов-
ни ка, ко ји се од ве ћи не ста нов ни штва раз ли ку ју по 
ра си, по је зи ку или по ве ри; као и ра ди за шти те 
сло бо де тран зи та и јед ног пра вич ног ре жи ма за 
тр го ви ну дру гих На ро да.“ Уз ово, у чла ну 76 се про-
пи су је да „ни је дан ста нов ник са те ри то ри ја не-
ка да шње Ау стро угар ске мо нар хи је не мо же бити 
уз не ми ра ван или ки њен, би ло због сво га по ли тич-
ког др жа ња од 28. ју ла 1914. па до ко нач ног при-
зна ња су ве рен ства на тим те ри то ри ја ма, би ло због 
ре гу ли са ња ње го вог др жа вљан ства пре ма овом 
Уго во ру“.

Но ва те ри то ри ја до но си Кра ље ви ни СХС и фи-
нан сиј ске оба ве зе, па је и то уре ђе но истим чла ном: 
„Сра зме ра и при ро да фи нан сиј ских те ре та Угар-
ске, ко је ће Др жа ва Ср ба-Хр ва та-Сло ве на ца има ти 
да под не се због те ри то ри је ко ја се ста вља под ње но 
су ве рен ство, утвр ди ће се са о бра зно чла ну 186. Де-
ве тог Де ла (Фи нан сиј ске Кла у зу ле) ово га Уго во ра. 
Доц ни је кон вен ци је рас пра ви ће сва пи та ња ко ја 
овај Уго вор не бу де рас пра вио, а ко ја би усту па ње 
ре че не те ри то ри је мо гло иза зва ти“ (чл. 44).29 

По сле ди це и трај ност  
Три ја нон ског уго во ра

По сле ди це Три ја нон ског уго во ра по ко лек тив-
ну и по је ди нач ну на ци о нал ну свест Ма ђа ра би ле 
су те шке, опи си ва не као ма лиг на на ци о нал на бо-
лест, „Три ја нон ски син дром“.30 Лич но су се осе-
ћа ли та ко да ни ка да не ће по вра ти ти сво ју сна гу 
(Gyula Szekfű), да су им опу сто ше на па мет и ср ца.31 
За по то њу др жав ну по ли ти ку се мо же ре ћи да су 
по сле три ја нон ски ре жи ми би ли де сни чар ски и 
ре ван ши стич ки на стро је ни пре ма су се ди ма.32 Али, 
прав но Три ја нон ски уго вор ни је от ка зан. Ма ђар-
ска је прак тич но от ка за ла, од но сно ствар но јед но-
стра но ис ту пи ла из Три ја нон ског уго во ра у мар ту 
1939. го ди не ка да је при по ји ла (оку пи ра ла) Кар пат-
ску Укра ји ну (Ру те ни ја, нај ве ћим де лом у да на шњој 
Укра ји ни) и ка да су ма ђар ске тру пе ушле у Пољ-
ску (22. сеп тем бра 1939). Исте го ди не Ма ђар ска је 
ис ту пи ла из Дру штва на ро да, но ве ме ђу на род не 
ин сти ту ци је ко ја је би ла део ми ров них уго во ра 
за кљу че них по сле Пр вог свет ског ра та, па је и то 
био све је вр сни удар на Три ја нон ски уго вор.

Све му ово ме прет хо ди ли су ста во ви да ели ми-
ни са ње Три ја нон ског уго во ра ни је са мо ма ђар ски 
не го и свет ски про блем и да тре ба да се учи ни без 
од ла га ња.33 Ис ти цан је, од при ста ли ца ре ви зи о-
ни зма, не до пу сти во лош по ло жај ма ђар ске на цио-
нал не ма њи не у су сед ним др жа ва ма, по себ но у Ру-
му ни ји и Ју го сла ви ји.34 Ипак, у от по че том ра ту 
Ма ђар ска се др жа ла фор мал но не у трал но свe до 
1941. го ди не (ка да јој је Ује ди ње но Кра љев ство обја-
ви ло рат). Ње не су тру пе уче ство ва ле у ин ва зи ји 
на Кра ље ви ну Ју го сла ви ју и Со вјет ски Са вез (без 
об ја ве ра та), али ни је би ло от ка зи ва ња Три ја нон-
ског уго во ра, пре све га због то га што је и Ру му-
ни ја би ла на ис тој рат ној стра ни, са на ци стич ком 
Не мач ком.35 

С дру ге стра не, по сто је и ми шље ња да у ве зи са 
Три ја нон ским уго во ром ни је све цр но по ма ђар-
ску на ци ју – њи ме се утвр ђу ју прин ци пи кон ти-
нен тал ног (европ ског) ми ра, а ви ше на ци о нал не 
ца ре ви не ко је су се про сти ра ле од Бал ти ка до Ме-
ди те ра на (Хаб збур шка и Ото ман ска) де ле се по 
прин ци пу са мо о пре де ље ња на ро да и на ци о нал них 
др жа ва.36 Та ко ђе, има оце на да су се успех Па ри ске 
ми ров не кон фе рен ци је и Три ја нон ски уго вор по-
ка за ли и као не у спех Ср ба, јер су ство ри ли др жа ву 



пре пу ну раз ли чи тих ре ли ги ја, кул тур них раз ли ка 
и исто ри је.37 

Не у спех трај ни је про ме не Три ја нон ског уго во-
ра рат ним пу тем у Дру гом свет ском ра ту, усме ри ло 
је раз ми шља ња на ре ви зи ју Три ја нон ског уго во-
ра мир ним на чи ном.38 Ме ђу тим, то без до го во ра, 
пр во, ве ли ких си ла, а по том и др жа ва на ко је би се 
те про ме не од но си ле, ни је мо гу ће. Ипак, у са вре-
ме ној Ма ђар ској, по себ но кра јем про шлог ве ка, 
крај ња по ли тич ка де сни ца, па и уме ре на де сни ца, 
отво ре но го во ре о про ме ни гра ни ца по „не пра вед-
ном“ Три ја нон ском уго во ру.39 Та ко се у пе ри о ду од 
1990. до 2002. го ди не у 443 го во ра, од укуп но ско-
ро 12.000, ди рект но по зи ва ло на Три ја нон ски уго-
вор, што ипак ни је пре ве ли ки број. То су чи ни ли 
по сла ни ци де сног по ли тич ког кри ла (Јо бик, Job bik 
Magyarországért Mo zga lom, и Фи дес, Fi desz – Magyar 
Polgári Szövetség).40

До да нас не по сто ји од лу ка о фор мал ном по ни-
ште њу Три ја нон ског уго во ра од стра не Ма ђар ске, 
али је ма ђар ски Пар ла мент на де ве де се то го ди-
шњи цу Три ја но на до нео (31. ма ја 2010) од лу ку о 
про гла ше њу 4. ју на Да ном на ци о нал ног је дин ства, 
што је да тум ка да је пот пи сан Три ја нон ски уго вор. 
Ово је од стра не по ли тич ких зва нич ни ка не ких 
су сед них др жа ва про гла ше но по ни шта ва њем Три-
ја нон ског уго во ра,41 иа ко се по ме ђу на род ном јав-
ном пра ву та ква од лу ка не мо же сма тра ти от ка зом 
ме ђу на род ног уго во ра. Сто га је Три ја нон ски уго-
вор нај ста ри ји и, још увек, ва же ћи прав ни основ 
севернe српскe границe.
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Slobodan P. Orlović, PhD, University of Novi Sad, Faculty of Law

THE TREATY ОF TRIANON АS А LEGAL BASIC ОF  
ТHE NORTHERN SERBIAN BORDER

Summary

By the Treaty of Trianon 1920 the peace agreement was signed between Hungary and victorious states 
of the First World War. The signatory of the Treaty was the Kingdom of Serbs, Croats and Slovenes too, 
which at that time, among other, established its northern border to Hungary. The Treaty of Trianon had 
serious consequences to individuals and to the Hungarian nation as a whole, so almost the entire century 
Hungarians requested, directly and indirectly, its revision. The revision did not happen legally, so the 
northern Serbian border of contemporary Serbia, as the further successor of the Kingdom of Serbs, Croats 
and Slovenes was still, primarily, guaranteed by that treaty.
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СЕ О БЕ ЗБИР КИ НА РОД НОГ МУ ЗЕ ЈА ЗРЕ ЊА НИН

Де јан Вор гић, На род ни му зеј Зре ња нин

Ап стракт: Пр ве кон крет не ини ци ја ти ве за осни ва ње да на шњег На род ног му зе ја Зре ња нин по чи њу 
1903. го ди не. Од лу ку да се осну је Му зеј до но си Му ни ци пал ни од бор То рон тал ске жу па ни је 1906. го ди не, али 
ин сти ту ци ја у му зе о ло шком сми слу за по чи ње свој рад нај ве ро ват ни је 1911. го ди не. Већ на по чет ку овог ду гог 
про це са осни ва ња по ста ви ло се пи та ње сме шта ја при ку пље них пред ме та. Упо ре до са ви ше про па лих ини-
ци ја ти ва за про на ла зак аде кват не ло ка ци је, пред ме ти су до даљ њег де по но ва ни у Жу па ниј ску па ла ту, што 
ће се ис по ста ви ти да је са мо јед но од број них при вре ме них ре ше ња то ком вре ме на. Му зеј ске збир ке се ли-
ће се још осам пу та пре не го што ће на ћи свој трај ни сме штај по чет ком 1966. го ди не у не ка да шњој Па ла ти 
фи нан си ја. Се о бе збир ки би ле су пре све га усло вље не исто риј ским, дру штве ним, али и фи нан сиј ским окол-
но сти ма. При вре ме ни сме шта ји до во ди ли су до кра ђа и не а де кват них усло ва за чу ва ње пред ме та, а се лид бе 
су че сто узро ко ва ле оште ће ња или не стан ке пред ме та. Овај рад не ма за циљ са мо да ис тра жи ло ка ци је на 
ко ји ма је не ка да бо ра вио Му зеј, већ и да пра ти ли ни ју ње го вог раз во ја са свим успо ни ма и па до ви ма.

Кључ не ре чи: На род ни му зеј Зре ња нин, То рон тал ска жу па ни ја, Бо го љуб Алек сић, Ла зар Ни ко лић, Јан-
ко ви ће ва па ла та, Ве ли ки Беч ке рек, Пе тров град, Зре ња нин

Жу па ниј ска па ла та (1906/1911–1919)

Кон крет ну ини ци ја ти ву за осни ва ње жу па ниј-
ског му зе ја и би бли о те ке по кре нуо је ве ли ки жу пан 
др Ла још Де ли ма нић на са стан ку То рон тал ског 
кул тур ног дру штва у мар ту 1903. го ди не. Том при-
ли ком фор ми ран је и по се бан од бор ко ји би се ба-
вио овим пи та њем, у ко јем су се, по ред пред седни-
ка Де ли ма ни ћа, на шли и углед ни ин те лек ту ал ци 
и чла но ви удру же ња – Лу двиг Бра јер, Јо жеф Ба-
ла ши, Франц Шта шик, Ан тон Штрајт ман, Нан дор 
Је сен ски, Јо жеф Са лаи и Ла још Кња шко. Та да је 
из дат про глас на пред лог пред се да ва ју ћег у ко ме 
се мо ле сви ко ји има ју „му зе ал не пред ме те или 
збир ке“ да их до ста ве сли ка ру и пе да го гу Ан то ну 
Штрајт ма ну (GBWb 12/1903, Torontál 67/1903). У 
ма ју исте го ди не, жу пан је упу тио до пис скуп шти-
ни То рон тал ске жу па ни је у ко ме се мо ли ово те ло 
да пру жи мо рал ну и ма те ри јал ну по моћ у оства-
ри ва њу овог ци ља (Torontál 106/1903).1

На ред не го ди не у апри лу по ста ви ло се пи та ње 
о сме шта ју бу ду ћег му зе ја и би бли о те ке. Упра ва 
То рон тал ског удру же ња да ла је пред лог под жу-
па ну да се ове уста но ве у на ста ја њу сме сте у згра-
ду у вла сни штву Жу па ни је у Мер си је вој ули ци 

(да нас Сте ви це Јо ва но ви ћа), где су се на ла зи ле про-
сто ри је школ ског над зор ни штва (GBWb 16/1904). 
Од тог тре нут ка сме штај Му зе ја по ста је акут ни про-
блем ко ји де це ни ја ма не ће би ти ре шен на аде ква-
тан на чин. Го ди не 1905. под жу па ну Јан ку Аго што-
ну је по ве ре но да из ра ди пред лог за жу па ниј ску 
скуп шти ну ка ко и где да се сме сте му зеј и би блио-
те ка, као и на црт пра ви ла по ко ји ма би функ ци о-
ни са ли. Под жу пан је ура дио на црт пра ви ла ба зи-
ран на оп штим про пи си ма и пред ло жио да се за 
по тре бе Му зе ја усту пи и пре у ре ди згра да, та ко зва-
ни ма га цин, по ред „Мун ка ча“ у да на шњој Ули ци 
Ми ро сла ва Тир ша. Иа ко је пр во бит но про це ње-
но да је згра да од до брог ма те ри ја ла и да би се за 
по тре бе му зе ја мо гло адап ти ра ти пет про сто ри ја, 
ка сни је је одлученo да обје кат ипак не од го ва ра 
свр си (Torontál 112/1905, Torontál 70/1909).

Пи та ње осни ва ња Му зе ја по том је по диг ну то 
на је дан ви ши ни во. На по зив под жу па на Јан ка 
Аго што на Му ни ци пал ни од бор То рон тал ске жу-
па ни је 25. ма ја 1906. го ди не одо брио је осни ва ње 
жу па ниј ског му зе ја и би ли о те ке „ра ди не го ва ња 
исто риј ских успо ме на про шлих вре ме на и уна-
пре ђе ња кул тур ног раз вит ка“, док је јав но сти по-
но во упу ћен по зив да уко ли ко по се ду је пред ме те 
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од исто риј ске и кул тур не вред но сти за му зеј да их 
усту пи или по ну ди на про да ју (Torontál 74/1907).

По сле на пу шта ња иде је о пре у ре ђе њу ма га ци-
на за по тре бе Му зе ја, убр зо се отво ри ла мо гућ-
ност да се ис ко ри сти згра да бив шег за тво ра „Мун-
кач“. По ди за њем но ве Па ла те прав де са за тво ром 
у пе ри о ду 1906–1908. ова згра да је оста ла пра зна 
и на пу ште на. Ја ну а ра 1908. го ди не у Ве ли ки Беч ке-
рек су до шли про фе сор др Бе ла По шта из Клу жа 
и ар хи тек та Де же Хилтл, ко ји су ис пи та ли мо гућ-
ност адап та ци је ве ли ко беч ке реч ког за тво ра „Мун-
кач” за по тре бе сме шта ја му зе ја и би бли о те ке. Том 
при ли ком су до шли до за кључ ка да би згра да по-
сле из вр ше них адап та ци ја пот пу но од го ва ра ла 
му зе ју, а пла но ве о гра ђе ви ни су по не ли са со бом 
(GBWb 4/1908). Ав гу ста 1909, за вр ше ни су уну тра-
шњи ра до ви на раш чи шћа ва њу згра де и она је 
оста ла пот пу но пра зна. По том је усле дио за стој док 
се не одо бре гра ђе вин ски пла но ви за адап та ци ју 
и не са че ка до на ци ја ко ја би тре ба ло да стиг не од 
Зе маљ ског над зор ни штва за му зе је и би бли о те ке 
(Torontál 181/1909). 

На жа лост, Вла да ни је да ла обе ћа ну по моћ у 
адап та ци ји згра де Мун ка ча и уре ђе њу му зе ја по-
зи ва ју ћи се на те шко фи нан сиј ско ста ње, па је чи тав 
про је кат об у ста вљен. По сто ја ла је још јед на ини-
ци ја ти ва да се про блем сме шта ја ре ши та ко што ће 
се јед на дво ри шна згра да у ком плек су Жу па ни је 
ис пра зни ти са по тре бе Му зе ја, али по све му су де-
ћи ни до то га ни је до шло (Torontál 14/1913). Ге не-
рал на скуп шти на Жу па ни је на сед ни ци 15. ма ја 
1911. од лу чи ла је да из дво ји до на ци ју за пу бли ко ва-
ње мо но гра фи је То рон тал ске жу па ни је, док би се 
оста так нов ца обез бе дио при ку пља њем при ло га 
по це лој Жу па ни ји. Сав но вац ко ји би пре ма шио 
це ну штам па ња пу бли ка ци је ишао би за по тре бе 
Жу па ниј ског му зе ја (Bo rovszky 1912: 512). 

С об зи ром на то да Жу па ни ја ни је би ла у ситу-
а ци ји да са мо стал но ре ши про блем трај ног сме шта-
ја Му зе ја, при сту пи ло се при вре ме ном ре ше њу. До 
1909. го ди не сви при ку пље ни пред ме ти за по тре-
бе Му зе ја при вре ме но су сме шта ни на чу ва ње у 
Жу па ниј ској згра ди (Сл. 1) (Torontál 204/1909). О 
пред ме ти ма су бри ну ли ар хи ва ри То рон тал ске 
жу па ни је, пре свих Бо го љуб Алек сић (1874–1944), 
ко ји ће би ти по ста вљен и за пр вог „на ме ште ни ка“ 
или ку сто са Му зе ја. Овај свр ше ни прав ник, да би 
пре у зео бри гу о са ку пље ним збир ка ма и Му зе ју, 

мо рао је да за вр ши ше сто ме сеч ни курс у му зе ју у 
Бу дим пе шти (НМЗ 222/1949). Сре ди ном 20-их го-
ди на 20. ве ка ва жи ло је ми шље ње да је Бо го љуб 
Алек сић, ко ји је та да био на по ло жа ју град ског на-
чел ни ка, сво јим ар хе о ло шким ис тра жи ва њи ма 
„ство рио вр ло бо гат му зеј“ (Ко стић 1925: 26). Услед 
не до стат ка ар хив ске и дру ге гра ђе, ни је нам по-
зна то ка да је тач но Бо го љуб Алек сић зва нич но 
пре у зео бри гу о са ку пље ним му зеј ским пред ме-
ти ма. Ви ше раз ли чи тих из во ра упу ћу је да се то 
де си ло 1911. или нај ка сни је 1912. го ди не. У нај ста-
ри јој са чу ва ној му зеј ској ин вен тар ној књи зи во ђе-
ној у пе ри о ду од 1940. до 1948. го ди не под бро јем 
2920 сто ји за пис – „До ку мен та о осни ва њу и ра ду 
му зе ја из 1911–1913“, што упу ћу је на мо гућ ност да 
је 1911. го ди на вре ме ка да је Му зеј у пра вом сми-
слу про функ ци о ни сао.2 У при лог овој те зи иду и 
по да ци да је Бо го љуб Алек сић пр ва ар хе о ло шка 
ис тра жи ва ња из вео у Ве ли ком Беч ке ре ку и Арад-
цу 1911. го ди не, као и то да је де цем бра исте го ди-
не по ста вљен за глав ног жу па ниј ског ар хи ва ра 
(Bo rovszky 1912: 267). Ова те за укла па се и са ка сни-
јим за пи сом Алек сан дра Се ку ли ћа (1938: 174) по 
ко ме је Му зеј крат ко вре ме на кон Му ни ци пал не 
скуп шти не ма ја 1911. го ди не ор га ни зо вао свој рад 
уз по др шку јав но сти, струч них ли ца и ини ци ја-
ти ву под жу па на.

По ред ра да на при ку пља њу и при ма њу пред-
ме та за по тре бе Му зе ја, Бо го љуб Алек сић је до ја-
ну а ра 1913. го ди не адап ти рао че ти ри про сто ри је 
у згра ди Жу па ни је и из ло жио део до тад са ку пље-
них пред ме та. Три про сто ри је би ле су на ме ње не 
бо га тој ет но граф ско-при род њач кој збир ци Еми ла 
Та ли ја на, док је у че твр тој про сто ри ји би ла па ле-
он то ло шко-ар хе о ло шка збир ка. Оста так Му зе ја 

Сл. 1. Жу па ниј ска па ла та, 1900–1915. (Раз глед ни ца – 
НМЗ УО ЗПУ бр. 664)



са књи жни цом, исто риј ском ар хи вом, збир ком 
ка ра та и ну ми зма тич ком збир ком је у то вре ме 
био сме штен (де по но ван) у жу па ниј ској ар хи ви и 
че као је бо ље усло ве за пре зен та ци ју (Torontál 14/ 
1913). Ова пр во бит на по став ка у че ти ри со бе је, 
су де ћи пре ма ин вен тар ном по пи су из 1919. го ди-
не, ка сни је дра стич но из ме ње на и до пу ње на, чи-
ме је до би ла ком плек сни ји и са др жај ни ји об лик 
не го пр во бит на (Пе тров 1968: 206–207).

Не по сред но на кон Пр вог свет ског ра та, Му зеј 
је по стра дао од стра не љу би те ља ста ри на и „при-
ват них са ку пља ча“ о че му све до чи сли кар и ка сни-
ји ку стос Му зе ја Алек сан дар Се ку лић (1938: 175): 
„У та мут на вре ме на ни је се мо гла обра ти ти то ли ка 
па жња на чу ва ње ску пље них му зеј ских ства ри, 
ко је су ску пље не ве ли ком бри жљи во шћу и струч-
ним зна њем“.

Пи ја ри стич ки ма на стир – Гим на зи ја  
(1919–1923)

Го ди не 1919. (20–21. окт.) пре ма на ред би под-
жу па на То рон тал ске жу па ни је ура ђен је по пи сни 
ин вен тар за те че них пред ме та и из вр ше на је при-
мо пре да ја Му зе ја То рон тал ске жу па ни је ко ји је 
био сме штен у че ти ри про сто ри је у па ла ти Жу па-
ни је. Пред ме те је пре дао глав ни жу па ниј ски ар-
хи вар Жи ван Јан ка хи дац на ста ра ње не ка да шњем 
ар хи ва ру и та да шњем про фе со ру Бо го љу бу Алек-
си ћу у при су ству жу па ниј ског по дар хи ва ра Алек-
сан дра По по ви ћа (Пе тров 1968: 207). Му зеј ске збир-
ке су по том де ло жи ра не из Жу па ниј ске па ла те и 
сме ште не у не ко ли ко со ба на дру гом спра ту пи ја-
ри стич ког ма на сти ра (Сл. 2). Ова се лид ба би ла је 
нео п ход на, јер су про сто ри је Му зе ја би ле по треб-
не жу па ниј ским вла сти ма за сме штај кан це ла ри-
ја и но вих ин сти ту ци ја (Torontál 223/1923). Не где 
у при бли жно вре ме Бо го љуб Алек сић је по ста вљен 
за управ ни ка То рон тал ског му зе ја са за дат ком да 
по ред бри ге о Му зе ју осну је и на род ну би бли о те-
ку. По чет ком 1920. го ди не (23. јан.) у ма лој са ли 
Жу па ни је одр жан је са ста нак на ко ме је Бо го љуб 
Алек сић из нео ста ње око осни ва ња Му зе ја и би бли-
о те ке и иза бран је Од бор на чи јем че лу се на шао ве-
ли ки жу пан др Јо ви ца Бог да нов (Torontál 19/1920). 
Бо ра вак Бо го љу ба Алек си ћа на ме сту управ ни ка 
Му зе ја ни је ду го по тра јао јер је на ред не 1921. (15. 
септ.) по ста вљен на ду жност гра до на чел ни ка. У 
том тре нут ку, Му зеј при вре ме но па да у за бо рав, 

а њен осни вач – То рон тал ска жу па ни ја, уки да се 
на ред не го ди не.

Пи та ње Му зе ја по но во ће се ак ту е ли зо ва ти по-
чет ком 1923. го ди не ка да је на го ве ште на ње го ва 
ре ор га ни за ци ја, као и, по ко зна ко ји пут, иде ја да 
до би је сво је стал не про сто ри је. Том при ли ком 
под жу пан Све ти слав Ра јић је упу тио ста нов ни-
штву То рон тал ско-та ми шке жу па ни је мол бу да 
сви они ко ји по се ду ју не ке ста ри не исте усту пе 
Му зе ју (Torontál 1923/41). Пи ја ри стич ки ма на стир 
је не ду го по том усту пљен Апо стол ској ад ми ни-
стра ци ји Ка то лич ке цр кве за Ба нат и Му зеј је опет 
мо рао да се се ли, па је при вре ме но сме штен у две 
гим на зиј ске дво ра не. На кон по чет ка на ста ве у 
Гим на зи ји, му зеј ске збир ке су опет про ме ни ле ло-
ка ци ју. За хва љу ју ћи Дру штву Ка си на при вре ме но 
је сме штен у спрат не про сто ри је Ка си не (Torontál 
223/1923).

Се лид бе Му зе ја то ком 1923. го ди не пра тио је 
и је дан ин те ре сант ни до га ђај. Чу ве ни ет но лог и 
в. д. управ ник бе о град ског Ет но граф ског му зе ја 
Ни ко ла Зе га (1863–1940) је та да бо ра вио у Ве ли ком 
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Сл. 2. По глед ка Пи ја ри стич ком ма на сти ру и Гим на зи ји, 
1920–1930. (Раз глед ни ца – НМЗ УО ЗПУ бр. 777)
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Беч ке ре ку, где му је по ну ђе на збир ка Му зе ја То-
рон тал ске жу па ни је, ко ја је у том тре нут ку би ла 
сме ште на у сан ду ци ма. Иа ко је Зе га ка сни је пи сао 
жу па ну по во дом ове ства ри и умо лио га да збир ку 
по ша ље у Бе о град до то га, ка ко се чи ни, ни је до-
шло (Ze ga 1924:190). 

Ка си на и та ван ски про сто ри (1923–1928)

Нај ве ћи део му зеј ских збир ки 1923. го ди не био 
је сме штен у јед ну та ван ску со бу у згра ди гра ђан-
ске Ка си не (Сл. 3). Ме ђу тим пред ме ти су би ли ра-
штр ка ни и по дру гим ме сти ма, па је та ко је дан део 
био сме штен и на та ва ну град ске и Жу па ниј ске 
згра де. У то вре ме се де сио и је дан ин ци дент, када 
су ло по ви про ва ли ли у јед ну од со ба у ко јој су биле 
сме ште не ства ри. Том при ли ком су број не предме-
те раз ба ца ли и по лу па ли. Прет по ста вља ло се да су 
ло по ви по свој при ли ци тра жи ли ну ми зма тич ку 
збир ку за ко ју се твр ди ло да има до ста злат ни ка 
(O Grad skom Mu ze ju u Ve li kom Beč ke re ku 1930).

Мо гу ће да је овај ин ци дент био не по сред ни 
по вод за ре ша ва ње прав ног по ло жа ја Му зе ја. Са-
вет Гра да Беч ке ре ка је на сво јој сед ни ци од 26. 6. 
1924. до нео од лу ку да се осну је Град ски му зеј са 
књи жни цом и ујед но се обра тио под жу па ну То-
рон тал ско-та ми шке жу па ни је да се Му зеј пре да 
гра ду на упра вља ње. Управ ни од бор je ре шио ово 
пи та ње на сед ни ци од 15. 7. 1924. и до нео јед но гла-
сно ре ше ње да се иза ђе у су срет мол би гра да Беч ке-
ре ка, са кла у зу лом да Град мо ра да ре ши сме штај 
Му зе ја у ро ку од шест ме се ци и да му зеј ску збир-
ку учи ни при сту пач ном ши рој пу бли ци, јер ће се 
у про тив ном опо зва ти ова од лу ка (НМЗ 40/1943). 

Пре ма све до чан ству Алек сан дра Се ку ли ћа (1938: 
175) за слу гу у овом до га ђа ју имао је г. Све ти слав 
Ра јић, та да шњи под жу пан (1921–1925) и ка сни ји 
жу пан и бан ко ји је, пре ма ње го вом ми шље њу, дао 
ве ли ку ва жност од кул тур ног зна ча ја му зеј ским 
збир ка ма.

Про ме на прав ног ста ту са и про ме на на зи ва Му-
зе ја ни је ре ши ла акут ни про блем сме шта ја и ње-
го вог функ ци о ни са ња. Го ди не 1927, у но вин ским 
члан ци ма се на во ди да се још увек тра жи про стор 
за сме штај Му зе ја и би бли о те ке ко ји су без кро ва 
над гла вом. И да ље по сто је пла но ви да се отво ри за 
пу бли ку и да се за то ис ко ри сте про сто ри је Ка си не, 
али се и од ове иде је од у ста ло (Torontál 22/1927).

Згра да иза по зо ри шта (1928–1940)

По сле ви ше го ди шњег при нуд ног бо рав ка му-
зеј ских збир ки у Ка си ни, ко је су би ле не до ступ не 
пу бли ци, глав ни град ски бе ле жник Ти мо теј (Ти ма) 
Ра јић (1885–1961) уви ђа да та кво ста ње ви ше ни је 
одр жи во и пред у зи ма ко ра ке у прав цу ре ша ва ња 
про бле ма сме шта ја.3 Му зеј ске збир ке су та да пре-
се ље не у бив шу дво ра ну по ро те окру жног су да, 

Сл. 3. Град ска Ка си на (ка сни је Дом Омла ди не), 1965–1972. 
(Фо то до ку мен та ци ја Збир ке при ме ње не умет но сти НМЗ)

Сл. 4. Згра да иза по зо ри шта, јун 2020. (Фо то гра фи ја: 
Де јан Вор гић)



док је при па да ју ћа би бли о те ка сме ште на у јед ној 
од су сед них со ба, са ци љем да се уста но ва што пре 
пре да „јав ној упо тре би“. (Torontál 290/1928). Згра да 
у вла сни штву гра да у ко јој је сме штен Му зеј на ла-
зи ла се у дво ри шној при зем ни ци „од мах иза по-
зо ри шне згра де“ (Сл. 4) (НМЗ 40/1943; Вла див 1938: 
326). Ти ма Ра јић је та ко уз при ста нак Град ског са-
ве та ус пео да при ку пи и спа се раз ба ца не остат ке 
Град ског му зе ја, али се та да по ста ви ло пи та ње 
нео п ход но сти ње го вог „струч њач ког утвр ђи ва ња“ 
(O Grad skom Mu ze ju u Ve li kom Beč ke re ku 1930: 339).

Му зеј је убр зо уре ђен, пред ме ти су на шли сво-
је ме сто на зи до ви ма и сто ло ви ма, а Град ски од-
бор је пла ћао чу ва ра ко ји је бри нуо о пред ме ти ма 
(НМЗ 222/1949). Иа ко је Му зеј та да по стао при-
сту чан пу бли ци и да ље ни је имао струч ња ка ко ји 
би во дио бри гу о ње му. Не фор мал ни ку стос у то 
вре ме био је Ти ма Ра јић, што мо же мо ви де ти и 
пре ма по дат ку по ко ме је у име Му зе ја при мао по-
кло не, као што је слу чај са зу бом ма му та (Torontál 
47/1929). Из овог пе ри о да по ти че и нај ста ри ја са-
чу ва на фо то гра фи ја уну тра шњо сти Му зе ја са Ти-
мом Ра ји ћем ме ђу пред ме ти ма, за хва љу ју ћи чи јем 
за ла га њу је Му зеј про функ ци о ни сао.4 Го ди не 1935, 
Ра јић је по кре нуо и пи та ње ју рис дик ци је Му зе ја. 
У том сми слу је са струч ња ци ма На род ног му зе ја 
из Бе о гра да и на чел ни ком Про свет ног оде ље ња 
Ду нав ске ба но ви не др Ди ми три јем Ки ри ло ви ћем 
(1894–1956), на чел но до го во ре но да Му зеј тре ба да 
има те ри то ри јал ну над ле жност на про сто ру сред-
њег и гор њег Ба на та, док би вр шач ки му зеј по кри-
вао про стор ју жног Ба на та (ИАЗ, Ф. 97, 8028/1935).

Му зеј зва нич но до би ја ку сто са тек 4. сеп тем бра 
1935. го ди не, ка да је на то ме сто по ста вљен углед-
ни сли кар и мин хен ски ђак Алек сан дар Се ку лић 
(1877–1942) уз по моћ Ми ла на Пе тро ви ћа, на челни-
ка Про свет ног оде ље ња Кра љев ске бан ске упра ве 
у Но вом Са ду. Иа ко крх ког здра вља, Се ку лић бри-
не о Му зе ју, из ла зи на те рен, ба ви се пу бли ци сти-
ком, оба вља по сло ве уре ђе ња по став ке и ре ста у ра-
ци је пред ме та ко ли ко је би ло мо гућ но сти. Ме ђу тим, 
у ње го вом ра ду се осе ћа од су ство му зе о ло шког 
при сту па. Пре ма ка зи ва њу Се ку ли ћа из 1938. го-
ди не, Му зеј се у то вре ме раз ви ја „ла га ним ко ра-
ци ма“, али по сто ји и кри за у ра ду и про блем не а де-
кват но сти сме штај ног про сто ра. На овој функ ци ји 
Алек сан дар Се ку лић оста је до 16. мар та 1940. го-
ди не (Дим кић Крч мар: 167).

За ба ви ште – на род на шко ла (1940–1943)

Кра јем 1939. го ди не Про свет но оде ље ње Бан-
ске упра ве у Но вом Са ду по кре ће пи та ње Му зе ја 
у Пе тров гра ду. Оде ље ње же ли да осну је Ба но вин-
ски му зеј и до но си од лу ку 2. ја ну а ра 1940. го ди не 
по ко јој до та да шњи Град ски му зеј по ста је сво ји на 
Ба но ви не, али се пре да је као кул тур на ин сти ту-
ци ја Град ској упра ви на чу ва ње под усло ви ма који 
ће се по себ ним спо ра зу мом уго во ри ти. На сед ни-
ци 26. ја ну а ра, Град ско ве ће ре ша ва да са Бан ском 
упра вом скло пи по се бан уго вор по пи та њу Му зе-
ја. Пре ма овом спо ра зу му град је у оба ве зи да даје 
Му зе ју др ва за огрев, осве тље ње и го ди шњу суб-
вен ци ју у из но су од 15.000 до 30.000 ди на ра. Та ко 
је осно ван Ба нат ски му зеј Ду нав ске ба но ви не са 
ју рис дик ци јом на под руч ју це лог ју го сло вен ског 
де ла Ба на та. Бан ска упра ва је сре ђи ва ње Му зе ја 
по ве ри ла Исто риј ском дру штву из Но вог Са да, са 
тим да се сре ђен Му зеј ко ми сиј ски пре да Бан ској 
упра ви. Исто риј ско дру штво 1. ју ла ан га жу је струч-
на ли ца на сре ђи ва њу и ин вен та ри са њу за те че ног 
ма те ри ја ла (НМЗ 40/1943). 

Том при ли ком је ан га жо ван учи тељ са ар хе о-
ло шким ис ку ством Ла зар Ни ко лић (1892–1959) у 
свој ству вр ши о ца ду жно сти ку сто са, док му се као 
са рад ни ци до де љу ју бив ши ку стос му зе ја Бо го љуб 
Алек сић и про фе сор Ко ста Но ва ко вић из Но вог 
Са да.5 Овом ти му се ка сни је при дру жу је и ар хе о лог 
и ку стос На род ног му зе ја у Бе о гра ду др Ми о драг 
Гр бић (1901–1969), ко ји ра ди на по став ци (Ву јо ше-
вић 2013: 122). 

За сме штај Му зе ја град усту па бив шу згра ду 
На род не шко ле у Су бо ти ће вој ули ци бр. 3. (Сл. 5). 
То ком ле та вр ши се адап та ци ја згра де за по тре бе 
Му зе ја, на ба вља ју се на ме штај и ви три не (НМЗ 
40/1943). Ли мар ски ра до ви су по ве ре ни Хен ри ку 
Бар ту, а елек три чар ски пред у зе ћу „К. Ре же и син” 
из Пе тров гра да (ИАЗ, Ф. 97, 20191/1940). У је сен исте 
го ди не му зеј ске збир ке се се ле у згра ду и ра ди се 
на по став ци. Згра да има пет про стра них оде ље ња 
у јед ном фрон ту ко је су окре ну те пре ма Бе ге ју. По-
став ка је би ла уре ђе на та ко што се у пр вој про сто-
ри ји на ла зио ге о ло шко-ар хе о ло шки ма те ри јал, у 
дру гој на род на ет но гра фи ја и со ба ва ро шког гра-
ђа ни на, тре ћа је кон ци пи ра на као ору жни ца, а у 
че твр тој су пред ста вље ни ра до ви и ру ко тво ри не 
се о ских и ва ро шких за на тли ја. Пе та про сто ри ја и 
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де лом ход ник би ли су ре зер ви са ни за при род њач-
ке пред ме те и збир ку Еми ла Та ли ја на. Из дво ри-
шта се ула зи ло у јед но ве ће оде ље ње ко је је би ло 
ис ко ри шће но за би бли о те ку, га ле ри ју сли ка и пла-
но ве гра да. Оста так пред ме та је сме штен у ма га цин 
(НМЗ 40/1943).

У по зну је сен по став ка је би ла го то ва, а све ча-
но отва ра ње је би ло пред ви ђе но на про ле ће 1941. 
Ме ђу тим, по че так Дру гог свет ског ра та на овим 
про сто ри ма од ло жио је овај до га ђај (НМЗ 40/1943). 
То ком април ског ра та Му зеј ни је пре тр пео ни ка-
кву ште ту (Ву јо ше вић 2013:122). На кон оку па ци је, 
Му зеј ме ња на зив у Окру жни му зеј Окру га ба нат-
ског и пре ла зи у над ле жност Про свет ног оде ље ња 
Окру га ба нат ског (НМЗ 194/1947). Сеп тем бра (24) 
1942. го ди не, Му зеј је слу жбе но по се тио др Јо хан 
Ал брехт фон Рај свиц (нем. Jo hann Al brecht Fre i he rr 
von Re i switz; 1899–1962), шеф за му зе је и ста ри не 
при Вој ном за по вед ни штву Ср би је. Том при ли ком 
до го во ре но је пре се ље ње Му зе ја у но ву згра ду у 
ули цу Вој во де Ми ши ћа бр. 2, и на бав ка мо би ли-
ја ра у ви ду 10 но вих ви три на, ко је је тре ба ло да ура-
ди сто лар Ан тон Сел град (НМЗ 180/1942). Му зеј 
је исе љен у пе ри о ду 11–13. ок то бра 1943, јер је про-
це ње но да згра да има стра те шки и вој ни зна чај 
(Ra dlo vač ki 2018: 15).

Јан ко ви ће ва па ла та 1. (1943–1944)

Но ва згра да Му зе ја по зна та и као Јан ко ви ће ва 
ку ћа је за вре ме оку па ци је кон фи ско ва на као „је-
вреј ска сво ји на“ и са њом је ру ко ва ла Не мач ка на-
род но сна гру па (Сл. 6). Ова ор га ни за ци ја је на ре-
ди ла и фи нан си ра ла ње ну оправ ку, ко ја је тра ја ла 
од ју ла ме се ца 1943. до по чет ка апри ла 1944. го ди-
не, ко ју је из вео пред у зи мач Ми хај ло Ма терн. Том 
при ли ком сре ђен је кров ко ји је био у ло шем ста-
њу, фа са да, али је и уну тра шњост пре о бли ко ва на, 
ка ко би се при ла го ди ла но вој на ме ни. По том је 
Не мач ка на род но сна гру па пре да ла згра ду на упра-
ву Му зе ју и он је усе љен убр зо на кон за вр шет ка 
ра до ва (НМЗ 104/1947, НМЗ 187/1947). По чет ком 
апри ла, упри ли че но је све ча но отва ра ње Му зе ја 
ко ме је при су ствао др Фон Рај свиц, али су на кон три 
не де ље ра да збир ке по но во спа ко ва не у сан ду ке.6

Бо тош (1944–1945)

При кра ју оку па ци је му зеј ске збир ке су пре не-
ше не у Бо тош, ка ко би се са чу ва ле и да их оку па-
тор не би раз ву као, уни штио или од нео. Сва како 

Сл. 5. Улаз из пар ка у бив шу згра ду На род не шко ле, 
1940–1943. (Фо то до ку мен та ци ја Збир ке при ме ње не 

умет но сти НМЗ)

Сл. 6. Јан ко ви ће ва па ла та, 1945–1964.  
(Фо то до ку мен та ци ја Умет нич ког оде ље ња НМЗ)



да је то би ла ак ци ја за ко ју је за слу жан та да шњи 
ку стос Ла зар Ни ко лић, ко ји је по ре клом био упра-
во из овог се ла. Пре ма јед ном не за ве де ном му зеј-
ском до ку мен ту да ти ра ном од 26. 4. 1944. и на зва-
ном „Рас по ред ства ри у сан ду ци ма“ ви ди мо да су 
му зеј ске збир ке спа ко ва не у 37 сан ду ка и спрем не 
за ева ку а ци ју.7 Ева ку а ци ја Му зе ја зби ла се то ком 
ма ја ме се ца, што ви ди мо у за бе ле шци под бро јем 
189 у по моћ ној ин вен тар ној књи зи.8 У до ку мен ту 
са кра ја апри ла по сто ји и за бе ле шка крај јед ног 
сан ду ка – „оста ло у му зе ју“. Овај сан дук на зван 
„Сли ке (но шња ет но гра фи ја); 2 чу ту ре“ је пре цр-
тан па мо же мо прет по ста ви ти да му се мо жда ка-
сни је гу би траг. 

По осло бо ђе њу, а пре ма ре ше њу Град ског на-
род ног од бо ра Му зеј је ре ак ти ви ран и до био је на-
зив Град ски му зеј и би бли о те ка. Од но вем бра 1944. 
по но во му је до де ље на Јан ко ви ће ва ку ћа од стра-
не Упра ве на род не имо ви не (НМЗ 104/1947). Пред-
ме ти из Бо то ша пре не ше ни су (тј. вра ће ни) тек у 
пр вим ме се ци ма 1945. го ди не (НМЗ 105/1946). За 
пр вог по сле рат ног ру ко во ди о ца (ре фе рен та) Му-
зе ја по ста вљен је прав ник Ми лош Ке кез (Вор гић 
2017: 51).

Јан ко ви ће ва па ла та 2. (1945–1964)

Му зеј је све ча но отво рен 7. 5. 1945. го ди не. До 
1. 8. 1946. го ди не Јан ко ви ће ва ку ћа је би ла у вла-
сни штву Упра ве на род них до ба ра, а Му зеј је пла-
ћао ме сеч ну за куп ни ну у ви ду 4000 ди на ра (НМЗ 
154/1946). Кра јем 1945. и по чет ком 1946. го ди не, 
Му зеј је пре тр пео зна чај не пер со нал не про ме не. 
Ре фе рент за Му зеј Ми лош Ке кез до би ја от каз, а на 
ње го во ме сто је 6. 12. 1945. по ста вљен исто ри чар 
и ори јен тал ни фи ло лог Бра ни слав Ђур ђев (1908–
1993) из Срем ских Кар ло ва ца. Ме ђу тим, Бра ни слав 
се крат ко за др жа ва на овој функ ци ји и од ла зи на 
слу жбу у Са ра је во. На ње го во ме сто, 19. 2. 1946. го-
ди не, до ла зи сли кар и пе да гог Шан дор Нађ (1912–
1995) (Вор гић 2017: 54).

Пре ма од лу ци Оде ље ња за про све ту ГИ О АПВ 
од 2. 10. 1946. ре шен је прав ни ста тус Му зе ја и он 
до би ја на зив Град ски му зеј, а о ње му да ље ста ра-
тељ ство тре ба да во ди Град ски на род ни од бор. Он 
је по кри вао под руч је „оба сре за истог име на и срез 
Ја ша То мић“, што је прак тич но под руч је сред њег 
Ба на та, ко је Му зеј и да нас по кри ва. На кон ре ше ног 
прав ног ста ту са Му зе ја, Упра ва Му зе ја од лу чу је 

да 8. ок то бра са чи ни но ви уго вор о за ку пу згра де 
са но вим вла сни ком Ил ком Шулц (дев. Ка уф ман), 
ко ја је жи ве ла у Пан че ву (НМЗ 154/1946). Го ди не 
1948, Му зеј је ко ри стио у окви ру згра де 47 про сто-
ри ја од ко јих 34 на спра ту, са по вр ши ном од 1.065 
ква драт них ме та ра. Из ло жбе не про сто ри је су обу-
хва та ле 25 про сто ри ја, а по ред њих ту су још биле 
и две кан це ла ри је, два ма га ци на, про сто ри је за 
струч ну би бли о те ку, ате ље, ла бо ра то ри ју, мрач ну 
ко мо ру, ра ди о ни цу и др. У окви ру Му зе ја у том 
тре нут ку је био и стан за управ ни ка. Од 1. ју ла до 
28. но вем бра Му зеј ни је ра дио услед пре у ре ђе ња 
ен те ри је ра у ви ду зи дар ско-мо лер ских ра до ва и 
стал не по став ке (НМЗ бб/1948).

На кон фе рен ци ји Му зеј ског са ве та за Вој во-
ди ну 1950. го ди не, до не та је од лу ка о про ши ре њу 
де ло кру га де ло ва ња град ских му зе ја, па су та ко 
зре ња нин ском му зе ју до де ље на још че ти ри сре за. 
Пре ма од лу ци Са ве та овај Му зеј тре ба да бу де ком-
плек сни за ви чај ни му зеј Ба на та. Као по сле ди ца 
ове од лу ке до шло је и до про ме не на зи ва Му зе ја, 
па је та ко на сед ни ци На род ног од бо ра гра да Зре-
ња ни на од 27. ју на до не то ре ше ње да Му зеј но си 
убу ду ће на зив – На род ни му зеј у Зре ња ни ну (ИАЗ, 
Ф. 160, 8104/1952). По чет ком 1952, по но во до ла зи 
до про ме не на че лу Му зе ја. На ме сто управ ни це 
до ла зи Ру жа Ла то вљев, ко ја се не за др жа ва ду го 
на тој по зи ци ји, па је на кон ње за в. д. управ ни ка 
по ста вљен Ла зар Ни ко лић. 9 На овом ме сту Ни ко-
лић оста је све до смр ти 1959. го ди не, да би по том 
ме сто управ ни ка на крат ко пре у зе ла За гор ка Кон-
чар, та да шња ку сто ски ња Исто риј ског оде ље ња 
(Вор гић и др. 2019: 6).

Тех но гу ма (1964–1966)

Ве ли ки про бле ми за Му зеј на ста ју 1964. го ди не 
ка да је На род на бан ка от ку пи ла зе мљи ште у Ули-
ци Сер во Ми ха ља, на ко ме се на ла зи ла згра да На-
род ног му зе ја ка ко би до би ла про стор за град њу 
сво је фи ли ја ле. На род ни му зеј је та да пре се љен у 
адап ти ра не пра зне про сто ри је у по го ни ма прет-
ход но на пу ште ног пред у зе ћа „Тех но гу ма“, ко је су 
се на ла зи ле у не по сред ној бли зи ни Му зе ја (Бе рар 
1964). Ста ра згра да Му зе ја је убр зо раз гра ђе на, а 
де се ти не хи ља да ци га ла, сто ла ри ја и гра ђа је по-
ну ђе на ста нов ни ци ма гра да за из град њу соп стве-
них ку ћа и обје ка та. Од град ње бан ке се од у ста ло, 
а про стор је пре тво рен у пар кинг (Бе рар 1966). Од 
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згра де Му зе ја да нас је остао са чу ван са мо де ко ра-
тив ни нео го тич ки бал кон угра ђен у те ра су при-
ват не ку ће др Пур ко ва, као сим бол се ћа ња на Јан-
ко ви ће ву ку ћу у ко јој је Му зеј про вео два де се так 
го ди на.

Про сто ри је „Тех но гу ме“ су се по ка за ле вр ло не-
по де сне и са мно го вла ге, чи ме су до ве де ни у опа-
сност број ни пред ме ти. Ме ре ња су по ка за ла да се 
вла га кре ће и до око 90% (Бе рар 1964). Ова кво ста-
ње у ко ме се Му зеј на шао за бе ле же но је и од стра-
не са ти рич но-ху мо ри стич ног ли ста Јеж (Сл. 7). 
При ли ком се ље ња му зеј ских збир ки (1964–1966) 
ни је ра ђе на ре ви зи ја, па је сто га до шло до мно гих 
про пу ста. Го ди не 1964, се ље ње Збир ке при ме ње-
не умет но сти је из вр ше но без при су ства ку сто са 
Ву ки це По по вић, ко ја је у том тре нут ку би ла на 
спе ци ја ли за ци ји. При спе ћем Збир ке ПУ у згра ду 
Фи нан сиј ске па ла те уо чен је и не до ста так по је ди-
них пред ме та (НМЗ 01-561/1980). По ред то га, при-
ме ће но је да је при ли чан број ко ма да стил ског на-
ме шта ја оште ћен то ком се лид бе (НМЗ 01-183/1966). 

Фи нан сиј ска па ла та (1966–да нас)

На кон ру ше ња Јан ко ви ће ве па ла те пла ни ра на 
је и обе ћа ва на град ња но ве згра де Му зе ја, а као јед-
на од мо гу ћих ло ка ци ја град ње раз ма тран је и про-
стор ста рог Град ског ку па ти ла (Зре ња нин 610/1964). 
Ме ђу тим од ове иде је се убр зо од у ста ло, а Му зе ју је 
ка сни је до де ље на згра да не ка да шње Фи нан сиј ске 
па ла те (Су бо ти ће ва ули ца бр. 1), у ко јој су се по сле 

Дру гог свет ског ра та на шле раз ли чи те сре ске ин-
сти ту ци је као што су: На род ни од бор Сре за та ми-
шког, За вод за со ци јал но оси гу ра ње Та ми шког 
сре за, Ко ман да 2. во да На род не ми ли ци је за Срез 
Та миш, На род на бан ка за Срез „Та миш“, Ка та стар-
ска упра ва Сре за – од сек за Град Зре ња нин и др. 
(Град Зре ња нин: При руч ник за 1954/55г). Уки да-
њем сре зо ва, 1965. го ди не, згра да је оста ла упра жње-
на чи ме су ство ре ни усло ви да се она до де ли Му-
зе ју. Пр во бит но је пла ни ра но да се збир ке пре се ле 
још у но вем бру исте го ди не, али услед „хлад но ће, 
ло ших пу те ва и ко му ни ка ци ја“, као и не спо ра зу ма 
са На род ним по зо ри штем „То ша Јо ва но вић“, ко је 
је тре ба ло да усту пи рад ну сна гу, оно је од ло же но, 
а пред ме ти су још јед ну зи му про ве ли у екс трем-
но ло шим усло ви ма (Гу шић 1966).

По чет ком 1966. го ди не Му зеј је усе љен у но ви 
обје кат (Ra di šić 1966: 412). То ком ле та су из ве де ни 
зи дар ски и мо лер ски ра до ви на адап та ци ји згра де 
у из но су од 18 ми ли о на ста рих ди на ра (Бе рар 1966). 
На кон то га се при сту пи ло ра ду на стал ној по став-
ци и Му зеј је до кра ја го ди не отво рен за јав ност. Тако 
је на кон ви ше од 50 го ди на трај но ре шен ста тус сме-
шта ја, ко ји је На род ном му зе ју Зре ња нин омо гу ћио 
не сме тан и кон ти ну и ран раз вој све до да нас.

НАПОМЕНЕ
1 Исто ри јат На род ног му зе ја Зре ња нин у до број 

ме ри ни је ис тра жен. До да нас су на пи са на са мо 
три кра ћа исто риј ска пре гле да (Се ку лић 1938; 
Нађ 1948; Ву ко вић 1995) и је дан чла нак (сту ди ја) 
ко ја се ба ви исто ри ја том уста но ве до кра ја Пр вог 
свет ског ра та (Пе тров 1968).

2 Ви де ти: НМЗ, Оп шта ин вен тар на књи га Му зе ја, 
1940–1948. (бр. 2920).

3 О дру штве ној и јав ној уло зи Ти мо те ја Ра ји ћа ви-
де ти у: Крч мар, Фи лип. Ти мо теј Ти ма Ра јић (1885– 
1961). По во дом 130 го ди на од ро ђе ња, Ар хив ски 
ана ли бр. 9 (2015): 38–44.

4 Фо то гра фи ја се чу ва у Исто риј ском оде ље њу На-
род ног му зе ја Зре ња нин.

5 У Исто риј ском оде ље њу НМЗ чу ва се фо то гра-
фи ја на ста ла ав гу ста 1940. го ди не у ма лом пар ку 
ис пред згра де Му зе ја са де таљ ним опи сом на 
по ле ђи ни. На фо то гра фи ји се на ла зе Ла зар Ни-
ко лић, Бо го љуб Алек сић и Ко ста Но ва ко вић.

6 Овај по да так нам је по знат на осно ву до ку мен та 
из за о став шти не др Рај сви ца ко ји нам је пру жио 

Сл. 7. Но вин ски при лог „Му зеј – Фа бри ка“, 1965.  
(Хе ме ро те ка На род ног му зе ја Зре ња нин)



на увид про фе сор Не мач ке шко ле у Бе о гра ду, Ан-
дре ас Рот, и ко ме се овом при ли ком за хва љу је мо. 
(Pri va ter Nac hlass Bet ti na Re i switz, Пи смо Јо ха на 
Ал бер та фон Рај сви ца Кур ту Вил фон зе де ру, 09. 
5. 1944).

7 До ку мент је про на ђен у Ар хе о ло шком оде ље њу, 
а не у му зеј ској ар хи ви, што нас упу ћу је на поми-
сао да је скри ван.

8 НМЗ, Ин вен тар при мље них пред ме та на из ла га ње 
у Ба нат ском му зе ју Ду нав ске ба но ви не, 1940–1942. 

9 При мо пре да ја ин вен тар них књи га из ме ђу Шан-
до ра На ђа и Ру же Ла то вљев де си ла се 7. 3. 1952. 
го ди не (НМЗ, Ин вен тар умет нич ких пред ме та 
– Град ски му зеј Зре ња нин, 1948–1959).
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MOVEMENTS OF THE COLLECTIONS OF  
THE NATIONAL MUSEUM ZRENJANIN

Summary

The first official and concrete initiatives of the Torontal Cultural Society for the purpose of the founding 
of today’s National Museum in Zrenjanin began in 1903. The decision to establish the Museum was made by 
the Municipal Board of Torontal County in 1906 at the suggestion of the sub-prefect, but in the museological 
sense the institution began its work most likely in 1911 or at the latest in 1912, when the role of the first 
“curator” of the Torontal County Museum was taken over by the chief archivist Bogoljub Aleksić. Already at the 



beginning of this long process of the establishment, the question of locating of the collected objects was raised. 
Along with several failed initiatives to find the location, objects were placed in the County Palace (today the 
Municipality of Zrenjanin), which will turn out to be only one of many temporary solutions. By January 1913, 
the first museum exhibition was organized in four rooms of the County Palace. The collections was then moved 
to eight more locations, namely: the Piarist Monastery – Gymnasium (1919–1923), the Casino (1923–1928), the 
building behind the theatre (1928–1940), the former building of the National School (1940–1943), the Janković 
Palace – the first time (1943–1944), Botoš (1944–1945), the Janković Palace – the second time (1945–1964) and 
the former premises of the Tehnoguma company (1964–1966). The collections and the Museum found their 
permanent location at the beginning of 1966 in the former Palace of Finance.

The relocations of the museum collections were primarily caused by different historical, social and finan-
cial circumstances. Temporary locations led to the theft and inadequate storage conditions for the items, and 
relocations often led to damage or disappearance of the museum objects. During that time, the Museum often 
changed its name, its legal status, as well as its territorial jurisdiction. It is also noticed that the museum 
objects were not available to the general public in several time intervals. This work aims not only to explore 
the locations where the Museum once had been placed, but also to follow the line of its development with all 
its ups and downs. The permanent solution for the locating of the Museum and its collections in 1966 enabled 
uninterrupted and continuous development that continues to this day.
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UDC 069.5(497.113Som bor)(091)

НА СТА НАК И РАЗ ВОЈ ГРАД СКОГ МУ ЗЕ ЈА У СОМ БО РУ1

Мср Са ња Ми лен ко вић Па ђен, Но ви Сад

Ап стракт: У ра ду је пред ста вљен исто ри јат и раз вој Град ског му зе ја у Сом бо ру, од осни ва ња Исто риј-
ског дру штва Бач ко-бо дро шке жу па ни је 1883. го ди не, као пре те че Му зе ја, пре ко Исто риј ског дру штва у 
Сом бо ру 1936. го ди не, отва ра ња за јав ност Град ског му зе ја 1945. го ди не све до да нас. Раз ма тра на је ње го ва 
уло га у дру штву, те му зеј ска де лат ност као про мо те ра гра да и по тен ци јал ног ге не ра то ра раз во ја сре ди не.

Кључ не ре чи: исто ри јат му зе ја, Исто риј ско дру штво Бач ко-бо дро шке жу па ни је, Пр ви и Дру ги свет ски 
рат, ме ђу рат ни пе риод, Исто риј ско дру штво у Сом бо ру, Град ски му зеј у Сом бо ру

Епо ха му зе ја ко ја је то ком 19. ве ка за хва ти ла 
чи та ву Евро пу ни је ми мо и шла ни сре ди ште Бач-
ко-бо дро шке жу па ни је. У ре ла тив но мир ном пе-
ри о ду дру ге по ло ви не 19. ве ка, до бив ши по но во 
на кон на год бе 1867. го ди не ау то но ми ју сло бод ног 
кра љев ског гра да, овај ад ми ни стра тив ни цен тар је 
до жи вео свој про цват. Еко ном ским ја ча њем у град 
се сли ла ин те ли ген ци ја ко ја је ути ца ла на ства-
рање је дин стве не кул тур не кли ме. Овај гра ђан-
ски слој по кре ће низ ли сто ва, ча со пи са, осни ва 
мно га дру штва и кул тур не ин сти ту ци је (Љу бо ја-
-Хар јунг, Ма шу ло вић 1998: 292). Од ве ли ког зна ча ја 
за про у ча ва ње и ис тра жи ва ње про шло сти Бач ке 
и фор ми ра ње му зеј ских збир ки и Му зе ја би ло је 
осни ва ње Исто риј ског дру штва Бач ко-бо дро шке 
жу па ни је.

Исто риј ско дру штво Бач ко-бо дро шке  
жу па ни је и ње го ва де лат ност до  

Пр вог свет ског ра та

Ше зде се тих го ди на 19. ве ка, под стак ну ти уни-
шта ва њем ар хи ве то ком ре во лу ци је 1848. го ди не 
и од но ше њем пре о ста лих до ку ме на та у Пе шту и 
Се ге дин, по је ди ни гра ђа ни су са мо и ни ци ја тив но 
по че ли са ку пља ти пред ме те и до ку мен та ко ја су са 
исто риј ског аспек та сма тра ли зна чај ним (Ма шу-
ло вић 2013: 5). Овим ак тив но сти ма по го до ва ла је 
и по вољ на дру штве но-по ли тич ка кли ма, осни ва-
ње Зе маљ ског исто риј ског дру штва у Бу дим пе шти 
и Ју жно ма ђар ског исто риј ског дру штва у Пе шти, 
као и Му зе у ма Ма ти це срп ске (Pa nić 1982: 98).

До озбиљ ни је ини ци ја ти ве за осни ва њем дру-
штва ко је би про у ча ва ло про шлост Бач ке, до ла зи 
тек две де це ни је ка сни је. Иштван Ива њи је у но-
ви на ма Бач ка и у ча со пи су исто риј ског дру штва 
Ма ђар ске Ве ко ви из дао про глас за осни ва ње Исто-
риј ског дру штва жу па ни је (Бо дор 1996: 10−11). 
Ње го ву иде ју су по др жа ли мно ги ин те лек ту ал ци, 
из ме ђу оста лих и под жу пан Ен дре Шма ус и жу пан 
Бе ла Шан дор (Pa nić 1982: 98). То ком ав гу ста 1882. 
го ди не фор ми ран је од бор ко ји је за за да так имао 
об ја ву апе ла за фор ми ра ње Исто риј ског дру штва. 
Апел је об ја вљен 22. ав гу ста у ча со пи су Бач ка и 
дру гим ли сто ви ма жу па ни је (Ве лен рај тер 1954: 
304; Ма шу ло вић 2013: 6). Сле де ће го ди не, 11. ма ја, 
одр жа на је Осни вач ка скуп шти на Исто риј ског 
дру штва Бач ко-бо дро шке жу па ни је (Györe, Pfe if fer 
2020: 36; Ма шу ло вић 2013: 6). Дру штво је већ тада 
има ло 177 чла но ва, усво јен је на црт пра ви ла ко ји је 
из ра дио Еде Мар га лич и иза бран од бор на чи јем 
че лу је био пред сед ник Ен дре Шма ус (ИАС, фонд 
47, инв. бр. 2/1; Pa nić 1982: 98).

Ми ни стар ство уну тра шњих по сло ва је 21. мар-
та 1884. го ди не одо бри ло усво је ни На црт пра ви ла 
(Ма шу ло вић 2013: 6; Györe, Pfe if fer 2020: 36). Пра-
ви ли ма је од ре ђен на зив Дру штва, се ди ште, циљ 
де ло ва ња ко ји се огле дао у про у ча ва њу це ло куп-
не исто ри је Бач ко-бо дро шке жу па ни је, струч ном 
ра ду, са ку пља њу пред ме та са ар хе о ло шких ис ко-
па ва ња, очу ва њу спо ме ни ка кул тур ног зна ча ја од 
про па да ња, пи са њу исто ри је жу па ни је, при ку пља-
њу из во ра и нео п ход ног ма те ри ја ла. Уз про у ча ва ње 



исто ри је чи та ве обла сти, са ку пља ње гра ђе и об ја-
вљи ве ре зул та та ра да, Дру штво је тре ба ло да ор га-
ни зује из ле те, јав не збо ро ве и оснује би бли о те ку. 
Пра ви ла су об у хва та ла по ред пра ва и оба ве за чла-
но ва, њи хо ве функ ци је, ти ту ле ко је су мо гли ко ри-
сти ти (ИАС, фонд 47, инв. бр. 3/2), на чин гла са ња, 
ор га ни зо ва ње сед ни ца, ску по ва (ИАС, фонд 47, 
инв. бр. 3/3), фи нан си ра ње, имо ви ну, пе чат, мо гућ-
ност рас па да Дру штва (ИАС, фонд 47, инв. бр. 3/4; 
Pa nić 1982: 98). Пра вил ник Дру штва је об ја вљен у 
ли сту Бач ка, ка ко би гра ђан ство би ло упо зна то са 
ње го вим бу ду ћим ра дом (Györe, Pfe if fer 2020: 39).

Од осни ва ња Дру штво је већ по се до ва ло ма лу 
збир ку, а на осно ву скуп штин ске од лу ке из фе бру-
а ра 1884. го ди не Еде Мар га лич је био за ду жен да пу-
тем огла са тра жи по кло не за Му зеј ко ји би мо гли 
до при не ти раз во ју пла ни ра них збир ки (Бо дор 1984: 
13; Ма шу ло вић 2013: 7). У пр вим го ди на ма ра да 
са ку пље но је мно го зна чај них пред ме та, по себ но 
ру ко пи са и исто риј ских сту ди ја (Љу бо ја-Хар јунг 
1997: 235).

Је дан од за да та ка чла но ва би ла је и из ра да сту-
ди ја и из ве шта ја ко је су из ла га ли на тро ме сеч ним 
са стан ци ма, а у ју ну 1885. го ди не би ло је од лу че но 

да се по кре не струч ни лист Го ди шњак, ко ји је из-
ла зио тро ме сеч но у све ска ма од три та ба ка.2 

Пр ви Го ди шњак Исто риј ског дру штва Бач ко-бо дро шке 
жу па ни је из 1885. го ди не 

(Би бли о те ка Му зе ја)

Чла но ви Дру штва би ли су и глав ни са рад ни ци 
при ли ком пи са ња ве ли ке Мо но гра фи је Бач ке ко ја 
је за вр ше на то ком ју на 1896. го ди не (Ве лен рај тер 
1954: 304; Бо дор 1996: 16). Мо но гра фи ја оби лу је по-
да ци ма из ар хе о ло ги је, исто ри је, ге о гра фи је и еко-
но ми је и пред ста вља вред но све до чан ство јед ног 
вре ме на (Ва си ље вић 1986: 124).

За сме штај збир ки Дру штво је 1887. го ди не до-
би ло про сто ри ју у при зе мљу згра де жу па ни је, ода-
кле је 1892. го ди не пре се ље но на дру ги спрат у веће 
про сто ри је (Љу бо ја-Хар јунг, Ма шу ло вић 1998: 
293). Од 1902. го ди не, по што је до би ло и тре ћу про-
сто ри ју, збир ке су по вре ме но отва ра не за јав ност 
(Pa nić 1982: 99).

Ве ли ку по др шку у ви ду суб вен ци ја Дру штво 
је до би ло од ма ђар ског Глав ног зе маљ ског ин спек-
то ра та за му зе је под чи јим је над зо ром би ло од 1889. 
го ди не. За хва љу ју ћи ма те ри јал ној по др шци спро-
ве де на су ар хе о ло шка ис ко па ва ња ко ја су зна чај но 
обо га ти ла са зна ња о про шло сти под руч ја и на чи-
ну жи во та (Бо дор 1984: 13). На кон успе шних ис ко-
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За пи сник са Осни вач ке скуп шти не Исто риј ског  
дру штва Бач ко-бо дро шке жу па ни је из 1883. го ди не  

(Исто риј ски ар хив у Сом бо ру)
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па ва ња у око ли ни Апа ти на 1901. го ди не, ор га ни-
зо ва на је пр ва из ло жба у про сто ри ја ма Гра ђан ске 
шко ле на ко јој су пред ста вље ни ре зул та ти тих ис-
тра жи ва ња (Ма шу ло вић 2013: 8). Збир ке су 1904. 
го ди не на кон струч не об ра де ма те ри ја ла отво ре-
не за јав ност (Бо дор 1984: 13).

Исто риј ско дру штво ши ри свој де ло круг ра да и 
од 1906. го ди не за по чи ње озбиљ ни ја ет но граф ска 
ис тра жи ва ња (Ма шу ло вић 2013: 7). Ба линт Бе ло-
шич је на пи сао Упут ство за ет но граф ска ис тра
жи ва ња и по де лио учи те љи ма се о ских шко ла како 
би их под ста као да и они, за јед но са уче ни ци ма, 
до при не су очу ва њу тра ди ци је (Бо дор 1996: 19−20; 
Pa nić 1982: 99). По ред то га, од ве ли ког зна ча ја је 
ак тив ност Исто риј ског дру штва и на за шти ти спо-
ме ни ка кул ту ре, сни ма ју се ар хи тек тон ски објек ти 
у гра ду, а од сни ма ка се 1902. го ди не пра ви ал бум 
(Љу бо ја-Хар јунг, Ма шу ло вић 1998: 294). 

Дру штво из да је 1908. го ди не и пр ви Ка та лог, 
под на зи вом Ка ла уз, чи ји је ау тор био Кал ман Гу-
би ца, у ко ме су по ви три на ма на ве де ни екс по на ти 
као и књи ге ко је је Дру штво по се до ва ло (Uze lac 
2014: 23; Ва си ље вић 1989: 138). 

Обе ле жив ши све ча ном скуп шти ном 25 го ди-
на ра да из дат је и Ре пер то ри ум у ко ме су по азбуч-
ном ре ду ау то ра рас по ре ђе ни сви члан ци ко ји су 
из ла зи ли у Го ди шња ку (Ве лен рај тер 1954: 305). У 
из ве шта ју о ра ду Дру штва из 1908. го ди не на ве-
ден је по пис од 11.937 пред ме та, од то га 9.970 пред-
ме та у ар хе о ло шкој и ну ми зма тич кој збир ци, 1.067 
у ет но граф ској, 84 у умет нич кој и 816 књи га (Бо-
дор 1984: 13).

Исто риј ско дру штво је од свог на стан ка, по-
ред пло до твор ног ра да би ло су о че но и са мно гим 
кри за ма, гу бит ком чла но ва, ма лим при хо ди ма, 
од ла сци ма нај зна чај ни јих чла но ва из раз ли чи тих 
раз ло га. Без об зи ра на све то, до по чет ка Пр вог свет-
ског ра та оба вља на су ар хе о ло шка ис ко па ва ња и 
бри жљив рад на за шти ти и про у ча ва њу ба шти не 
(Бо дор 1996: 20).

Рад Исто риј ског дру штва у ви хо ру ра та

Пр ви свет ски рат је до нео стаг на ци ју на свим 
по љи ма и не из ве сност. Исто риј ско дру штво Бач-
ко-бо дро шке жу па ни је је за хва љу ју ћи по је ди ним 
ен ту зи ја сти ма, упр кос те шкој фи нан сиј ској си ту-
а ци ји и у ви хо ру ра та на ста ви ло свој рад (Pa nić 
1982: 99). По што су од 1915. го ди не би ле ор га ни-

зо ва не ак ци је при ку пља ња ме тал них пред ме та од 
ста нов ни штва за по тре бе вој не ин ду стри је, Дру-
штво је ус пе ло да од вој них вла сти до би је до зво лу 
и из дво ји оне пред ме те ко је су про це ни ли вред ним, 
од исто риј ског и кул тур ног зна ча ја (Трај ко вић 
1984: 60; Pa nić 1982: 99).

Смрт не ко ли ци не чла но ва, од ко јих је нај зна-
чај ни ји био ку стос Кал ман Гу би ца3 и рат не при-
ли ке ути ца ли су и на рад Дру штва. До 1916. го ди-
не Дру штво је на ста ви ло струч ни рад у оте жа ним 
усло ви ма из дав ши по след њи Го ди шњак ко ји по сле 
33 го ди не пре ста је да из ла зи (Бо дор 1996: 22). До 
1918. го ди не и до ла ска срп ске вој ске 13. но вем бра, 
ни ко се ни је бри нуо о имо ви ни Дру штва, а се кре-
тар Кар ло Трен че њи, ко ји је до та да уред но во дио 
ад ми ни стра ци ју, на пу стио је Сом бор и ду жност 
пре дао Са му и лу Гри не ру, прав ни ку (Ве лен рај тер 
1954: 305).

На скуп шти ни одр жа ној 12. ма ја 1918. го ди не 
су ми ран је до та да шњи рад Дру штва и тре нут но ста-
ње збир ки. Фонд су чи ни ли би бли о теч ка збир ка са 
2.352 књи ге, ар хе о ло шка збир ка са 16.222 пред ме-
та, збир ка при ме ње не умет но сти са 685 пред ме та, 
ет но граф ска збир ка са 1.441 пред ме том и при род-
њач ка збир ка са 529 пред ме та (Ма шу ло вић 2013: 8). 
Све то све до чи о не у мор ном и плод ном ра ду то ком 
35 го ди на по сто ја ња Дру штва, чи ја се исто ри о граф-
ска кон цеп ци ја, ко ју су за цр та ли осни ва чи, ни је 
про ме ни ла до пре стан ка ње го вог ра да (Бо дор 1996: 
22). Та ко ђе, све то су би ле до бре осно ве за да љи раз-
вој збир ки и Му зе ја.

Му зеј ска збир ка и Дру штво из ме ђу  
два свет ска ра та

На кон 25. но вем бра 1918. го ди не, по што се Вој-
во ди на при са је ди ни ла Ср би ји и по том по ста ла део 
Кра ље ви не Ср ба, Хр ва та и Сло ве на ца, жи вот у 
Сом бо ру се про ме нио. По сле рат но оду ше вље ње 
бр зо је за ме ни ла ре ал ност, еко ном ска кри за, услед 
ко је до ла зи и до за не ма ри ва ња ула га ња у кул ту ру 
и ње не ин сти ту ци је и уста но ве.4

По сле за вр шет ка ра та збир ке, ар хив ски ма те-
ри јал и би бли о те ка су се и да ље на ла зи ли у згра ди 
жу па ни је, али су пре ме ште ни у про сто ри је у који-
ма је ра ни је ста но вао бе ле жник (Pa nić 1982: 100). И 
по ред за ин те ре со ва но сти Ми ни стар ства про свете 
за збир ке Дру штва, аде кват на бри га је у овом пе-
ри о ду из о ста ла (Ма шу ло вић 2013: 8).



Ар хи ва тор жу па ни је Сте ван Ку пу са ре вић је 
1920. го ди не упу тио до пис Ми ни стар ству уну тра-
шњих по сло ва да се раз ре ши Исто риј ско дру штво 
Бач ко-бо дро шке жу па ни је и збир ке ста ве под над-
зор жу па ни је, до осни ва ња но вог. Дру штво је раз-
ре ше но 3. ју ла 1920. го ди не, а му зеј, би бли о те ка и 
бла гај на Дру штва пре да ти су жу па ниј ском ар хи ву 
на да ље чу ва ње. Том при ли ком је на пра вљен за-
пи сник о при мо пре да ји ко ји ни је са чу ван (Pa nić 
1982: 100). Од 1927. го ди не за пе ча ће не збир ке пре-
у зи ма на чу ва ње Об ла сни од бор Бач ке обла сти, 
по том Окру жни ин спек то рат и, на кра ју, Сре ско 
на чел ство (Бо дор 1996: 23, 27).

Уво ђе њем ло кал не са мо у пра ве 1922. го ди не и 
уки да њем жу па ни ја 1925. го ди не град гу би свој 
до та да шњи зна чај и пре ста је да бу де ад ми ни стра-
тив ни цен тар. По ку ша ји да се по вра те пра ва и ста-
тус ко ји је имао у ра ни јем пе ри о ду оста ју без успе ха, 
по себ но од 1929. го ди не, ка да је за цен тар Ду нав-
ске ба но ви не од ре ђен Но ви Сад (Трај ко вић 1984: 
65−69). У не ко ли ко на вра та до шло је до по ку ша ја 
фор ми ра ња но вог Дру штва, али без ре зул та та (Pa-
nić 1982: 100).

У ме ђу вре ме ну осно ва но је Исто риј ско дру-
штво у Но вом Са ду са за дат ком да ра ди на про уча-
ва њу про шло сти Вој во ди не, а углед ни Сом бор ци, 
не са мо да су би ли чла но ви, већ су и фи нан сиј ски 
по др жа ли ње го во осни ва ње, као и сам град Сом-
бор (Бо дор 1996: 25). До ла зи се на иде ју да се це ло-
куп на имо ви на не ка да шњег Исто риј ског дру штва 
Бач ко-бо дро шке жу па ни је пре не се у Но ви Сад. 
Тим по во дом у Сом бор 1930. го ди не до ла зи по себ на 
ко ми си ја ко ја је има ла до зво лу Кра љев ске бан ске 
упра ве да от пе ча ти про сто ри је и пре гле да имо ви ну 
Дру штва. Као све до чан ство овог по пи са оста ли су 
ин вен тар на књи га пре гле да не би бли о те ке са пот-
пи сом чла но ва ко ми си је и ви ње те на ле пље не на 
књи га ма „Му зеј ду нав ске Ба но ви не“, док оста ли 
за пи сни ци ни су са чу ва ни, па ни је по зна то за те че-
но ста ње (Бо дор 1996: 24−26). На кра ју, до пре се-
ље ња пред ме та у Но ви Сад ипак ни је до шло.

Иде ја о по нов ном осни ва њу Дру штва ре а ли-
зо ва на је 1936. го ди не, ка да је на ван ред ној скуп-
шти ни 5. ма ја иза бран при вре ме ни пред сед ник и 
чла но ви од бо ра, од ре ђе ни пр ви за да ци ко ји су под-
ра зу ме ва ли из ра ду пра ви ла Дру штва, сре ђи ва ње 
имо ви не и при до би ја ње но вих чла но ва (Књи га за-
пи сни ка 1936: 10). Осни вач ка скуп шти на је одр жа-

на 25. ју на 1936. го ди не и на њој је од лу че но да ће 
се Дру штво зва ти Исто риј ско дру штво у Сом бо ру 
(Бо дор 1984: 14). Ти ту ла пред сед ни ка је пр во по-
ну ђе на Еду Мар га ли чу, али по што ју је он од био из 
здрав стве них раз ло га, иза бран је за по ча сног пред-
сед ни ка, док је пред сед ник по стао др Ра ди вој Си-
мо но вић (Књи га за пи сни ка 1936: 11). Од ре ђе ни су 
и де ло круг ра да и за да ци Дру штва. Де ло круг рада 
ни је об у хва тао чи та ву Бач ку, већ сом бор ски, апа-
тин ски, оџач ки округ и Ба ра њу (Ве лен рај тер 1954: 
305). Пла ни ра но је и по нов но из ла же ње ли ста Го
ди шњак. Као по себ но ва жно, у слу ча ју пре стан ка 
ра да Дру штва пред ви ђе но је да ње го ва имо ви на 
при пад не гра ду Сом бо ру (Pa nić 1982: 101).

По што су усво је на Пра ви ла по твр ђе на од Кра-
љев ске бан ске упра ве, Исто риј ско дру штво у Сом-
бо ру је то ком де цем бра пре у зе ло имо ви ну Дру-
штва Бач ко-бо дро шке жу па ни је и не по сред но 
по том по че ло са ак тив ним ра дом (Бо дор 1996: 28). 
И по ред из о стан ка фи нан сиј ске по др шке др жа ве, 
за хва љу ју ћи по зај ми ци Ђор ђа Ан ти ћа, јед ног од 
ини ци ја то ра осни ва ња но вог Дру штва, ко ја ни ка да 
ни је вра ће на, 1937. го ди не иза шао је пр ви број по-
сле рат ног Го ди шња ка (Pa nić 1982: 103).

Ка ко од гра да ни је до би јен аде кват ни про стор 
за из ла га ње пред ме та, збир ке су оста ле за тво ре не 
за по се ти о це (Бо дор 1996: 28).
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Го ди шњак Исто риј ског дру штва у Сом бо ру  
из 1937. го ди не (Би бли о те ка Му зе ја)
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По ред мно гих ма њих по кло на, по кло ни ко је је 
Дру штво до би ло од Имреа Фра ја и Еде Мар га ли ча 
су ви ше не го обо га ти ли по сто је ће фон до ве. Имре 
Фрај је по кло нио сво ју бо га ту ну ми зма тич ку збир-
ку са 12.000 при ме ра ка ме ђу ко ји ма има је дин стве-
них и рет ких при ме ра ка, ар хе о ло шку збир ку са 1224 
пред ме та и струч ну би бли о те ку са 1200 књи га (Be-
 ljan ski 1982: 84). Пре у зи ма ње је би ло до го во ре но тек 
ка да се бу ду сте кли аде кват ни усло ви за сме штај и 
бри гу о му зеј ским пред ме ти ма као и за би бли о теку 
Едеа Мар га ли ча са вред ним ру ко пи си ма (Ве лен-
рај тер 1954: 305).

Исто риј ско дру штво у Сом бо ру је пре ко сво јих 
чла но ва ра ди ло и на са рад њи са Му зе јом кне за 
Па вла, Вој ним му зе јом у Бе о гра ду, Пе да го шким 
му зе јом у За гре бу и са по је ди ним уни вер зи тет ским 
про фе со ри ма (Бо дор 1996: 30). Ипак, бит но је на-
по ме ну ти да Дру штво ни је има ло са рад њу и по-
др шку Исто риј ског дру штва у Но вом Са ду, ка ко је 
би ло оче ки ва но. Чла но ви Исто риј ског дру штва у 
Но вом Са ду су у по чет ку на сто ја ли да ути чу на то 
да се Дру штву про ме ни име у Му зеј ско дру штво, 
а ти ме и де ло круг ра да. Ка ко је овај пред лог од би-
јен, по ста ли су ве ли ки про тив ни ци ко ји су у сом-
бор ском Дру штву ви де ли кон ку рен та за до би ја ње 
ма те ри јал не по др шке од др жа ве, та ко да су уме-
сто са рад ње има ли од нос про жет вар ни ца ма, о чему 
нај бо ље све до че пе сме об ја вље не у но во сад ском 
ли сту Дан:

„ИСТО РИ ЧА РИ“ НА ПО СЛУ

Чла но ви не дав но осно ва ног Исто риј ског дру штва у
Сом бо ру су: је дан адво кат, је дан ле кар, је дан поп
итд.
Струч на ли ца Сом бор би ра
Исто ри ју да сту ди ра
На ро чит је дру штва склоп:
Апо те кар, ле кар, поп,
И адво кат још је члан –
да рад бу де пра ве дан.
О про шло сти на шој сну ју,
исто ри ју про ду бљу ју.
Ту су ли ца мла да, ста ра,
сви ула жу тру да, ма ра.
С пу но да ра, с пу но жа ра.
Исто ри ја сад се ства ра
без – исто ри ча ра.
А.б.

„ИСТО РИ ЧА РИ“ НА ПО СЛУ (ОД ГО ВОР)

Док је Сом бор не сре ћан
Но ви Сад је пре сре ћан.
Пре сре ћан је, има па ра
увек не што „ства ра“.
Има да ра, има жа ра,
има и исто ри ча ра.
Ни мла да, ни ста ра,
па са пу но да ра
и тру да и ма ра
„исто ри ју ства ра“.
Без по па, ле ка ра,
без апо те ка ра,
то је сре ћа пра ва.
И без адво ка та,
а то вре ди зла та.
Но во са ђа нин је дан
вре ди дру гих се дам.
Б.а. 
(Pa nić 1982: 104−105)

Исто риј ско дру штво и збир ка у  
Дру гом свет ском ра ту

Не по сред но на кон не мач ке об ја ве ра та Кра ље-
ви ни Ју го сла ви ји, ма ђар ска вој ска је 11. апри ла 
1941. го ди не пре шла гра ни цу и без ве ћег от по ра 
за три да на оку пи ра ла Бач ку и део Ба ра ње, док су 
Ба нат оку пи ра ле не мач ке сна ге. Сом бор је за у зет 
12. апри ла, а Му зеј је ста вљен под над зор Ма ђар-
ског ин спек то ра та за му зе је (Љу бо ја-Хар јунг, Ма-
шу ло вић 1998: 294). Фор ми ра на је и ко ми си ја ко ја 
је за за да так има ла да утвр ди за те че но ста ње му зеј-
ских збир ки, том при ли ком на пра вљен је за пи сник 
ко ји ни је са чу ван. По што је под жу пан за тра жио да 
се Му зеј исе ли из згра де жу па ни је, за хва љу ју ћи 
гра до на чел ни ку Пе те ру Чер ти, град је пре у зео Му-
зеј и омо гу ћио да се збир ке пре се ле у згра ду Сте-
ва на Ла ло ше ви ћа ко ја се на ла зи ла у цен тру гра да. 
Му зеј је све ча но отво рен за по се ти о це 21. но вем бра 
1943. го ди не под на зи вом Бач ки му зеј (Љу бо ја-Хар-
јунг 1997: 235).

То ком ра та, 18. мар та 1944. го ди не Исто риј ско 
дру штво у Сом бо ру је про ме ни ло на зив у Дру-
штво при ја те ља му зе ја, за пред сед ни ка је иза бран 
др Имре Фрај, а за се кре та ра Хер цег Ја нош. Пр ви 
пут је на пи са на и Исто ри ја Сом бо ра од стра не Мухи 
Ја но ша (Ма шу ло вић 2013: 10). При ли ком по вла чења 



ма ђар ске вој ске 1944. го ди не, ма те ри јал Му зе ја је у 
сан ду ци ма скло њен у по друм ске про сто ри је Град-
ске ку ће (Бо дор 1984: 14; Ма шу ло вић 2013: 10).

Осни ва ње Град ског му зе ја у Сом бо ру на кон  
Дру гог свет ског ра та и ње гов раз вој

Про па ганд ни од сек вој не упра ве је на кон осло-
бо ђе ња Сом бо ра, 21. ок то бра 1944. го ди не фор ми-
рао Кул тур но-про свет ни од бор чи ји за да так је био 
и об но ва ра да Му зе ја (Љу бо ја-Хар јунг, Ма шу ло вић 
1998: 294; Ма шу ло вић 2013: 10). Бри га о об но ви 
по ве ре на је сли ка ру Ми ла ну Ко њо ви ћу, док су за 
по моћ ни ке од ре ђе ни Ја нош Хер цег, књи жев ник, 
ко ји је тре ба ло да се ста ра о би бли о те ци и Сте ван 
Је но вац, сли кар, за ду жен да сре ди ар хе о ло шку и 
ет но ло шку збир ку (Бо дор 1984: 14; Ма шу ло вић 
2013: 10). То ком ја ну а ра 1945. го ди не од стра не Ме-
сног на род но о сло бо ди лач ког од бо ра за сме штај 
Му зе ја и би бли о те ке од ре ђе на је при ват на ку ћа Ју-
ли ја Ле де ре ра,5 Је вре ја ко ји је са по ро ди цом стра-
дао у ра ту (Ве лен трај тер 1954: 305; Љу бо ја-Хар јунг, 
Ма шу ло вић 1998: 295).

Фо то гра фи ја Фер нба хо ве ку ће око 1910. го ди не 
(при ват на ко лек ци ја Ми ла на Сте па но ви ћа)

То ком фе бру а ра 1945. го ди не при ре ђе на је прва 
из ло жба под на зи вом Ан ти фа ши стич ка из ло жба,6 
„па жљи во уре ђе на и ле по де ко ри са на оста ви ла је 
сна жан ути сак на по се ти о це“ (Ку мо вић 2001: 169− 
170). Ра до ви на адап та ци ји згра де су за вр ше ни по-
ло ви ном ок то бра, та ко да је Му зеј све ча но отво рен 
за јав ност 27. ок то бра 1945. го ди не (Ја ни чић 2013: 
135; Ма шу ло вић 2013: 10). Од та да Му зеј но си на-
зив Град ски му зеј у Сом бо ру (Му сте да на гић, Ми-
тро вић 2006: 62).

По зив ни ца на отва ра ње Град ског му зе ја 1945. го ди не 
(Ар хи ва Му зе ја)

Фо то гра фи ја са отва ра ња Град ског Му зе ја у Сом бо ру,  
1945. го ди не (Ар хи ва Му зе ја)

Из ло жба под на зи вом Му зеј ли ков не умет но
сти – Са вре ме но ју го сло вен ско сли кар ство7 би ла 
је ко лек ци ја мо дер них ју го сло вен ских сли ка ра у 
вла сни штву Па вла Бе љан ског,8 са вет ни ка Ми ни-
стар ства за ино стра не по сло ве (Љу бо ја-Хар јунг, 
Ма шу ло вић 1998: 295; Ма шу ло вић 2013: 10). По ред 
из ло жбе ко ја је би ла сме ште на на спра ту, у јед ном 
од кри ла при зе мља згра де би ле су из ло же не и по-
но во отво ре не за по се ти о це ар хе о ло шка и ет но-
ло шка збир ка, док се у дру гом на ла зи ла би бли о-
те ка (Ку мо вић 2001: 171). 

У ар хе о ло шком оде ље њу је 1948. го ди не ор га ни-
зо ван рад и по че ла су проб на ис ко па ва ња у око лини 
Бач ког Мо но што ра и у Бо го је ву. Бо га та збир ка није 
би ла сре ђе на и све ске Го ди шња ка из ра ни јих годи-
на олак ша ле су иден ти фи ка ци ју пред ме та, од ре-
ђи ва ње по ре кла и за во ђе ње у ин вен тар не књи ге 
(Ку мо вић 2001: 173). Сле де ће го ди не је орга ни зо ван 
и струч ни рад Ет но ло шког оде ље ња и ура ђе на је 
но ва ет но ло шка по став ка, по че ло се план ско при-
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ку пља ње ма те ри ја ла и сре ђи ва ње на сле ђе не збир ке 
(Ве лен рај тер 1954: 305−306). 

То ком 1950. го ди не Му зеј про ши ру је де лат ност 
ра да отва ра њем из ло жбе фо то гра фи ја и до ку ме-
на та из На род но о сло бо ди лач ке бор бе, а за хва љују-
ћи овој из ло жби у Му зе ју је фор ми ра но и Одељење 
НОБ-а (Бо дор 1984: 14). Фор ми ра но је и При род-
њач ко оде ље ње ко је је на стал ној по став ци би ло 
пред ста вље но збир ком во де них пти ца, а 1953. го-
ди не отво ре но је и Пре па ра тор ско оде ље ње (Бо дор 
1996: 34). По клон Имреа Фра ја, по што су се створи-
ли усло ви 1952. го ди не, усту пљен је Му зе ју. Овим 
по кло ном зна чај но је обо га ће на ар хе о ло шка, ну-
ми зма тич ка збир ка, као и струч на би бли о те ка (Бен-
де раћ 2000: 204). На кон кон зер ва ци је збир ке Имреа 
Фра ја 1954. го ди не, јед на од нај леп ших и нај вред-
ни јих ну ми зма тич ких збир ки на на шем про сто ру 
ко нач но је пред ста вље на пу бли ци.

Пр ва у ни зу адап та ци ја згра де, са на ме ром да 
се про стор при ла го ди по тре ба ма чу ва ња и из ла-
га ња кул тур ног бла га, од ви ја ла се из ме ђу 1957. и 
1958. го ди не. Про бле ми су би ли мно го број ни, али 
ме ђу нај ве ћим је био не до ста так аде кват ног де поа и 
са вре ме них ви три на за из ло жбе ни про стор (Бо дор 
1996: 34−35). Не до ста так фи нан сиј ских сред ста ва 
био је кон стант ни про блем Му зе ја али, без об зи ра 
на то за по сле ни су да ва ли свој мак си мум у му зе-
о ло шкој де лат но сти – при ку пља њу, про у ча ва њу, 
за шти ти, из ла га њу му зе а ли ја и пу бли ко ва њу ма-
те ри ја ла из фон до ва збир ки. 

Пр ви Во дич је иза шао из штам пе тек 1961. го-
ди не. Исте го ди не је пр ви пут ор га ни зо ва на и из-
ло жба Ли ков не је се ни под на зи вом 16 са вре ме них 
ства ра ла ца ко ја је про мо ви са ла са вре ме ну умет-
ност оку пив ши нај зна чај ни је умет ни ке (Бо дор 1996: 
15, 37; Ја ни чић 2011: 89). То је би ла го ди на жи ве 
из ло жбе не де лат но сти, ак тив не са рад ње са шко-
ла ма, ор га ни зо ва ли су се се ми на ри, са ве то ва ња, 
ску по ви ра ди по пу ла ри са ња му зеј ске де лат но сти, 
а адап ти ран је и део ма га цин ског про сто ра (Бо дор 
1984: 15).

Из ло жба ма су про пра ће ни мно ги ју би ле ји по-
пут 20-го ди шњи це НОБ-а, 50-го ди шњи це смр ти 
Ла зе Ко сти ћа, 100 го ди на по сто ја ња Би бли о те ке, 
100 го ди на по сто ја ња Гим на зи је, 200 го ди на Учи-
тељ ске шко ле (Бо дор 1996: 38, 41). Од 1967. го ди не 
де лат ност Му зе ја се про ши ру је и на за шти ту спо-
ме ни ка кул ту ре. Од бор за за шти ту спо ме ни ка кул-

ту ре за ду жу је Му зеј да из вр ши пре глед до ку ме-
на та за шти ће них обје ка та на те ри то ри ји за ко ју је 
над ле жан, еви ден ти ра објек те ко ји ни су ста вље ни 
под за шти ту, под не се из ве штај о по сто је ћем ста њу 
спо ме ни ка и из вр ши фо то-сни ма ње за шти ће них 
обје ка та (Исто: 39). Град ски му зеј про ши ру је сво ју 
де лат ност са рад њом са му зе ји ма у Су бо ти ци, Оси-
је ку и Ба ји кроз раз ме ну из ло жби, пу бли ка ци ја и 
струч них зна ња (Исто: 40). У не мо гућ но сти да на-
пра ве стал ну по став ку, по што је део из ло жбе ног 
про сто ра био за у зет из ло жбом Ли ков на је сен, за 
про сла ву 90 го ди на од осни ва ња отво ре на је прет-
ход ни ца стал не по став ке Про шлост кроз му зеј ске 
збир ке (Бо дор 1984: 15). Ова ком плек сна из ло жба 
има ла је за циљ да пу тем ар хе о ло шког, ет но граф-
ског и исто риј ског ма те ри ја ла јав но сти пре зен ту је 
исто ри ју Сом бо ра и око ли не (Ма шу ло вић 2013: 11). 
Кра јем 70-их го ди на 20. ве ка ин тен зив но се ра ди 
на при ку пља њу пред ме та, из у ча ва њу му зеј ске 
збир ке и до ку мен та ци је за ре а ли за ци ју Спо мен 
му зе ја Ба тин ске бит ке, ис ту ре не је ди ни це Исто-
риј ског оде ље ња, чи је је отва ра ње 1981. го ди не било 
ме диј ски про пра ће но ши ром Ју го сла ви је (Бо дор 
1996: 43). Ве ли ки ју би леј, 100 го ди на по сто ја ња, 
про сла вљен је из ло жбом 100 го ди на раз во ја и рада 
му зеј ских збир ки и Му зе ја у Сом бо ру (Ма шу ло вић 
2013: 12). То ком ма ја 1983. го ди не отво ре на је и 
стал на по став ка. Му зеј је до био Ор ден за слу га за 
на род са сре бр ним зра ци ма за по себ не за слу ге у 
про све ти и кул ту ри.

Рад и функ ци о ни са ње Му зе ја пра ти ли су про-
бле ми не до стат ка аде кват ног сме шта ја му зе а ли ја, 
не до ста так рад ног про сто ра за за по сле не, си гур-
но сно-без бед но сних уре ђа ја, са вре ме ног гре ја ња, 
уре ђе ња улич не фа са де, обез бе ђе ња тех нич ке 
опре ме за из ло жбе итд. Део ових про бле ма ре шен 
је адап та ци јом 1988. и 1992. го ди не (Бо дор 1996: 
44−51). Стал на по став ка је ино ви ра на 1993. го ди не 
под на зи вом 110 го ди на раз во ја и ра да му зеј ских збир
ки Му зе ја у Сом бо ру (Љу бо ја-Хар јунг 1997: 236). На-
жа лост, до га ђа ји то ком 90-их го ди на про шлог века, 
као и НА ТО агре си ја на Ср би ју, ути ца ли су и на де-
лат ност у са мом Му зе ју успо рив ши ње гов раз вој. 

Му зеј да нас

Град ски му зеј у Сом бо ру те жи да по ста не ди-
на мич на уста но ва ко ја се при ла го ђа ва по тре ба ма 
са вре ме ног дру штва, у ра ду по шту је струч не, на-



уч не, за ко но дав не и етич ке прин ци пе, ни у јед ном 
мо мен ту не од сту па ју ћи од сво је пр во бит не функ-
ци је – за штит ни ка и чу ва ра кул тур ног на сле ђа. 
Овај је дин стве ни чу вар бо га те кул тур не ба шти не, 
не за до во ља ва са мо по тре бе ло кал ног ста нов ни-
штва, већ и слу чај них и на мер них про ла зни ка. 
Сво јим из ло жба ма и ра зно вр сним про гра ми ма, 
пре по зна тљи во шћу, до при но си ква ли те ту жи во-
та у са мом гра ду и око ли ни, при вла че ћи све ве ћи 
број ту ри ста не са мо као јед на од ту ри стич ких по-
ну да гра да, већ и ре ги о на. 

Град ски му зеј у Сом бо ру је ре ги о нал ни му зеј 
ком плек сног ти па и под сво јом над ле жно шћу обу-
хва та те ри то ри ју За пад но бач ког управ ног окру га, 
град Сом бор и оп шти не Апа тин, Ку ла и Оџа ци 
(Ње го ван, Му сте да на гић 2016: 60−62). По се ду је око 
40.000 му зе а ли ја ко је су рас по ре ђе не по сле де ћим 
оде ље њи ма: Ар хе о ло шко оде ље ње са ну ми зма тич-
ком збир ком, Ет но ло шко оде ље ње, Исто риј ско оде-
ље ње са де пан дан си ма (Му зе јом Ба тин ске бит ке 
и Му зеј по ду нав ских Шва ба), Ли ков но оде ље ње са 
за ви чај ном збир ком, Га ле ри јом са вре ме не умет но-
сти и збир ком Ли ков на је сен, Пре па ра тор ско-кон-
зер ва тор ско оде ље ње (Љу бо ја-Хар јунг 1997: 235; 
Uze lac 2014: 22). Му зеј има и Оде ље ње за од но се са 
јав но шћу и Би бли о те ку (Ње го ван, Му сте да на гић 
2016: 62). Сва оде ље ња и збир ке су на ста ја ле по-
сте пе но, у раз ли чи тим вре мен ским ин тер ва ли ма, 
по чев од осни ва ња Исто риј ског дру штва (Uze lac 
2014: 22). 

Сме штен у не на мен ску исто риј ску гра ђе ви ну, 
од осни ва ња 1945. го ди не, Му зеј је имао број не иза-
зо ве са ко ји ма се но сио, пре све га око при ла го ђа-
ва ња про сто ра по тре ба ма чу ва ња и пре зен то ва ња 
сво јих бо га тих фон до ва. Кроз го ди не ре кон струк-
ци је при ла го ђен је сво јој на ме ни на нај бо љи мо-
гу ћи на чин, од го ва ра ју ћи на све аспек те му зеј ске 
де лат но сти. По ред са ле за стал ну по став ку, Му зеј 
по се ду је про стор за по вре ме не из ло жбе, ин фор-
ма ци о ни пулт на ко ме се про да ју кар те, су ве ни ри, 
пу бли ка ци је, где се, та ко ђе, мо гу до би ти и до дат не 
ин фор ма ци је, би бли о те ку, кан це ла ри је за за по сле-
не, де пое, атрак тив но дво ри ште (Uze lac 2014: 109). 

Сво јом по зи ци јом, у са мом цен тру Сом бо ра где 
се на ла зе и дру ги објек ти ко ји су део кул тур не по-
ну де гра да,9 Му зеј има по го дан ту ри стич ко-ге о-
граф ски по ло жај и ви ше је не го при сту па чан за 
по се ти о це (Исто: 104). 

Згра да Град ског му зе ја у Сом бо ру 
(Ар хи ва Му зе ја)

Кроз го ди шње про гра ме, ко ји се јав но об ја вљу ју 
на сај ту, мо гу ће је пра ти ти рад уста но ве и ак тив-
но сти ко је се од но се на му зе о ло шку де лат ност – 
ар хе о ло шка ис ко па ва ња, ис тра жи ва ња те ре на, при-
ку ља ње му зе а ли ја, њи хо ву об ра ду, за шти ту, чу ва-
ње, из ло жбе ну де лат ност, из да вач ку де лат ност, 
рад свих оде ље ња, струч на уса вр ша ва ња, од но се 
са јав но шћу, ин ве сти ци о ну де лат ност и уче шће у 
про јек ти ма. Од 2007. го ди не и кроз Го ди шњак, ча-
со пис ко ји је по но во по чео да се штам па на кон не-
ко ли ко де це ни ја, мо гу ће је са гле да ти нај но ви ја ис-
тра жи ва ња струч ња ка, из ве шта је и члан ке ко ји се 
од но се на рад Му зе ја, збир ке, до ку мен та ци ју, сту-
ди је (Ma šu lo vić 2007: 7).

Зна ча јан на пре дак, као по ка за тељ стал ног стре-
мље ња за по сле них да иду у ко рак са са вре ме ним 
дру штвом и мо дер ни зу ју на све на чи не рад у уста-
но ви, пред ста вља ди ги та ли за ци ја кул тур них до-
ба ра и му зе а ли ја са ко јом се по че ло 2014. го ди не. На-
кон на бав ке ком плет не ра чу нар ске опре ме за по чет 
је рад у Је дин стве ном ин фор ма ци о ном си сте му 
(Иму су), софт ве ру за елек трон ску об ра ду до ку-
мен та ци је о по крет ном кул тур ном на сле ђу ко ји 
под ра зу ме ва ди ги тал не кар то не, од но сно елек трон-
ске до си јее пред ме та за сно ва не на ме ђу на род ним 
стан дар ди ма.10 Ова кав вид до ку мен то ва ња има за 
циљ да у бу дућ но сти сва ка му зе а ли ја, по сред ством 
ин тер не та, по ста не до ступ на за ин те ре со ва ним 
ли ци ма и да по да ци оста ну трај но са чу ва ни. До 
са да је ди ги та ли зо ва но око 15% му зе а ли ја.11

По ред стал не по став ке ко ја је у ви ше на вра та 
ино ви ра на и ре кон стру и са на, у Му зе ју се ре дов-
но ор га ни зу ју нај ра зно вр сни је те мат ске из ло жбе, 
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са мо стал не, го сту ју ће, ко је се ре а ли зу ју и у са рад-
њи са дру гим му зе ји ма и кул тур ним ин сти ту ци-
ја ма; одр жа ва ју се и му зич ке и драм ске ве че ри, про-
мо ци је књи га, пер фор ман си, три би не, све у ци љу 
при вла че ња нај ра зно вр сни јих ка те го ри ја по се ти-
ла ца (Uze lac 2014: 28). Од 2007. го ди не Му зеј ре дов-
но уче ству је у ма ни фе ста ци ја ма Ноћ му зе ја и Не-
де љи му зе ја, Му зе ји 10 да на од 10 до 10, од но сно 
Му зе ји за 10,12 обе ле жа ва се и Дан му зе ја, ор га ни-
зу ју се бес плат ни про гра ми и во ђе ња за по се ти о це 
у ци љу по пу ла ри са ња му зе ја и про мо ви са ња њи-
хо ве уло ге у дру штву (Исто: 106). По след њих го ди-
на и по се ти о ци се укљу чу ју у рад Му зе ја та ко што 
им се пру жа мо гућ ност да пред ста ве пу бли ци 
лич не пред ме те као и пред ме те из по ро дич ног на-
сле ђа. Му зеј во ди ре дов не еви ден ци је о бро ју по-
се ти ла ца ин те ре су ју ћи се и за њи хо ве им пре си је, 
же ље и оче ки ва ња, углав ном пу тем раз го во ра (Исто: 
108). По ред во ђе ња на срп ском је зи ку ор га ни зо-
ва на су во ђе ња и на ен гле ском, ита ли јан ском, ру ском 
и ма ђар ском је зи ку. За са да, Му зеј још не по се ду је 
ау дио во дич. Уста но ва има сво ју веб стра ни цу, на 
срп ском и ен гле ском је зи ку ко ја се ре дов но ажу-
ри ра. Та ко ђе, Му зеј је при су тан и на дру штве ним 
мре жа ма, где се нај ви ше при бли жа ва мла ђој пу-
бли ци, упу ћу ју ћи је у сво је ак тив но сти.

На ро чи ту па жњу Му зеј по све ћу је и од но си ма 
са ме ди ји ма, му зеј ски рад ни ци об ја вљу ју члан ке у 
ло кал ним но ви на ма и струч не тек сто ве у ча со пи-
си ма, уче ству ју у ра дио и те ле ви зиј ским еми си ја-
ма, да ју из ве шта је о свим ак ту ел ним де ша ва њи ма 
и на овај на чин про мо ви шу ин сти ту ци ју. Од ок то-
бра 2017. го ди не у Сом бор ским но ви на ма при сут на 
је ру бри ка Из ри зни це Град ског му зе ја у ко јој ку сто-
си пред ста вља ју екс по на те из сво јих збир ки, у на-
сто ја њу да упо зна ју су гра ђа не са бо гат ством ко је се 
чу ва у Му зе ју и за ин те ре су ју их за кул тур ну ба шти-
ну. То ком не ко ли ко го ди на во ђен је пре скли пинг, 
из ко га је мо гу ће са гле да ти ову са рад њу. Му зеј ре-
дов но уче ству је и на сај мо ви ма ту ри зма и ак тив но 
са ра ђу је са Ту ри стич ком ор га ни за ци јом оп шти не 
Сом бор (Uze lac 2014: 110−111). По ред са рад ње са 
дру гим му зе ји ма у зе мљи, пред школ ским уста но-
ва ма, шко ла ма, фа кул те ти ма, вој ним на став ним 
цен тром и ин сти ту ци ја ма кул ту ре, Му зеј је оства-
рио са рад њу и са му зе ји ма у ре ги о ну и са не ко ли ко 
стра них ам ба са да (Исто: 28). За јав ност је 2017. го-
ди не по но во отво рен Му зеј Ба тин ске бит ке, а у току 

ле та 2020. отво рен је и но ви де пан данс – Му зеј по-
ду нав ских Шва ба, за ко ји је адап ти ра на згра да 
Гра шал ко ви ће ве па ла те. Про је кат су ре а ли зо ва ли 
град Сом бор, Град ски му зеј Сом бор и На ци о нал-
ни са вет не мач ке на ци о нал не за јед ни це.

Ино ви ра ње стал не по став ке и да ља ди ги та ли-
за ци ја пред ме та, рад на пре зен та ци ји и до ступ-
но сти кул тур ног на сле ђа, ства ра ње још бо љих 
усло ва за чу ва ње и за шти ту му зеј ских пред ме та 
су оба ве за и при мар ни за да ци ко је Град ски му зеј 
по след њих го ди на кон ти ну и ра но спро во ди.13 Пра-
те ћи са вре ме не тен ден ци је у раз во ју му зе о ло ги је 
у свим обла сти ма ра да Град ски му зеј у Сом бо ру 
кроз не го ва ње и про мо ци ју кул тур не ба шти не, 
про мо ви ше и ре ги он у на сто ја њу да до при не се по-
пу ла ри за ци ји кул тур ног ту ри зма. Све до че ћи о 
раз во ју гра да у про шло сти Град ски му зеј Сом бор 
до при но си ње го вом про спе ри те ту у бу дућ но сти. 

НАПОМЕНЕ
1 Рад пред ста вља део ма стер ра да Град ски му зеј 

Сом бор: исто ри јат и де лат ност, пи сан под мен-
тор ством проф. др Ве сне Ма ној ло вић Ни ко лић, 
у скло пу Сту диј ског про гра ма ма стер ака дем-
ских сту ди ја из исто ри је, а од бра њен сеп тем бра 
2020. на Фи ло зоф ском фа кул те ту Уни вер зи те та 
у Но вом Са ду.

2 Сма тра ло се да Го ди шњак уз исто риј ске сту ди је 
и члан ке тре ба да са др жи зна чај не ин фор ма ци-
је ко је би се од но си ле на ак тив но сти Дру штва, 
за пи сни ке са сед ни ца, као и ру бри ке са ве сти ма, 
са оп ште њи ма и при ка зи ма књи га (Györe, Pfe iff er 
2020: 44−45).

3 Кал ман Гу би ца је био ку стос од 1907. до 1916. го-
ди не. За то вре ме зна чај но је до при нео раз во ју 
збир ки и њи хо вом сре ђи ва њу (Uze lac 2014: 23; Ва-
си ље вић 1989: 138); си сте мат ски је во дио све му-
зеј ске по сло ве, вр шио ар хе о ло шка ис ко па ва ња, 
при ку пљао ет но граф ске, ну ми зма тич ке и дру ге 
пред ме те, ра дио на њи хо вом ин вен та ри са њу и 
ре дов но је под но сио го ди шње из ве шта је (Ве лен-
рај тер 1954: 305).

4 Зе мља ни је би ла ет нич ки хо мо ге на и ста нов ни-
штво је би ло раз дво је но ве ром, обра зо ва њем и 
раз ли чи тим жи вот ним ис ку стви ма; по сто ја ли 
су раз ли чи ти др жав ни си сте ми и уста но ве, раз-
ли чи ти прав ни за ко ни, аграр ни ре жи ми, пла те-
жна сред ства, као и раз ли чи ти ступ ње ви еко ном-
ског и кул тур ног раз во ја (Pe tra no vić 1987: 27−35).



5 Ку ћу у ко јој се и да нас на ла зи Град ски му зеј по ди-
гао је 1870. го ди не Ан тон Фер бах, тр го вац жи том, 
у сти лу еклек ти зма (Сте па но вић 2003: 76). По ред 
ку ће са зи дан је и жит ни ма га цин (La zić 2007: 119). 
Кра јем 19. ве ка ову згра ду је от ку пио ве ле по сед-
ник Ју ли је Ле де рер (Сте па но вић 2003: 76). 

6 На из ло жби су би ле из ло же не фо то гра фи је осло-
бо ђе ња гра да, фо то гра фи је из На род но о сло бо-
ди лач ке бор бе, за ста ве ју го сло вен ских зе ма ља и 
са ве зни ка, као и фо то гра фи је и до ку мен та о фа-
ши стич ким зло чи ни ма; до ку мен тар ни ма те ри јал 
су пра ти ле и сли ке Ко њо ви ћа, Ја коп чи ћа и Је нов-
ца на ко ји ма је при ка зан те рор оку па то ра, стре-
ља ња, му че ња, при сил ни рад и дру го (Ку мо вић 
2001: 170).

7 По што су не ке од сли ка би ле иза бра не од стра не 
Вељ ка Пе тро ви ћа и Ђор ђа Ан дре је ви ћа Ку на за 
из ло жбу Сли кар ство и ва јар ство на ро да Ју го сла
ви је 19. и 20. ве ка, по став ка је оста ла на ред не две 
го ди не не пот пу на (Ја ни чић 2013: 137).

8 На мол бу Ми ла на Ко њо ви ћа Па вле Бе љан ски је 
усту пио сво ју ко лек ци ју на ду же ко ри шће ње Му-
зе ју (Ку мо вић 2001: 171). Ко лек ци ја ће оста ти у 
Сом бо ру до 1952. го ди не ка да је пре ме ште на у 
Но ви Сад (Бо дор 1984: 14).

9 На род но по зо ри ште, Га ле ри ја „Ми лан Ко њо вић“, 
Кул тур ни цен тар „Ла за Ко стић“, Би бли о те ка 
„Кар ло Би је лиц ки“, Исто риј ски ар хив (Uze lac 
2014: 204).

10 Софт вер за ди ги тал ну об ра ду му зеј ске до ку мен-
та ци је из ра дио је Исто риј ски му зеј Ср би је и од но-
си се на на чин до ку мен то ва ња по да та ка о му зеј-
ским пред ме ти ма не са мо у Исто риј ском му зе ју 
не го и у свим дру гим уста но ва ма кул ту ре ко је у 
сво јим фон до ви ма има ју умет нич ко-исто риј ска 
по крет на кул тур на до бра ства ра ју ћи та ко цен-
трал ну до ку мен та ци ју у ин фор ма тич ком и му зе-
о ло шком, од но сно струч ном сми слу (http://imus.
org.rs/o-na ma/). Ма тич на слу жба Му зе ја Вој во-
ди не је при хва ти ла ово софт вер ско ре ше ње за 
ди ги та ли за ци ју до ку мен та ци је, до ра ди ла га и 
при ла го ди ла по тре ба ма му зе ја оп штег ти па, раз-
ви ја њем по себ них мо ду ла за ар хе о ло ги ју, ар хео-
бо та ни ку, ну ми зма ти ку, ет но ло ги ју, кон зер ва ци-
ју и ре ста у ра ци ју. Под над зо ром Ма тич не слу жбе 
за по чет је јед но бра зни про цес ди ги та ли за ци је 
на те ри то ри ји по кра ји не 2014, а од 2018. го ди не 
и на те ри то ри ји Ср би је, као и Ре пу бли ке Срп ске 
(Ву ли кић, Пе ште рац 2019: 237–239).

11 По да так је пре у зет из Ан ке те Ма тич не слу жбе 
Му зе ја Вој во ди не ко ја је спро ве де на 2016. го ди не. 
Циљ Ан ке те био је да до при но се ис тра жи ва њу 

ак ту ел ног стањa у му зе ји ма ко ји се на ла зе под 
над ле жно шћу Ма тич не слу жбе. 

12 Ма ни фе ста ци ја Му зе ји 10 да на од 10 до 10, 2018. 
го ди не ме ња на зив у Му зе ји за 10.

13 По да так је пре у зет из Ан ке те Ма тич не слу жбе 
Му зе ја Вој во ди не, 2016.
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ORIGIN AND DEVELOPMENT OF THE CITY MUSEUM IN SOMBOR

Summary

Founded in 1883 by the efforts of the enthusiasts, the Historical Society of Bačko-Bodroška County is one 
of the oldest in our country. Following the activities of its members – collecting of the valuable remains of the 
past, archaeological excavations, ethnological research, the first attempts at the exhibition activities and pub-
lishing, which began in 1885, with the publication of the first issue of his magazine – Yearbook, it is possible 
to see the history of the town itself and the surrounding area, its development and cultural-political circum-
stances. Surviving as a Society until 1922, when after the end of the First World War and the unification of 
Vojvodina with Serbia, then the Kingdom of Serbs, Croats and Slovenes, was shut down and re-founded in 
1936 under the name Historical Society in Sombor, being the forerunner of the Museum, which was finally in 
1945, immediately after the end of the Second World War, opened to the public and since then it has been the 
most important representative of the city and the custodian of its cultural heritage. As a place for collecting 
objects of cultural, artistic, scientific and historical value, the City Museum in Sombor has come a long way 
from the first diverse collections to the modern museum. It is an institution whose content not only testifies to 
the development of the city in the past, but also has all the potential to contribute to its prosperity in the future.
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РАЗ ВОЈ КОН ЦЕП ЦИ ЈЕ ИЗ ЛО ЖБЕ  
О ПИ СЦУ АР ТУ РУ МУН КУ

Хар ги та Ва штаг Га жо, Музеј општине Бачка топола

Aпстракт: Рад на сто ји да упо зна чи та о ца са раз во јем, кон струк ци јом и кон цеп том две из ло жбе ко је 
пред ста вља ју књи жев но де ло и жи вот Ар ту ра Мун ка (1886–1955) пи сца и ле ка ра из Су бо ти це. На кон што 
је део пи шче ве за о став шти не до спео у јав не збир ке, 2016. го ди не мо гла је да за поч не об ра да ру ко пи са, до-
ку ме на та и екс по на та од стра не ау тор ке сту ди је, а за тим и при пре ма из ло жбе од овог ма те ри ја ла до кра ја 
2016. го ди не. До 2018. го ди не још је дан ве ли ки део Мун ко ве за о став шти не је до спео у јав ну збир ку, па се 
та ко ис тра жи ва ње про ши ри ло и ви ше ин фор ма ци ја је по ста ло до ступ но јав но сти. Исте го ди не, у Бач кој 
То по ли је отво ре на из ло жба о Мун ку ко ја је пред ста ви ла но ве ре зул та те ис тра жи ва ња и ко ја је би ла обо-
га ће на ма те ри ја лом из Пр вог свет ског ра та и но вим ин ста ла ци о ним и мул ти ме ди јал ним тех ни ка ма. Рад 
раз ра ђу је об ра ђе ни ма те ри јал за о став шти не са ку пљен за две из ло жбе, од но сно рад ку сто са, ре а ли за ци ју 
те ма од стра не ар хи те ка та, гра фи ча ра и филм ских ства ра ла ца и пру жа увид у упо тре бу мул ти ме ди јал ног 
са др жа ја у му зеј ској пе да го ги ји.

Кључ не ре чи: Ар тур Мунк, про стор на ин ста ла ци ја, књи жев на из ло жба, за о став шти на, кон цепт, на ра-
ци ја, мул ти ме ди јал ни са др жа ји, му зеј ска пе да го ги ја

I. Зо вем се Мунк, Ар тур Мунк1  
Град ски му зеј Су бо ти ца, 28. де цем бар 2016. – 

30. ју ни 2017. 

Крат ка би о гра фи ја Ар ту ра Мун ка 

Ар тур Мунк је ро ђен 25. ма ја 1886. у је вреј ској 
по ро ди ци у Су бо ти ци. Ње гов отац, Ђу ла Мунк, 
био је чи нов ник без имо ви не, а мај ка, Фло ра Ми-
лер, до ма ћи ца. Ар тур Мунк је био још де те, ка да 
му је отац умро, а по том и мај ка. Ве ро ват но је ба-
ка од го ји ла ње га и мла ђу се стру, Јо лан Мунк. У 
Ви шој гим на зи ји у Су бо ти ци је ишао у исти раз-
ред са Јо же фом Бре не ром, ка сни јим Ге зом Ча том. 
У ли те рар ној сек ци ји гим на зи је је по хва љен за 
текст под на сло вом Пећ. За вре ме сред ње шко ле је 
по у ча вао бо га те ђа ке са ло ши јим оце на ма. Ар тур 
Мунк је по ло жио ма тур ски ис пит 1904. го ди не. 
Из ме ђу 1904. и 1909. је сту ди рао ме ди ци ну на Ме-
ди цин ском фа кул те ту Кра љев ског ма ђар ског уни-
вер зи те та у Бу дим пе шти. Да на 23. ок то бра 1909. 
до био је ле кар ску ди пло му, у ме ђу вре ме ну је го ди-
ну да на (1907) слу жио вој ску у Салц бур гу. По стао 
је ле кар ста жи ста, ра дио у пе штан ским бол ни ца-
ма из ме ђу 1911. и 1913. У ме ђу вре ме ну је слу жио и 

као брод ски ле кар на пре ко о ке ан ским бро до ви ма 
Кју нард лај на. Од сре ди не 1913. до 1. 8. 1914. ра дио је 
као ле кар на из град њи же ле знич ке ли ни је Кни н–
О гу лин. Од 1. 8. 1914. до 8. 7. 1917. био је вој ни ле кар 
у Пр вом свет ском ра ту. Ар тур Мунк је уре ђи вао 
но ви не за вој ску под на сло вом Lud wig Ba ka (Ре дов 
Лу двиг). У ју лу 1917. је пао у ру ско рат но за ро бље-
ни штво. У Цр ве ној ар ми ји и ме ђу рат ним за ро бље-
ни ци ма је ра дио као ле кар до 15. 6. 1921. На кон 
по врат ка у Су бо ти цу је во дио при ват ну ле кар ску 
прак су и ра дио као за ме ник ре јон ског ле ка ра. Од 
15. 12. 1944. до 5. 11. 1945. био је ру ко во ди лац и при-
ма ри јус вој не бол ни це за за ра зне бо ле сти тре ће 
ар ми је у Су бо ти ци. Ар тур Мунк ни је де пор то ван 
у Дру гом свет ском ра ту. Сма тра ли су га ле ка ром 
си ро ма шних. Пре ми нуо је 8. 11. 1955. Са хра њен је 
на гро бљу на Бај ском пу ту у Су бо ти ци. 

Књи жев но де ло Ар ту ра Мун ка 

Го ди не 1906. је у ли сту Bácskai Hírlap као ли те-
рар ни при лог у на став ци ма об ја вљен текст ко ји је 
пи сао за јед но са Ге зом Ча том и Еми лом Ха ва шем 
под на сло вом A repülő Vuc si dol са илу стра ци ја-
ма Шан до ра Ола ха. У об ли ку књи ге је пр ви пут 
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об ја вљен 1978. пост хум но, са по го во ром Зол та на 
Де ра код из да ва ча „Еле тјел“. Из да вач ка ку ћа „Маг-
ветe“ је књи гу об ја ви ла 1980, а ку ћа „Ла зи“ 2001. 
На срп ски је зик ју је пре вео Ро берт Ти ли 1996. под 
на сло вом Ле те ћи Ву чи дол, и об ја вље на је у су бо-
тич ком ча со пи су Ру ко вет 1997.2 На хр ват ском је-
зи ку, та ко ђе у пре во ду Ро бер та Ти ли ја, књи гу је под 
на сло вом Ле те ћи Ву чи дол 2013. об ја ви ло Хр ват ско 
ака дем ско дру штво из Су бо ти це. Ње гов ро ман 
Ве ли ки ка дар – За пи си јед ног Пле ни ја из ре во лу ци
о нар не Ру си је (А nagy káder – Egy ple ni fe ljegyzése i 
a for ra dal mi Oroszországból) је об ја вљен 1930, у из-
да њу ку ће „Пан те он“. Ро ман под на сло вом Хин
тер ланд – Рат у за ле ђу (A hin ter land – A mögöttes 
országrész háboruja) је пр ви пут иза шао 1933. код 
из да вач ке ку ће „Ми нер ва АД“ из Су бо ти це, гра-
фич ки ди зајн омо та је био рад Јо же фа Фи ше ра. 
Из да ње књи ге у твр дом по ве зу под на сло вом Хин
тер ланд је Из да вач ки за вод „Фо рум“ об ја вио у би-
бли о те ци Ју го сло вен ски ма ђар ски ро ма ни, са по го-
во ром Имреа Бо ри ја 1981. го ди не. Ау то би о граф ски 
ро ман под на сло вом Хва ла до та да… – Ро ман живо
та јед ног ле ка ра (Köszönöm ad dig is… – Egy or vos 
éle tregénye) је об ја ви ла Из да вач ка ку ћа „Брат ство-
-је дин ство“ из Но вог Са да 1953, по том 1956. го ди-
не. Го ди не 2005. је под на сло вом Бо хло нај, го спод 
док тор! иза шао и на сло ве нач ком, у пре во ду Сте-
ле Мунк, уну ке Ар ту ра Мун ка. Днев ник 1915–1916 
(Napló 1915–1916) Ар ту ра Мун ка из Пр вог свет ског 
ра та је 1996. об ја вио ча со пис Üze net, а 1999. пост-
хум но Из да вач ка ку ћа „Еле тјел“. Ру ко пис ро ма на 
под на сло вом Свад ба у Бач кој (Bácskai la ko da lom 
– Porvárosi történet az ezerkilencszázhuszas évekből) 
на стао је 30-их го ди на 20. ве ка. Об ја вљен је тек по-
сле ау то ро ве смр ти, као пост хум но из да ње 1961. код 
Из да вач ке ку ће „Фо рум“ са омо том ко ји је ди зај-
ни рао Ан драш Хан ђа. „Фо рум“ је ро ман по но во 
об ја вио 2016. са илу стра ци ја ма гра фи ча ра Са бол ча 
Ва ша. По зна ти су број ни пу бли ци стич ки тек сто-
ви Ар ту ра Мун ка, а њи хо ва об ра да је у то ку.

Са ку пља ње пред ме та и реализација  
литерарнe изложбe

Об ра да за о став шти не пи сца и ле ка ра Ар ту ра 
Мун ка за по че та је по чет ком 2016, на 130. го ди шњи-
цу ње го вог ро ђе ња, са ци љем да се исте го ди не о 
ње го вом де лу отво ри из ло жба. 

У Град ском му зе ју Су бо ти ца се, на оде ље њи ма 
за умет ност, од но сно исто ри ју, чу ва Мун ко ва остав-
шти на: ње гов (пи са ћи/рад ни) сто, фо то гра фи је 
ко је пред ста вља ју ње га и чла но ве по ро ди це, нат-
пис ле кар ске ор ди на ци је, сли ка (уље на ле со ни ту) 
ко ју је сам на сли као. На кон што је по чет ком 2016. 
у вој во ђан ској штам пи об ја вљен по зив – пре ма 
ко јем су са ку пље ни пред ме ти, ру ко пи си, фо то гра-
фи је за из ло жбу од при ват них ли ца и ин сти ту ци ја 
– две уну ке Ар ту ра Мун ка, Алек сан дра Хе се ко ја 
жи ви у Но вом Са ду, од но сно Сте ла Мунк ко ја живи 
у Сло ве ни ји, по су ди ле су Град ском му зе ју Су бо-
ти ца за из ло жбу фо то-ал бум у се це сиј ском сти лу, 
ле кар ску тор бу, пе чат и ру ко пи се свог де де. 

О пре у зи ма њу пред ме та, ко јем су при су ство-
ва ле ку сто ски ња Хар ги та Ва штаг Га жо и исто ри-
чар ка умет но сти др Ол га К. Нин ков, на пра вљен 
је низ фо то гра фи ја, као и филм ски сни мак.3 По-
то њи је ка сни је по стао ва жан део из ло жбе, на и ме 
пред ста вља тре нут ке ка да Мун ко ве уну ке, ли ста-
ју ћи по ро дич ни фо то-ал бум, го во ре о сво јој по ро-
ди ци, се ћа ју се по ро дич них до га ђа ја и жи вот них 
си ту а ци ја.

У ме ђу вре ме ну су ру ко пи се и пред ме те Ар ту-
ра Мун ка из остав шти не исто ри ча ра књи жев но-
сти др Имреа Бо ри ја, ака де ми ка и не ка да шњег про-
фе со ра Фи ло зоф ског фа кул те та у Но вом Са ду, на-
след ни ци по кло ни ли Град ском му зе ју Су бо ти ца, 
па је мо гло по че ти ис тра жи ва ње и об ра да збир ке. 

У остав шти ни се мо гу на ћи ау то граф ска, као 
и ма ши ном ку ца на вер зи ја ау то би о граф ског ро-
ма на Ар ту ра Мун ка Хва ла до та да…, ски це са ис-
прав ка ма за ро ман Свад ба у Бач кој, пот пу на или 
не пот пу на ау то граф ска вер зи ја ви ше ње го вих де-
ла, од но сно пу бли ци стич ки тек сто ви об ја вље ни 
у но ви на ма. 

У фон ду ру ко пи са Ли те рар ног му зе ја „Пе те фи“ 
на ла зе се до ку мен ти Ар ту ра Мун ка ко ји су ве за ни 
за ње гов жи вот, по ро ди цу, рат: бе ле шке, из во ди 
из ма тич не књи ге ро ђе них, ме да ље из Пр вог свет-
ског ра та, фо то гра фи је. По што још ни је би ло за-
вр ше но ин вен та ри са ње јед ног де ла остав шти не, 
ма те ри јал се ни је мо гао по су ди ти за из ло жбу 2016. 
го ди не. За хва љу ју ћи управ ни ку фон да ру ко пи са 
Ча би Ко ма ро ми ју, у кон цеп ци ју из ло жбе, као и у 
ре а ли зо ва ни са др жај, ушле су ске ни ра не вер зи је 
пи са ма и фо то гра фи ја.



Брач ни пар из Су бо ти це др Је не Гу баш и су пру-
га Аго та су та ко ђе игра ли цен трал ну уло гу у са-
ку пља њу пред ме та. Они су за из ло жбу по су ди ли 
днев ник Ар ту ра Мун ка из Пр вог свет ског ра та, ње-
го ве фо то гра фи је, гип са ну би сту Мун ка рад Ерже-
бет Вејл, сли ку Шан до ра Ола ха ко ја пред ста вља 
Ђер ђа Мун ка, пи шче вог си на, као и не ко ли ко упо-
треб них пред ме та.

Шан дор Олах: Ђерђ Мунк. При ват на збир ка

У збир ци Исто риј ског ар хи ва у Су бо ти ци чува 
се до ку мент о вен ча њу ро ди те ља Ар ту ра Мун ка, 
из вод из ма тич не књи ге ро ђе них, ђач ка књи жи ца 
из Ви ше гим на зи је у Су бо ти ци, мол бе из сту дент-
ских да на, упу ће не ве ли ком жу па ну Су бо ти це, који 
су по су ђе ни за из ло жбу. У збир ци Град ске би блио-
те ке Су бо ти ца се на ла зи све ска ли те рар не сек ци-
је Ви ше гим на зи је у Су бо ти ци, у ко јој се – из ме ђу 
оста лог – мо же на ћи и ау то граф Ар ту ра Мун ка. 
За из ло жбу је по су ђен и овај вре дан пред мет, као и 
до дат на де ла Ар ту ра Мун ка из фон да би бли о те ке. 

На кон са ку пља ња ма те ри ја ла за из ло жбу, по-
том ци по ро ди це Мунк и ку сто ски ња су об и шли 
ло ка ци је у Су бо ти ци, за ко је се ве зу ју ау то ро ве 

књи жев не и ле кар ске ак тив но сти. Згра да у се це-
сиј ском сти лу где је би ла сме ште на Мун ко ва ор ди-
на ци ја у не ка да шњој ули ци Са ве Те ке ли је (да нас 
Ка ра ђор ђев пут), и да нас сто ји. Ак ту ел ни вла сник 
ку ће је по то мак по ро ди це од ко је је Ар тур Мунк 
сво је вре ме но узео у за куп ор ди на ци ју уну тар 
згра де, и ове ко ве чио пор тре том ко ји је на сли као.4 

По во дом по се ћи ва ња ли те рар них спо мен-кућа 
и из ло жби, Га бри је ла Гу љаш и Ило на Х. Ба го исти-
чу да је то као да сре ће мо лич ност, то јест пи сца.5 
Кри ти чар ка Ане Тру бек пак сма тра да су ли те рар-
не спо мен-ку ће ме ста про ла зно сти и ме лан хо ли-
је: на осно ву пред ме та ко ји су та мо из ло же ни и 
мо гу се ви де ти, по се ти лац схва та да се не мо же 
сје ди ни ти са пи сцем, про жи вља ва осе ћај ње го вог 
не до стат ка, а не ње го ву бе смрт ност, ко ју ге не ри-
ше чи та њем ње го вих де ла. Ис тра жи ва чи кул то ва 
сма тра ју да по се ћи ва ње спо мен-ку ћа не по бољ ша-
ва ту ма че ње тек сто ва, не го са мо одр жа ва ми то ве 
у жи во ту. Ове кон ста та ци је се мо гу при ме ни ти и 
на ли те рар не из ло жбе, за то се на из ло жба ма, осим 
пар лич них пи шче вих ства ри, по ста вља ју и ак ту-
е ли зу ју и књи жев ни тек сто ви. 

Уве Вирт ко ји се раз у ме у те о ри ју му зе ја, скре-
нуо је па жњу на то да по ру ку не но си са мо из ло-
же ни пред мет, не го и ау тор пу тем из ло же них пред-
ме та из но си пред јав ност сво ју иде о ло шку и исто-
риј ску по зи ци ју.6 Ода тле по ти че из раз ме та му зеј. 
Да кле, тре ба ло је од ре ди ти око ко јих ће се сто же ра 
фор ми ра ти из ло жба на кон про у ча ва ња књи жев-
ног де ла Ар ту ра Мун ка и са ку пље них, по су ђе них 
ру ко пи са, фо то гра фи ја и пред ме та. Исто вре ме но 
са тим мо мен том ко нач но је од лу че но у ко јим ће се 
из ло жбе ним про сто ри ма Град ског му зе ја Су бо-
ти ца про сти ра ти из ло жба, те су про стор не ка рак-
те ри сти ке од и гра ле нај ве ћу уло гу у ар хи тек ту ри и 
струк ту ри по став ке. Хро но ло шки про ла зе ћи кроз 
жи вот ни пут Ар ту ра Мун ка (де тињ ство, шко ла, 
сту ди је, ле кар ста жи ста, Пр ви свет ски рат, рат но 
за ро бље ни штво, брак, де те, књи жев на де лат ност, 
жи вот ле ка ра, по ро ди ца, смрт, култ), оби ла зе ћи 
про сто ри ју у сме ру ка заљ ке на са ту од глав ног ула-
за, где по се ти лац ула зи, раз у ђе ност про сто ри ја је 
тач но од го ва ра ла струк ту ри жи вот ног пу та. Те-
мат ско-екс по зи ци о ни план из ло жбе се уоб ли чио 
пре ма фи зич ком рас по ре ду про сто ри ја, чи ји су 
ре до след пра ти ли про прат ни тек сто ви, пред ме ти, 
ру ко пи си, фо то гра фи је. Као ис по моћ на зи до ви ма 
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из ло жбе ног про сто ра ис так ну те су рад не фо то ко-
пи је фо то гра фи ја и ру ко пи са, а уз зи до ве су разме-
ште не ви три не, по ста мен ти и ор ма ни по су ђе ни 
из ма га ци на му зе ја, ко ји су од го ва ра ли ве ли чи ни 
и ко ли чи ни пред ме та пред ви ђе них за из ла га ње. 

У овој фа зи уре ђи ва ња из ло жбе је, на ње ном 
по ста вља њу у про сто ру, по чео ра ди ти ар хи тек та 
Ати ла Пе шти. „Ма кро ди зајн пред ста вља ону 
основ ну по за дин ску нит ко ја по сред ством бо ја и 
фор ми, од по да, пла фо на и зи до ва, пре ко опре ме, 
до ни за дру гих еле ме на та за јед нич ких свим по ве-
за ним про сто ри ма са раз ли чи тим на ме на ма и са-
др жа ји ма, обез бе ђу је ви зу ел ну пре по зна тљи вост 
це ли не...“.7 Пр во је са чи ње на 3Д вер зи ја про сто ри је, 
да би ар хи тек та са бу ду ћим фо то гра фи ја ма, пред-
ме ти ма, ор ма ри ма, ви три на ма си му ли рао про-
стор бу ду ће из ло жбе – ка ко би из гле дао са овим 
еле мен ти ма. 

Зи до ви су вир ту ел но по пу ње ни 2Д сли ка ма 
на ме ње ним за из ло жбу – овај део рад ног про це са 
смо де фи ни са ли као „фи гу ра тив ни“ сце на рио. Ова-
ко су о че ни са ви зу ел ним све том, по ста ло је ја сно 
до ко јих ди мен зи ја тре ба уве ћа ти фо то гра фи је, 
до ку мен те, у скла ду са ка рак те ри сти ка ма про сто-
ри је и зи до ва, од но сно где тре ба по ста ви ти ви трине 
и по ста мен те. 

„Књи га као пред мет за ко ји се ве зу је спо зна ја, 
пи сме ност и естет ски до жи вљај мо же да се при-
ка же на ви ше на чи на.“8 Из ла га ње ори ги нал них 
ру ко пи са, књи га и пи са ма зах те ва по себ ну па жњу, 
на и ме на јед ној из ло жби сна жне ви зу ел но сти текст 
или пред мет ко ји но си ру ко пис мо гу би ти по ти-
сну ти у по за ди ну. Об лик из ла га ња у сва ком слу-
ча ју мо ра ис так ну ти пред мет, по мак ну ти га из уоби-
ча је не рав ни. Ру ко пи си у ви три на ма по ста вље ни 
су на ви си ну са ко је се мо гу чи та ти, а књи ге су сме-
ште не у кап су ле од ста кла, др ве та и ме та ла, спе-
ци јал но на пра вље не за ову при ли ку тех ни ком која 
се рет ко при ме њу је, та ко да су из диг ну те из рав ни 
зи да и уо би ча је ног на чи на пре зен то ва ња. 

Пред мет на тај на чин сто ји око ми то у од но су 
на из ло жбе ни зид, па по се ти лац књи гу мо же по-
гле да ти са свих стра на. По што вао се основ ни 
прин цип пре глед но сти, тј. по во дом књи жев ног 
де ла Ар ту ра Мун ка, све ње го ве об ја вље не књи ге 
су на зи ду до би ле вер ти кал ну ра ван, и уну тар те 
рав ни су у ра зним кап су ла ма из ло же ни ру ко пи-
си, вер зи је ку ца не ма ши ном, бе ле шке ве за не за ту 

књи гу, и по том ра зна ње на из да ња, тј. за ин те ре со-
ва ни су мо гли пра ти ти на ста нак књи ге од бе ле жа-
ка, ру ко пи са до об ја вљи ва ња. У по љи ма из ме ђу 
књи га и ру ко пи са пред ста вље но је књи жев но дело 
Ар ту ра Мун ка, пра ће но дво је зич ним тек сто ви ма. 

Из ло жба има ви ше рав ни: с јед не стра не да је 
увид у ро ма неск ни жи вот ни пут Ар ту ра Мун ка на 
ба зи би о граф ских по да та ка, до пу ње них пред ме-
ти ма, фо то гра фи ја ма, ру ко пи си ма и до ку мен ти-
ма, да би се бо ље схва ти ли, а с дру ге стра не, те жи-
вот не ста ни це до би ја ју пу но ћу пу тем ре флек си ја, 
од но сно од го ва ра ју ћих ци та та из ау то би о граф-
ског ро ма на под на сло вом Хва ла до та да… При-
ли ком схва та ња на ра ти ва из ло жбе сва ки по се ти лац 
ће има ти сво је чи та ње, ко је ће ва ри ра ти у за ви сно-
сти од кон тек ста окру же ња и ин ди ви ду ал не на-
ме ре. Не пра ти мо са мо на ра тив ну, хо ри зон тал ну 
нит, не го ће мо од го не та ју ћи сло је ве, про на ла зи ти 

Ви три на пу на ру ко пи са са Мун ко вим ло го ом.  
Фо то гра фи ја Јо ва не Ре љић



и вер ти кал не пу те ве. Ор шо ља Ра каи ка же да од-
ла зи мо у ли те рар не спо мен-ку ће и на из ло жбе, јер 
по во дом пи сца „зна мо ко је био“, чак и са му ку ћу 
ства ра мо, и пред ме те ску пља мо упра во због то га 
– пре ма ло ги ци ко ја по твр ђу је пи је тет и ре ли кви-
ју и по ти че из ре ли ги о зног кул та, али ко ја је ов де 
обр ну та: 

„Ови пред ме ти, од но сно од лом ци тек сто ва 
сво је ме сто про на ла зе у јед ном (углав ном на ра тив-
ном) тек сту, па та ко за у зе то ме сто да је и њи хо во зна-
че ње, што ујед но зна чи и да је сва ко дру го зна че ње 
ире ле вант но. Они су ире ал ни: не по сма тра мо их као 
пред ме те, не го као на ра тив не еле мен те, чак као еле-
мен те јед ног од ре ђе ног на ра ти ва. Текст по ни шта-
ва / пре кра ја / по кла па / кон стру и ше ствар ност“.9

Нај ва жни ји еле мент из ло жбе је пи са ћи тј. рад-
ни сто Ар ту ра Мун ка, ње го ву ис так ну тост не обез-
бе ђу је са мо цен трал но ме сто у про сто ру, не го и то 
што је по ло жен на је дан про стор ни еле мент, где се 

бе лом коц ком пред мет мо же уо кви ри ти, ис та ћи у 
ве штач ком му зеј ском про сто ру, а пре ма оно ме 
што се у струч ној ли те ра ту ри на зи ва те о ри јом 
whi te cu be-а.10 Ре зо нан ци ја сто ла, тј. сна га пред-
ме та се та ко још ви ше ин тен зи ви ра, слу жи за от-
кри ва ње по ве за но сти, али прет по ста вља и њи хов 
на ста нак и ко ри шће ње. 

Пр ва ста ни ца хо ри зон тал ног на ра ти ва је де тињ
ство са ори ги нал ним до ку мен ти ма, уве ћа ном 
сли ком та блоа из Ви ше гим на зи је (вла сни штво 
Ли те рар ног му зе ја „Пе те фи“), би о гра фи јом, од но-
сно дво је зич ним тек стом из ау то би о граф ског ро-
ма на ко ји се од но си на ста ни цу. На по је ди ним ста-
ни ца ма (Жи вот брод ског ле ка ра, од но сно Пе ри од 
Пр вог свет ског ра та), му зе а ли је ко је се ни су мо-
гле по зај ми ти из јав них збир ки или од при ват них 
ко лек ци о на ра, по ста ле су до ступ не ске ни ра њем, 
фо то гра фи са њем пред ме та и до ку ме на та. Ови еле-
мен ти се ис ти чу из хо ри зон тал не рав ни по мо ћу 
ин ста ла ци је. 

Ис ти ца ње пред ме та. По твр да о вак ци на ци ји и  
раз глед ни це са бро да Кар па ти ја, вла сни штво  
Кал ма на Та ни тоа. Фо то гра фи ја Јо ва не Ре љић

Про стор ње го ве ле кар ске ор ди на ци је је пот-
по мог нут из ло жбе ним про сто ром, на и ме ис ко ри-
шћен је об лик про сто ри је и у по лу кру жном про-
сто ру ко ји се про те же пре ма ули ци, сме ште не су 
сли ке о ње го вој ле кар ској ор ди на ци ји и прак си, 
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са од го ва ра ју ћим ци та ти ма из ау то би о граф ског 
ро ма на, а у ви три на ма ле кар ски ин стру мен ти, ње-
го ва ле кар ска торбa, нат пис ор ди на ци је, пе чат и 
при ти скач за па пир. Ин тим ни про стор, по ро ди-
цу, обе ле жа ва огром на штам па на сли ка не ка да-
шње уну тра шњо сти со бе, на ко јој се ви де ње го ва 
су пру га Ел за и син Ђерђ. На овој ста ни ци се на-
ла зи још је дан еле мент из уну тра шњо сти со бе, 
сли ка Шан до ра Ола ха ко ја пред ста вља си на Арту-
ра Мун ка, а ко ја је не ка да за и ста чи ни ла еле мент 
њи хо вог стам бе ног про сто ра. У овом сег мен ту се 
на ла зи и ин тер ак тив ни део: мо гу се ша ти ра ти илу-
стра ци је ко је је ли ков ни умет ник Ан драш Хан ђа 
пра вио за тек сто ве Ар ту ра Мун ка, по ред се на ла-
зи екран на ко јем се при ка зу је ви део за пис ка ко 
уну ке Ар ту ра Мун ка ли ста ју ал бум и ево ци ра ју 
при че, а на екра ну осе тљи вом на до дир – тач-скрин 
се на срп ском и на ма ђар ском је зи ку мо гу ис тра-

жи ва ти жи вот и књи жев но де ло Ар ту ра Мун ка 
(рад Ђу ле Мир ни ча). Књи га ути са ка је књи го ве-
зач ко ре мек-де ло ре ста у ра тор ке па пи ра и књи га 
Ме лин де Ђу рик, као и ал бум ко ји се мо же ли ста-
ти, а ко ји са др жи ма хом фо то гра фи је ко јих не ма на 
из ло жби, од но сно на кнад ни жи вот из ло жбе. По-
след ња ста ни ца пред ста вља крај жи во та и култ, 
она и сво јом бо јом – цр ном – озна ча ва и по ма же 
за кљу чи ва ње. Ту се по ја вљу је пи шче во до са да по-
зна то по след ње пи смо, као и гип са на би ста ли ков не 
умет ни це Ер же бет Вејл, чи ја брон за на ва ри јан та 
кра си про стор тр га иза Му зич ке шко ле у Су бо ти ци. 

Цен трал ни еле мент(и) из ло жбе су обе ле же ни 
цр ве ном бо јом, па се не ис ти че са мо сто на цр ве-
ном по ди ју му, не го и ка ши чи ца Ар ту ра Мун ка на 
цр ве ном по ста мен ту са од го ва ра ју ћим ци та том из 
ау то би о граф ског ро ма на Хва ла до та да… По след-
њи и ујед но нај ве ћи еле мент цр ве не бо је на из ло жби 
је ви зу ел ни еле мент са ста вљен од сло ва пре зи ме на 
Мунк ве ли чи не 2,5 ме та ра ко ји, као кон тра те жа не-
у трал ним бо ја ма ко је вла да ју из ло жбом, пре се ца 
хо ри зон тал ни на ра тив. 

3Д ком пју тер ска си му ла ци ја из ло жбе. Рад Ати ле  
Пе шти ја

Из ло жба има је дин стве ни ви зу ел ни је зик и иден-
ти тет: на ви три на ма, ал бу му, књи зи ути са ка, ви-
деу ко јим се ре кла ми ра из ло жба, на пу ту од ула за 
Град ског му зе ја Су бо ти ца до из ло жбе ног про сто-
ра, оп шти ути сак об је ди њу је Мун ков ло го, рад 
Ати ле Пе шти ја.

Ди ги тал ни сто ри те линг се до бро мо же при ме-
ни ти на из ло жби, на и ме ин фор ма ци је се чу ва ју у 
ди ги тал ном об ли ку, са др жај из ло жбе се са сто ји 
од сег ме на та, а ре до след тих сег ме на та се мо же ме-
ња ти по по тре би. По хро но ло шком ре до сле ду и 

Про стор кул та: би ста Ар ту ра Мун ка, рад Ер же бет Вејл,  
од но сно по след ње пи шче во пи смо



те мат ским је ди ни ца ма, мо гу се ви де ти сег мен ти од 
ко јих се из ло жба гра ди, фо то гра фи је, дво је зич ни 
тек сто ви, ви део сним ци о жи во ту и де лу Артурa 
Мун ка, од но сно про цес по ста вља ња из ло жбе и за-
ку ли сне тај не, на екра ни ма осе тљи вим на до дир. 
С об зи ром на то да је по ста вље но на мул ти ме ди-
јал ној тех но ло ги ји, хоризонт алнa на ра ци ја сле ди 
но ву ло ги ку и мо би ли ше но ве мо де ле ко му ни каци-
је са кре а тив ним и до жи вљај ним сред стви ма из ра-
жа ва ња. Круг по се ти ла ца ши ри се ин ди ви ду ал ним 
чи та њи ма. Овом но вом тех но ло ги јом из ло жба за-
до во ља ва оче ки ва ња раз ли чи тих ни воа ре цеп ције 
и ин тер пре та ци је, по сре до ва не дво је зич ним вође-
њем кроз из ло жбу.

У то ку ме се ца пре отва ра ња из ло жбе,11 у про-
це су ње ног по ста вља ња, ус по ста вље на је ко му ни-
ка ци ја пу тем дру штве не мре же Феј сбук и пор та ла 
Munk Artúr Ex hi bi ti on са уче сни ци ма дру штве ног 
про сто ра.12 Фо то гра фи је о по ста вља њу ин ста ла ци-
ја, ор га ни за ци ји из ло жбе и за ку ли сне тај не до пр ле 
су до хи ља ду и по љу ди. Од об ја вљи ва ња чла на ка 
о отва ра њу, од но сно о из ло жби, стра ни ца до но си 
ве сти о ра ди о ни ца ма и во ђе њу кроз из ло жбу, тј. о 
на кнад ном жи во ту из ло жбе. На Ју тјуб пор та лу 
Му зе ја оп шти не Бач ка То по ла се мо же по гле да ти 
кра так филм ко ји при ка зу је из ло жбу ко ја је ре а ли-
зо ва на у Град ском му зе ју Су бо ти це под на сло вом 
Зо вем се Мунк, Ар тур Мунк.13 

Ро ман јед ног жи во та14 
Му зеј оп шти не Бач ка То по ла, 2. ју ни 2018. –  

6. но вем бар 2018.

У про ле ће 2018. ку сто ски ња је по но во осе ти ла 
по тре бу да по сле из ло жбе о Ар ту ру Мун ку 2016, 
одр жа не у Град ском му зе ју Су бо ти ца, и у Му зе ју 
оп шти не Бач ка То по ла, при пре ми из ло жбу о делу 
пи сца и ле ка ра из Су бо ти це, са да већ у про ши ре-
ној вер зи ји. Ова за ми сао би ла је по так ну та уви дом 
у при спе лост ве ћег бро ја ин фор ма ци ја и гра ђе, пре-
во да, од је ка на прет ход ну из ло жбу, при јем чи ви-
јег про сто ра и по ве за но сти са ју би ле јом за вр шет ка 
Пр вог свет ског ра та. 

Ин ста ла ци је из ло жбе из 2016. би ле су са чу ва-
не, али с об зи ром на то да је у Бач кој То по ли на 
рас по ла га њу био мно го ве ћи про стор, де вет по ве-
за них ма њих и ве ћих про сто ри ја са ход ни ком, на 
овој но вој ло ка ци ји су мо гле би ти при ка за не нове 
при че, ис так ну ти до га ђа ји, мо мен ти из би о гра фије, 

пред ме ти и ин ста ла ци је. Те о ре ти чар Кри сти јан 
Мец сма тра да је ку сто си ма по треб на про ме на пер-
спек ти ве да би им из ло жбе би ле „ди вље“.15 

Ко ји на ра тив тре ба да има из ло жба, ка ко да ко-
му ни ци ра? Од 2016. је ку сто ски ња, ис тра жу ју ћи 
Мун ка, про на шла но ве са др жа је, по том јој је Ин-
сти тут за на у ку о књи жев но сти Ма ђар ске ака деми-
је на у ка по ну дио сти пен ди ју, ко ја јој је омо гу ћи ла да 
у пот пу но сти ис тра жи ма те ри јал о Ар ту ру Мун ку 
ко ји се на ла зи у Ли те рар ном му зе ју „Пе те фи“ у Бу-
дим пе шти, а ко ји је од 2016. ин вен та ри сан и од тада 
спре ман за ис тра жи ва ње. 

Био је то до бар по вод да се у го ди ни сто тог ју-
би ле ја Пр вог свет ског ра та – 2018, у окви ру из ло-
жбе ис так не Мун ко ва уло га у овом ра ту, ње гов жи-
вот вој ног ле ка ра, те рат но за ро бље ни штво. Како 
су до га ђа ји са бо ји шта у прет ход ној по став ци из-
 о ста ли, овај аспект пред ста вљао је из ве стан иза зов. 
Фо то гра фи је, ру ко пи си, до ку мен ти убе дљи во от-
кри ва ју сли ку о жи во ту јед ног чо ве ка у Пр вом 
свет ском ра ту – шта је за ње га та мо би ло ва жно и 
ка ко је ус пео да пре жи ви. 

Чи та ју ћи но ви не за вој ску 65. цар ске и кра љев-
ске пе ша диј ске ди ви зи је под на сло вом Lud wig Ba ka, 
про на ђен је чла нак о то ме ка ко је у пе ша диј ској 
ди ви зи ји Ар ту ра Мун ка би ло већ пу но на го ми ла-
них ства ри, пред ме та којe су вој ни ци чу ва ли, укра-
ли, ву кли са со бом, па се не ко до се тио да би мо гли 
осно ва ти Му зеј ди ви зи је, где би по ка за ли све са-
ку пље не пред ме те. 

„При пад ни ци 65. ди ви зи је су и до са да, у скла-
ду са окол но сти ма, са ку пи ли мно ге вред не пред-
ме те ко ји се од но се на во је ва ње Лу дви го ве пе ша-
ди је, до ду ше сва ки за по тре бе свог кућ ног му зе ја. 
Све те ме мо ра би ли је ће на кон за вр шет ка ра та спон-
та но да се ули ју у Му зеј ди ви зи је. Ми ће мо у сва-
ком слу ча ју на сто ја ти да под сти цај но за цр та на на-
че ла про па ги ра мо ме ђу што ши рим сло је ви ма, да 
би ма те ри јал му зе ја био што бо га ти ји. По сто ји по-
тре ба да ова ди ви зи ја, ко ја без ма ло три го ди не ак-
тив но ра ту је, до би је од го ва ра ју ћу згра ду, где би по-
се ти о ци мо гли да ви де све оне спо ме не, ко ји мо гу 
да по све до че ју нач ке бор бе Лу дви го ве пе ша ди је“.16 

Из во ри су усло ви ли пред ста ву о жи во ту јед-
ног вој ни ка и о то ме ка кви се пред ме ти мо гу ску-
пи ти – шлем, чу ту ра, те ле фон ска цен тра ла – што 
је да ље до ве ло до по зај ми ца ма те ри ја ла из дру-
гих му зе ја. Од Град ског му зе ја у Вр ба су, уз по моћ 
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исто ри ча ра Па вла Ор бо ви ћа, из исто риј ске збир-
ке по ну ђе не су и чи зме и знач ке. Пред ме те ко је би 
ко ри стио је дан вој ни ле кар по зајм ље ни су из 
Исто риј ске збир ке Му зе ја гра да Но вог Са да, уз 
по сре до ва ње исто ри чар ке Гор да не Бу ло вић. 

Опре ма вој ног ле ка ра из Пр вог свет ског ра та.  
Исто риј ска збир ка Му зе ја гра да Но вог Са да.  

Фо то гра фи ја Јо ва не Ре љић 

Та ко се ис кри ста ли са ло да јед на од де вет про-
сто ри ја тре ба да бу де Му зеј про на ђе них ства ри, 
то јест Му зеј ди ви зи је, а дру га про сто ри ја да пру-
жи увид у ме сто на бој ном по љу, иза ли ни је фрон-
та где се не гу ју бо ле сни ци, или ка ко Мунк ви ше 
пу та спо ми ње, ме сто за по моћ. Ту су по се ти о ци 
мо гли ужи во да про ба ју ка ко је те шко но си ти чо-
ве ка на но си ли ма, на ани ма ци ји су мо гли пра ти-
ти ка ко је би ло слу жи ти као вој ни ле кар усред 
бит ке, а ви дев ши ори ги нал на од ли ко ва ња Ар ту-
ра Мун ка, би ли су у при ли ци да схва те да је је дан 
вој ни ле кар и то мо гао до би ти за ле че ње ко ле ре, или 
за спа са ва ње у опа сним, бор бе ним окол но сти ма. 
Ова два про сто ра су би ла по ве за на ро вом, у ко јем 
су де ца за ба ви шног уз ра ста пу зе ћи, а оста ли сто-
је ћи, мо гла да се ужи ве у то, ка ко из гле да свет из 
вој нич ког ро ва: у мра ку, док тут њи бор ба, се ва ју 
све тла, у при прав но сти. Омо гу ћа ва се да „не што“ 
по мог не ди ја ло гу из ме ђу по сма тра ча и пред ме та, 
те до жи вљај по ста је мно го за ни мљи ви ји.17 Са вели-
ким ефек том је ко ри шће но ко о пе ра тив но уче ње: 
уче сни ци су де ли ли по сао из ме ђу се бе, успе шно 
су ре ша ва ли за јед нич ки за да так. Јо ва на Ми лу ти-
но вић ука зу је – тра гом Дју и је вих ис тра жи ва ња – 
на ва жност про жи вља ва ња ис ку ста ва у гру пи.18 
„По себ ност уче ња у му зе ју пред ста вља и мо гућ ност 

су сре та са ствар ним пред ме ти ма, од но сно ра зно-
вр сност при ли ка за сти ца ње ис ку ста ва ’из пр ве 
ру ке’ и усло ва за кон тек сту ал но уче ње и по у ча ва-
ње“.19 Ен гле ски edu ca tion (обра зо ва ње) и en te r ta in
ment (за ба ва) да ју edu ta in ment – су шти на му зе ја је 
да на за ни мљив на чин под у ча ва.20 

Оби ла зак из ло жбе на ме сту пољ ске бол ни це. Де ца су  
мо гла ис про ба ти, ка ко је то но си ти ра ње ни ка на  

но си ли ма. Фо то гра фи ја Му зе ја оп шти не Бач ка То по ла

По том је са гра ђен ход ник пре кри вен огле да-
ли ма и ти ме је по стиг нут нео че ки ва ни ефе кат да 
се све што се ви ди до жи ви мул ти пли ци ра но: тако 
се де си ло да гру пе по се ти ла ца, и чи та ви раз ре ди, 
за и ста из гле да ју као че та у по кре ту, или пук ко ји 
мар ши ра. Ис тра жи ва ња по ка зу ју да раз ли ке међу 



пред ме ти ма и ин ста ла ци ја ма увек под сти чу по-
се ти о це да тра же шта их по ве зу је. 

Сва ова кон цеп ци ја је чи ни ла цен трал ну струк-
ту ру из ло жбе, не са мо због оби ма ис тра же ног ма-
те ри ја ла, не го и по во дом сто го ди шњи це Пр вог свет-
ског ра та. Сли ка сма ка све та је при пре ми ла по ен-
ту, пси хич ку ли ни ју ко ја је раз два ја ла из ло жбу, 
ка да је, де лу ју ћи на пси ху по се ти ла ца, при ка за но 
ко ли ко је ва жно и по ред ве ћи не ужа сних по ја ва 
при ме ти ти до бро и ис ко ри сти ти мо гућ но сти које 
оно пру жа: Ар тур Мунк је за вре ме рат ног за ро бље-
ни штва у Је ка те рин бур гу упо знао Ел зу Шли ске-
виц, сво ју бу ду ћу су пру гу. Вен ча ли су се и за јед но 
су, а по сле ро ђе ња де те та и са њим, до жи вља ва ли 
ни ма ло иди лич на ме ста у ко ја их је жи вот рат них 
за ро бље ни ка во дио. 

Ма те ри јал ко ји је при ка зан ни су чи ни ли са мо 
пред ме ти, ру ко пи си, књи ге, не го и ци та ти из ауто-
би о граф ског ро ма на Хва ла до та да... ко ји као про-
прат ни текст пра те из ло жбу, и во де по се ти о це од 
де тињ ства кра јем 1800. го ди не до гу бит ка ро ди-
те ља, пре ко не ста шлу ка у су бо тич кој гим на зи ји 
до пе ри о да сту ди ја ме ди ци не у Бу дим пе шти, го-
ди на слу жбе као брод ски, па по том вој ни ле кар, 
уз ево ка ци ју се ћа ња на Пр ви свет ски рат, љу бав, 
а ка сни је и ле кар ску прак су у Су бо ти ци. 

Из ло жба Ро ман јед ног жи во та21 је би ла при-
ли ка да се осим пред ста вља ња књи жев ног де ла 
про мо ви ше и пи шче ва остав шти на. Пи шче ва ре-
ли кви ја увек при зи ва људ ски лик ства ра о ца, док 
из ло же не фо то гра фи је по кре ћу пи сца и као дру-
штве ног чо ве ка, да ју увид у ње го ву при ват ну сфе-
ру. Уве Вирт је при ме тио да ли те рар не из ло жбе у 
мно гим слу ча је ви ма пред ста вља ју па ра тек сто ве 
(по јам Же ра ра Же не та), би о граф ско окру же ње, 
на и ме то су тек сто ви ко ји се на ла зе ван књи га, чак 
се пре ма ње го вом ми шље њу из ло жба мо же ин ста-
ли ра ти и са авант-тек сто ви ма, јер су ти тек сто ви 
прет ход ни ци и ва ри јан те ко нач ног тек ста, тј. ру-
ко пи си.22

Зна че ње из ло жбе по се ти о ци су ства ра ли се би 
кре ћу ћи се из ме ђу пред ме та, ци та та, фо то гра фи ја, 
књи га, ин ста ла ци ја, и по ве зу ју ћи их у свом асо ци-
ја тив ном то ку. Чи та ње из ло жбе је по ста ло плод но, 
по се ти о ци су об ли ко ва ли сво ју мре жу зна че ња. 
На тај на чин мо же на ста ти мно го ви ше зна че ња 
не го што из ло жбе за и ста из ра жа ва ју. Кри сти јан Мец 
то на зи ва ди вљим чи та њем, и сма тра да то из ло жбу 

чи ни из у зет но плод ном.23 С јед не стра не по се тио-
ци су до би ли увид у би о граф ско окру же ње Арту ра 
Мун ка, у ње го ву при ват ну сфе ру, а с дру ге стра не 
су уло гу у про сто ру до би ла и ту ма че ња но вих ства-
ра ла ца, умет ни ка: Мун ко ве би сте од не ка да шњих 
умет ни ка, од но сно ту ма че ња де ла Ар ту ра Мун ка 
од стра не са вре ме них мла дих ли ков них умет ни ка. 
На тај на чин, осим ау то ра из ло жбе, у про сто ру се 
уоб ли ча ва и до би ја уло гу ту ма че ње још јед ног 
ства ра о ца, умет ни ка. 

Ре ша ва ње ку сто ске кон цеп ци је је би ло пот по-
мог ну то укуп ном ре цеп ци јом ин ста ла ци је, про-
прат них тек сто ва и нат пи са. Би ло је ва жно да се 
са др жај по ве же са мо дер ним мул ти ме ди јал ним 
сред стви ма: та ко су ау тен тич ни до ку мен ти ди ги-
та ли зо ва ни и по ста ли до ступ ни на тач-скри ну. 
Ин ста ла ци јом/си му ла ци јом бро да про јек то ван је 
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Ар тур Мунк са су пру гом Ел зом Шли ске виц „по здра вља“  
по се ти о це из ло жбе и го сте ко ји при сти жу на вен ча ње.  

Фо то гра фи ја Јо ва не Ре љић окре ну та је пре ма ула зу  
у Му зеј
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Мун ков пут пре ко оке а на, да би се до при не ло 
ефект ни јем за па жа њу по се ти ла ца, на на чин ка ко 
Жан Пи ја же опи су је уче ње – као ин тер ак ци ју уче-
ни ка и ње го ве око ли не.

Код пред ста вља ња пи шче вих књи га ње гов 
днев ник је ожи вео пу тем ви део сним ка са чи ње-
ног од стра ни ца ори ги нал ног днев ни ка. Ство ре на 
је ин тер ак тив на по вр ши на и по зи до ви ма ба рок-
ног двор ца у ко јем је сме штен му зеј, та ко да је на 
ста кле ни улаз по сле су мра ка из ну тра про јек то ван 
ви део у бо ји ко ји је са чи њен за из ло жбу. Је дан од 
ви део сни ма ка на тач-скри ну, ко ји се нај ви ше до пао 
по се ти о ци ма, је био сни мак две уну ке Ар ту ра Мун-
ка ко је ли ста ју по ро дич ни ал бум, та да још у при-
ват ном вла сни штву, при че му од го не та ју ко је ко 
на сли ка ма. Је дан од оми ље них ви деа је био сни мак 
у пољ ској бол ни ци, рад ин фор ма ти ча ра-гра фи ча-

ра Ча бе Џур ни ка о то ме ка ко је на стао цр теж о Мун-
ку ко ји ле чи ра ње ни ке. 

До бар део из ло жбе био је усме рен на до жи вљај. 
Због то га је за де цу са гра ђен 3Д пазл у при род ној 
ве ли чи ни о Мун ко вом жи во ту, ко ји су мо гли сла-
га ти у из ло жбе ном про сто ру, због то га је кон струи-
са на брод ска ин ста ла ци ја о пре ко о ке ан ском бро ду 
Кар па ти ја, по ко јем се мо гло ше та ти, у ко јој се мо гла 
слу ша ти си ре на, шум та ла са, оно вре ме на му зи ка. 
Све то до ча ра ло је про шли век, ње го во дру штво, и 
ка ко га је до жи вео и у свом де лу ове ко ве чио чо век 
ко ји је имао и дар за пи са ње. Пре ма Кри сти ја ну 
Ме цу ли те рар на из ло жба мо же би ти при влач на за 
пу бли ку ако по је ди нац уме да пре ко ра чи гра ни це 
ви со ке кул ту ре и са кра ли зо ва ни про стор ли те рал-
ног, ако нам из ло жба осим ко ма да збир ке ви со ке 
кул ту ре пред ста ви и жи вот ни свет ре ли кви ја, и тако 

Ку так са књи га ма за де цу, ин ста ла ци ја Са бол ча Ва ша,  
на дах ну та ка ши чи цом Ар ту ра Мун ка, од но сно би ста  
Ар ту ра Мун ка, рад Ер же бет Вејл. Фо то гра фи ја Јо ва не  

Ре љић

На па лу би пре ко о ке ан ског бро да Кар па ти ја. На сре ди ни 
про сто ри је се на ани ма ци ји мо же пра ти ти пу та ња бро да 

из ме ђу Ри је ке и Њу јор ка. Фо то гра фи ја Јо ва не Ре љић



не ста не про ва ли ја из ме ђу са крал ног и обич ног 
про сто ра.24 

„У све тлу кри тич ке пе да го ги је, уче ник/по се-
ти лац не по сма тра се као па сив ни по тро шач не-
оспор них зна ња, већ као ин те лек ту ал но ан га жо ва-
ни де лат ник. Та ква сли ка уче ни ка прет по ста вља 
ства ра ње мно штва при ли ка за гра ђе ње зна ња.“25 
До на ших да на је про ме ње на функ ци ја му зеј ских 
пред ме та: ра ни је је био ва жан ди дак тич ки ка рак-
тер, по том је у пр ви план из би ла ком би на ци ја ин-
тер ак тив ног уре ђе ња, ин ста ла ци је и пред ме та, сто-
га да нас на уч ни ци у сти ца њу до жи вља ја ис ти чу 
уло гу пред ме та.

Циљ је био при зва ти про шли век кроз при чу о 
аван ту ра ма јед ног свет ског пут ни ка, ле ка ра, рат-
ног за ро бље ни ка, оца, му жа, пи сца. Иде ја је би ла 
да се кроз Ро ман јед ног жи во та да ве ро до стој на 
сли ка вре ме на пред ста вљањем Пр вог свет ског рата, 
уз по моћ ау ди о ви зу ел них сред ста ва и са вре ме них 
ин ста ла ци о них ре ше ња.

За кљу чак

Две из ло жбе су при ка за ле жи вот ни пут пи сца 
ко ји је био ма ње по знат ма ђар ској чи та лач кој пу-
бли ци и по се ти о ци ма му зе ја, а ко га срп ска пу бли ка 
ско ро уоп ште не по зна је, јер су де ла Ар ту ра Мун-
ка рет ко пре во ђе на на срп ски је зик. По ста вља ње 
из ло жби за ре зул тат ни је има ло са мо ис тра жи ва-
ње и приказивање пи шче вог жи вот ног пу та, не го 
је ве ли ки део остав шти не Ар ту ра Мун ка, ко ји је 
још био у при ват ном вла сни штву, по во дом ове 
ини ци ја ти ве успе шно сме штен у јав не збир ке. На 
тај на чин се ге не за кон цеп ци је кре та ла у прав цу 
про ши ре ња хо ри зон та оче ки ва ња. 

На кон што су пред ме ти, ру ко пи си, до ку мен-
ти, фо то гра фи је до спе ле у јав не збир ке, би ло је све 
ви ше пред ме та ко ји су се мо гли по зај ми ти за из-
ло жбу, а ре зул тат то га је што је на из ло жби пред-
ста вље но мно го ви ше те мат ских це ли на по мо ћу 
ин ста ла ци ја и ра зних ефе ка та. 

За ре а ли за ци ју дру ге из ло жбе је на рас по ла га њу 
би ла мно го ве ћа по вр ши на, не го код пр ве, и због 
то га је би ло ви ше мо гућ но сти да се ис ко ри сте ин-
тер ак тив не и мул ти ме ди јал не по вр ши не му зе ја. 
Фо то гра фи је и ру ко пи си ко ји ни су пред ста вље ни 
ни ти при ка за ни на уве ћа ним сним ци ма, би ли су 
до ступ ни на екра ни ма осе тљи вим на до дир, мо-
гли су се ли ста ти и раз гле да ти, што је по се ти о ци ма 
омо гу ћи ло да се уду бе у ре ал ни ма те ри јал остав-
шти не.

На ра ци ја о Пр вом свет ском ра ту пре до чи ла је, 
нај ви ше мла ђим по се ти о ци ма, уз по моћ ин ста ла-
ци ја, ефе ка та и ани ма ци је ка ко из гле да ју ро во ви, 
пољ ска бол ни ца, ме сто пру жа ња пр ве по мо ћи, 
сце не бит ке. 

Укљу чи ва ње мла дих умет ни ка у ства ра лач ки 
про цес и по став ку из ло жбе има ло је за ре зул тат 
не са мо ства ра ње ли ков них умет нич ких де ла у тој 
те ма ти ци, ко ја су до при не ла ра зно вр сно сти ре цеп-
ци је, већ је му зеј до био и но ва умет нич ка де ла, за 
свој фонд. Ра зно вр сност при сту па, на ро чи то ин ста-
ла ци је ко је су пр ви пут уве де не у жи вот му зеј ске 
на ра ци је, до ве ло је до то га да су по сле груп них оби-
ла за ка из ло жбе де ца по но во до ла зи ла да ви де изло-
жбу са сво јим ро ди те љи ма, ба ка ма и де да ма. 

Са вре ме ни ме то ди при сту па обра зо ва њу до при-
не ли су мо дер ној кон цеп ци ји по став ке из ло жбе, 
ко ја је да ла про сто ра и мо гућ но сти за при ме ну раз-
ли чи тих сти ло ва уче ња. У пр ви план је по ста вљена 
груп на на ста ва, ко ја је због уте ме ље но сти у до жи-
вља ју за ре зул тат има ла да се на у че но ду бље уса ди 
у ме мо ри ју уче ни ка. 
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Сло ви ма Мунк смо на ма ми ли по се ти о це у на шу  
уста но ву и по ка за ло се да је од лич но ме сто за сел фи.  

Сни мак Му зе ја оп шти не Бач ка То по ла
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Hargita Vaštag Gažo 
Museum of the Municipality of Bačka Topola

DEVELOPMENT OF THE CONCEPT OF THE EXHIBITION  
ABOUT THE WRITER ARTHUR MUNK

Summary

The work reveals the biographical moments of Arthur Munk (1886–1955), a writer and a doctor from 
Subotica, and tries to summarize his literary work. The study lists which manuscripts, documents and 
works of art from various public and private collections were systematized and exhibited at the literary 
exhibition in Subotica in 2016 under the title My Name is Munk, Arthur Munk. The author of the exhibi-
tion also visited the locations in Subotica, where Arthur Munk used to live and work. The hall of the City 
Museum of Subotica in the Art Nouveau style, which served as the venue of the exhibition, provided a 
great opportunity for the architect, graphic artist and curator who by using contemporary installation 
techniques made this modern exhibition see the light of day in that room from the beginning of the 20th 
century. The author studies the material and the installation of the exhibition from the standpoint of the 
museum theory. The presentation of the activities of preparations for the exhibition begins with an emp-
ty room through animated images, 3D photographs. Given that the presentation of literature at the exhi-
bition is a special genre – due to the relatively small dimensions of manuscripts and books – visual ele-
ments, installations, modern and innovative architectural solutions and graphic techniques are essential. 
The study also provides an answer to the question about the choice of narration and elements which can 
be used to represent the life path of a writer, how biographical segments can be connected – childhood, 
university years, the life of a ship’s doctor, military-medical experiences from the First World War, and 
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then captivity, marriage, starting a family, returning home, literary and medical work and the cult – with 
Arthur Munk’s autobiography and quotes from the book Thank you until then... The author emphasizes 
the importance of the colour of visual elements, the unifying power of visual identity and language, visi-
bility on social media, as well as highlighting online platforms. The exhibition from 2018, The Novel of 
One Life, offered new data, research results, installation possibilities and architectural solutions because 
it was set in a new, larger location in the Museum of the Municipality of Bačka Topola, in nine connected 
rooms of the castle. Life’s journey is also differently grouped, the childhood room gave the youngest vis-
itors the opportunity to play and immerse themselves in the life of the writer, ship-medical work won the 
hearts of the audience by the installation of an ocean cruiser, and the First World War was made more real 
by trenches, a regiment museum and a military hospital. They made the family and the warmth of the 
home more tangible with modern clothes, accessories and the presentation of the interior of the rooms. 
The motifs of Arthur Munk’s literary works have been made more exciting thanks to the interpretations 
of the contemporary artists. The work ends with the place of origin and the data of the manuscripts, the 
exhibits and the documents of the two exhibitions.
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КРЕ А ТИВ НЕ РА ДИ О НИ ЦЕ ЗА ОСО БЕ СА ИН ВА ЛИ ДИ ТЕ ТОМ У МУ ЗЕ ЈУ 
ВОЈ ВО ДИ НЕ – ИН КЛУ ЗИВ НО ОБРА ЗО ВА ЊЕ У МУ ЗЕ ЈУ

Ива на Сте па нов Та сић, Му зеј Вој во ди не

Ап стракт: Дру штво се кроз исто ри ју пре ма осо ба ма са ин ва ли ди те том од но си ло раз ли чи то, у за ви сно-
сти од сте пе на еко ном ског и кул тур ног раз во ја као и ни за дру гих окол но сти, од пот пу но не ху ма ног од но са 
до ин те гра ци је и јед на ких пра ва и мо гућ но сти. По ја вом ин клу зи је до ла зи до зна чај них про ме на у од но су 
дру штва пре ма осо ба ма са ин ва ли ди те том и њи хо вим по тре ба ма и про бле ми ма че му су ве ли ки до при нос 
да ле и са ме осо бе са ин ва ли ди те том у же љи и на ме ри бр жег и лак шег оства ри ва ња сво јих пра ва.

Кључ не ре чи: ин клу зи ја, ин те гра ци ја, ин ва ли ди тет, ар хе о бо та ни ка, му зеј ске кре а тив не ра ди о ни це, 
уче ње у му зе ју

Де фи ни са ње ин ва ли ди те та

Про бле ми тер ми но ло шке при ро де око фе но ме-
на ин ва ли ди те та уско су по ве за ни и са про бле мом 
де фи ни са ња ин ва лид но сти. Уни вер зал ног од ре-
ђе ња не ма.1 Реч ин ва лид је ла тин ског по ре кла (inva
li dus), што зна чи не вре дан и под ра зу ме ва оног ко 
је због те ле сног или ду шев ног оште ће ња де ли мич-
но или пот пу но из гу био од ре ђе ну спо соб ност. Тај 
тер мин у пр ви план ста вља не спо соб ност, уме сто 
осо бу ко ја има од ре ђе ни ин ва ли ди тет. Сам из раз 
ин ва лид ко ри сти се за не де фи ни са ну хо мо ге ну 
гру пу, а из ис ку ства зна мо да су у пи та њу вр ло хе-
те ро ге не гру пе са чи ње не од по је ди на ца ко ји има ју 
спе ци фич на и вр ло ин ди ви ду ал на зна ња, мо гућ-
но сти, афи ни те те, лич не спо соб но сти, ам би ци је. 
Под пој мом ин ва лид ност под ра зу ме ва се ста ње 
оно га ко је осо ба са ин ва ли ди те том.2

Де фи ни са ње пој ма ин ва лид но сти за ви си од 
ко ри шће ног мо де ла у при сту пу овом пој му. Ови 
мо де ли су из раз ста во ва ко ји у јед ном дру штву 
вла да ју пре ма осо ба ма са ин ва ли ди те том. Мо же-
мо ре ћи да мо де ли ин ва лид но сти про из и ла зе из 
прет по став ки, вред но сти, кон це па та и прак се који 
се огле да ју у на чи ну на ко ји се при сту па ин ва лид-
но сти у јед ном дру штву, по себ но ме ђу до но си о-
ци ма од лу ка ко је се ти чу осо ба са ин ва ли ди те том, 
као и струч ња ци ма из ове обла сти. У том сми слу, 
мо же мо го во ри ти о ме ди цин ском, со ци јал ном и 
би оп си хо со ци јал ном мо де лу ин ва лид но сти.3

Пре ма ме ди цин ском мо де лу, ин ва лид ност пред-
ста вља ста ње ор га ни зма на ста ло услед бо ле сти, 
по вре де или уро ђе ног де фек та, чи ја је по сле ди ца 
трај но, де ли мич но или пот пу но сма ње ње рад не 
спо соб но сти за нор ма лан со ци јал ни жи вот, рад и 
при вре ђи ва ње.4 Ме ди цин ски мо дел или ди јаг но-
стич ки при ступ ин ва лид но сти са гле да ва ин ва-
лид ност као ин ди ви ду ал ни про блем, ди рек но про-
у зро ко ван бо ле шћу, по вре дом или не ким дру гим 
оште ће њем здра вља и због то га зах те ва ме ди цин ску 
по моћ и не гу ко ју пру жа ју про фе си о нал ци. Основ-
ни на чин ре ше ња про бле ма ин ва лид но сти, пре ма 
овом мо де лу, је сте ле че ње, ре ха би ли та ци ја и адапта-
ци ја ин ди ви дуе на по сто је ће ста ње, са гле да ва ју ћи 
при ро ду ин ва лид но сти го то во ис кљу чи во као не-
што што се од но си на по је дин ца и на ње го ве фи-
зич ке, сен зор не или ин те лек ту ал не не до стат ке, 
од но сно оште ће ња. При ста ли це овог мо де ла по-
сма тра ју ли ца са ин ва ли ди те том као не са мо стал не, 
па ци јен те – пр вен стве но као осо бе са ди јаг но зом, 
па чак и не спо соб не, и то не са мо за са мо ста лан 
жи вот, већ и за би ло ка кву ак тив ност, а по себ но 
ин те лек ту ал ну и/или кре а тив ну. Ди рект на по сле-
ди ца ова квих ста во ва је изо ла ци ја ли ца са ин ва-
ли ди те том у за шти ће не сре ди не и сво је вр сна изо-
ла ци ја из дру штве них то ко ва. Ова ква схва та ња 
не оста вља ју про сто ра за про фе си о нал ну ре ха би-
ли та ци ју ли ца са ин ва ли ди те том, јер се она по сма-
тра ју као обје кат о ко ме не ко мо ра да се ста ра и који 
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ни је у ста њу да при вре ђу је или про из во ди, па са-
мим тим ни да ра ди, на ђе за по сле ње и усво ји аде-
кват но обра зо ва ње. Уме сто то га, фор ми ра ју се по-
себ не уста но ве у фор ми днев них цен та ра, са ве за, 
за штит них ра ди о ни ца у ко ји ма се о ли ци ма са ин-
ва ли ди те том бри ну осо бе без ин ва ли ди те та. Та-
ква со ци јал на по ли ти ка до во ди до то га да оста так 
по пу ла ци је пер ци пи ра ли ца са ин ва ли ди те том 
као гра ђа не дру гог ре да, љу де ко је би тре ба ло из-
бе га ва ти или, у бо љим слу ча је ви ма, са жа ље ва ти.5

Со ци јал ни при ступ ин ва лид но сти схва та про-
бле ме ко је ли ца са ин ва ли ди те том има ју као со-
ци јал но де фи ни са не и кре и ра не, од но сно као про-
из вод со ци јал не ор га ни за ци је, и ста вља те жи ште 
на ба ри је ре са ко ји ма се ли ца са ин ва ли ди те том 
су о ча ва ју у сва ко днев ном жи во ту – ка ко као по-
је дин ци, та ко и као гру па. Пре ма со ци јал ном мо-
де лу, ин ва лид ност се де фи ни ше као од нос из ме ђу 
ли ца са ин ва ли ди те том и дру штве них ба ри је ра са 
ко ји ма се оне су о ча ва ју. Да кле, кру ци јал ни про-
блем ин ва лид но сти је со ци јал на усло вље ност, од-
но сно од ре ђе ност фак то ри ма сре ди не у ко јој ли це 
са ин ва ли ди те том жи ви. У осно ви овог мо де ла је-
сте раз ли ко ва ње бо ле сти као тре нут ног ста ња од 
ин ва лид но сти, јер бо лест мо же би ти узрок ин ва-
лид но сти, али и мно ги дру ги фак то ри мо гу ути ца-
ти на ње ну по ја ву. По пред став ни ци ма овог мо де-
ла про у ча ва ња ин ва лид но сти, ре ше ње про бле ма 
под ра зу ме ва со ци јал ну ак ци ју у сми слу адап та-
ци је сре ди не ко ја би ли ци ма са ин ва ли ди те том 
омо гу ћи ла пу но уче шће у свим сфе ра ма жи во та. 
То да ље зна чи да огра ни че ња са ко ји ма се су сре ћу 
ли ца са ин ва ли ди те том при за по шља ва њу и ра ду 
ни су ре зул тат ин ди ви ду ал них огра ни че ња, већ су 
ре зул тат не спо соб но сти дру штва да обез бе ди јед-
на ке мо гућ но сти при ли ком за по шља ва ња и ра да 
свим гра ђа ни ма. Мо же мо за кљу чи ти да основ на 
раз ли ка из ме ђу ме ди цин ског и со ци јал ног мо де-
ла је сте у то ме да ли се ин ва лид ност по сма тра као 
ста ње по је дин ца или као дру штве ни про блем. 

Ако се ин ва лид ност по сма тра као ста ње или 
про блем по је дин ца, он да дру штво ни је од го вор-
но и не тре ба да се ме ња. Са дру ге стра не, ин ва лид-
ност као дру штве ни про блем под ра зу ме ва про ме ну 
дру штве не све сти и укљу чи ва ње свих ре ле вант-
них су бје ка та у ци љу ње го вог ре ша ва ња.

У но ви је вре ме ме ђу те о ре ти ча ри ма је ши ро ко 
при хва ћен би оп си хо со ци јал ни мо дел ко ји на сто-

ји да об у хва ти све аспек те ин ва лид но сти као дру-
штве ног фе но ме на. Пре ма овом мо де лу, ин ва лид-
ност од ра жа ва не га тив ни аспект ин тер ак ци је изме-
ђу ин ди ви дуе, ње ног здрав стве ног ста ња и дру-
штве не сре ди не. Овај про цес ин тер ак ци је се мо же 
пред ста ви ти на сле де ћи на чин: 

„На ру ше но здрав стве но ста ње (као ре зул тат 
акут не или хро нич не бо ле сти, по вре да или тра у-
ма) оста вља по сле ди цу у ви ду оште ће ња (гу бит ка 
или аб нор мал но сти те ле сне струк ту ре или фи зио-
ло шке функ ци је), до во ди до про ме на у ак тив но сти-
ма (од но сно у при ро ди и ин тен зи те ту функ цио ниса-
ња осо бе) и пар ти ци па ци ји (при ро ди и ин тен зи тету 
ин ди ви ду ал ног укљу чи ва ња у жи вот не си ту а ци је). 
Овај мо дел ин ва лид ност по сма тра као вре мен ски 
ва ри ја бил ну ка те го ри ју, ко ја за ви си ка ко од лич них, 
та ко и од фак то ра сре ди не, ко ји је мо гу под сти ца ти 
или огра ни ча ва ти. Дру гим ре чи ма, инва лид ност 
се по сма тра као по сле ди ца ин тер ак ци је из ме ђу лич-
них осо би на по је дин ца и фак то ра сре ди не. Фак-
то ри сре ди не мо гу се по де ли ти на: со ци јал не, кул-
тур не, по ли тич ке, фи зич ке, а сва ки од њих мо же 
по зи тив но или не га тив но ути ца ти на со ци јал ну 
укљу че ност осо бе са ин ва ли ди том, од но сно мо гу 
олак ша ва ти и под сти ца ти оства ри ва ње жи вот них 
на ви ка или до во ди ти осо бу са инва ли ди те том у 
ста ње хен ди ке па, од но сно со ци јал не ис кљу че но сти. 
Пре ма овој те о ри ји, и уну тра шњи и спо ља шњи фак-
то ри се ме ња ју са вре ме ном, та ко да и ин ва лид ност 
има зна чај ну вре мен ску ди мен зи ју.“6

Ипак, не ки ау то ри, сма тра ју да би оп си хо со ци-
јал ни мо дел ни је нај по год ни ји за ана ли зу са аспек-
та ан ти ди скри ми на тор ног за ко но дав ства. Овај став 
се мо же при хва ти ти ти као оправ дан, јер би оп си-
хо со ци јал ни мо дел го во ри о дис функ ци ја ма осо ба 
са ин ва ли ди те том, и пр вен стве но на гла ша ва огра-
ни че не мо гућ но сти ових осо ба у ак тив но сти ма, па 
тек он да го во ри о про бле ми ма у пар ти ци па ци ји.7 

У по гле ду де фи ни ци ја ин ва лид но сти из два ја-
ју се две гру пе. У јед ној гру пи су оне де фи ни ци је 
ко је слу же за фор му ли са ње те о риј ског кон цеп та 
ин ва лид но сти или су из ње га про и за шле де фи ни-
ци је, а дру га гру па су нор ма тив не де фи ни ци је, са-
др жа не у за ко ни ма и про пи си ма, ко ји ма се ре гули-
шу пра ва осо ба са ин ва ли ди те том. Нај ве ћи број 
де фи ни ци ја из пр ве гру пе фор му ли сан је та ко да 
пре вас ход но об ја шња ва шта ин ва лид ност ни је, а 
у ма њем бро ју де фи ни шу шта она за пра во пред-



ста вља. Да ља за јед нич ка ка рак те ри сти ка де фи ни-
ци ја из ове гру пе је да ско ро све ис ти чу да је ин-
ва лид ност мно го ви ше не го збир фи зич ких, пси-
хич ких и емо ци о нал них оште ће ња, да пред ста вља 
со ци јал но про мен љи ву кон струк ци ју као и да је 
со ци јал но и по ли тич ко пи та ње, а не ме ди цин ски 
про блем ко ји се мо же ре ши ти ме ди цин ском ин-
тер вен ци јом. Нор ма тив не де фи ни ци је ин ва лид-
но сти на ла зе се у за ко ни ма и про пи си ма и то на ро-
чи то у оним зе мља ма где је пи та ње ин ва лид но сти 
ре гу ли са но је дин стве ним, по себ ним за ко ном. Њи-
хо ва ка рак те ри сти ка је да се углав ном ба ве де фи-
ни са њем „ин ва лид них ли ца“, а ско ро уоп ште не 
са мом ин ва лид но шћу. У на шој зе мљи не по сто ји 
основ ни за кон ко ји се од но си на осо бе са ин ва ли-
ди те том већ су њи хо ва пра ва ре гу ли са на ни зом 
раз ли чи тих за ко на.

У сва ко днев ном го во ру обич них љу ди, ме ди-
ји ма, ло кал ним и др жав ним ин сти ту ци ја ма, чак и 
у слу жбе ним до ку мен ти ма и да ље се ко ри сте врло 
раз ли чи ти из ра зи по пут ин ва ли ди, ин ва лид не осо бе, 
хен ди ке пи ра не осо бе, осо бе са хен ди ке пом, осо бе са 
те ле сним и ду шев ним оште ће њем, осо бе са по те
шко ћа ма у раз во ју, осо бе са по себ ним по тре ба ма, 
осо бе са сма ње ном рад ном спо соб но шћу, осо бе са 
ин ва ли ди те том и мно ги дру ги. Сва ком од на веде-
них на зи ва мо гу се ста ви ти од ре ђе ни при го во ри. 
На при мер, сам по јам ин ва лид ко ји је нај че шће у 
упо тре би, но си у се би вр ло не га тив ну ко но та ци ју, 
од но сно ста вља осо бу у под ре ђен по ло жај у од но-
су на „нор мал ну“, уо би ча је ну, здра ву по пу ла ци ју. 
Са мом чи ње ни цом да се под пој мом ва ли дан на-
во ди зна че ње по пут ис пра ван, ва љан, ко ји вре ди, 
итд., а пре фикс ин има од рич но зна че ње, ја сно је да 
би инва лид, инва ли дан озна ча вао оног ко ји ни је 
ис пра ван, ко ји ни је ва љан, ко ји не вре ди. На рав-
но да при упо тре би овог кон цеп та ни ко до бро на-
ме ран не ми сли да осо бе са ин ва ли ди те том ни су 
ва ља не, али ка ко тер мин упра во то озна ча ва тре ба 
га из бе га ва ти. Њим се уме сто ис ти ца ња пре о ста-
лих спо соб но сти и оно га што не ку осо бу чи ни осо-
бом у пр ви план ста вља ње на огра ни че ност, смет ња, 
не спо соб ност, од но сно оно што је код до тич не 
осо бе „ло ше“ и ис под не ка квог уо би ча је ног про-
се ка, чи ме се до дат но при до но си стиг ма ти за ци ји 
и ети ке ти ра њу осо ба на ко је се тер мин од но си.

Сли чан про блем је и са тер ми ном хен ди кеп, 
хен ди ке пи ра ност, ко ји та ко ђе са др жи не га тив ну 

ко но та ци ју. Реч хен ди кеп је ен гле ског по ре кла и 
ко ва ни ца је две ре чи, hand (енг. ру ка) и cap (енг. 
ка па), што асо ци ра на исто риј ски те жак по ло жај 
и си ро ма штво осо ба са ин ва ли ди те том, од но сно 
вре ме ка да су пру жа ју ћи ка пу у ру ци про си ли ми-
ло сти њу ка ко би пре жи ве ли.

Осо бе са ин ва ли ди те том тер мин осо бе са по себ
ним по тре ба ма до жи вља ва ју вр ло не при ме ре но, 
ис ти чу ћи ка ко они не ма ју ни ка кве по себ не по тре-
бе, од но сно не тра же ни ка кве по себ не по вла сти це 
за се бе не го се ра ди о за до во ља ва њу пот пу но уоби-
ча је них људ ских по тре ба до ступ них свим оста-
лим чла но ви ма дру штва по пут мо гућ но сти при-
сту па јав ним уста но ва ма, са о бра ћа ју, мо гућ но сти 
шко ло ва ња и сл. Раз ли ка је са мо у на чи ну за до во-
ља ва ња тих по тре ба. Ка да би смо при хва ти ли на-
ве де ни тер мин у ту ка те го ри ју би се мо гла свр ста-
ти це ло куп на свет ска по пу ла ци ја, јер сва ки чо век 
има не ке сво је вла сти те „по себ не по тре бе“.

Мо жда би нај при ме ре ни ји (ни ка ко не и иде а-
лан) тер мин био осо бе са ин ва ли ди те том. Он у 
се би на гла ша ва да се ра ди о осо би у пу ном зна че-
њу те ре чи, али ка ко би се име но вао од ре ђе ни део 
по пу ла ци је до да је се на ста вак са ин ва ли ди те том. 
Зна чи ни је осо ба ин ва лид на, не го су део или дело-
ви ње ног те ла и/или пси хе за хва ће ни од ре ђе ним 
не до ста ци ма, па не ма ју функ ци је као код осо ба 
без ин ва ли ди те та. Пре ма Свет ској здрав стве ној 
ор га ни за ци ји (WHO) у на шој зе мљи се за ову по пу-
ла ци ју и зва нич но ко ри сти тер мин осо бе са ин ва
ли ди те том.

Мо же се за кљу чи ти да се у раз ли чи тим је зи ци-
ма ко ри сте раз ли чи ти тер ми ни ко ји озна ча ва ју 
ин ва лид ност, али за јед нич ко за све њих је да су 
углав ном не а де кват ни и у од но су на осо бу са ин-
ва ли ди те том дис кри ми ни шу ћи, јер у пр ви план 
ста вља ју про блем, а не чо ве ка. 

Ра ди о ни це за осо бе са ин ва ли ди те том као  
фор ма еду ка тив ног ра да у Му зе ју Вој во ди не

Пи та ње ин клу зи је још увек је у про це су афир-
ма ци је и пре по зна ва ња у мно гим му зе ји ма. Ра ди-
о ни це за осо бе са ин ва ли ди те том про јек то ва не су 
као „ау тор ски ори ги на лан и стру чан на чин ин клу-
зив ног од но са са су гра ђа ни ма ко ји има ју исте по-
тре бе као и ве ћин ски део по пу ла ци је, али не ма ју 
при ли ке или мо гућ но сти да ис ко ри сте ак ту ел ну 
умет нич ку и кул тур ну по ну ду.8
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КРЕ А ТИВ НЕ РА ДИ О НИ ЦЕ ЗА ОСО БЕ СА ИН ВА ЛИ ДИ ТЕ ТОМ... ИВА НА СТЕ ПА НОВ ТА СИЋ

Ис пр ва је при о ри тет има ла мла ђа по пу ла ци ја, 
школ ског уз ра ста са ко јом је оства ре на ко му ни ка-
ци ја у окви ру са рад ње са Спе ци јал ном шко лом 
„Ми лан Пе тро вић“, а са сто ја ла се од оби ла ска ин-
сти ту ци ја кул ту ре. Вре ме ном је пре ра сла у про-
грам на ме њен осо ба ма са ин ва ли ди те том ко је нису 
об у хва ће не ин сти ту ци ја ма вас пит но-обра зов ног 
си сте ма, ста ри јим од 27 го ди на. Ра ди о ни це су осми-
шље не у две це ли не, те о риј ски део у ко јем би упо-
зна ле до ме не му зеј ске де лат но сти и по је ди не му-
зеј ске екс по на те и кре а тив ног де ла у ко јем би се 
умет нич ки из ра жа ва ле.

Вас пит но-обра зов ни циљ овог про гра ма пред-
ста вља под сти ца ње љу ба ви и усва ја ња нај е ле мен-
тар ни јих са зна ња о му зе ји ма и кул тур ном на сле ђу, 
под сти ца ње ин те ре со ва ња за кре а тив но из ра жа-
ва ње и осе ћа ње са мо ак ту е ли за ци је.

Осо бе са ин ва ли ди те том су овим про гра мом 
пр ви пут би ле укљу че не у про грам ске ак тив но сти 
Му зе ја. Ува жа ва ју ћи пси хо фи зич ке мо гућ но сти 
и осо бе но сти ове по пу ла ци је во ди ло се ра чу на о 
по што ва њу ди дак тич ких прин ци па при ме ре но-
сти (са др жа ја, ме то да ра да), а у кре а тив ном де лу 
про гра ма о пра вил ној гра да ци ји за дат ка. Те жи ло 
се да се по стиг не осе ћај ком пе тент но сти ко ји је од 
по себ не ва жно сти за све, а по себ но за ову ка те го-
ри ју пу бли ке. Па жња је би ла усме ре на на то да ова 
циљ на гру па вр ло бр зо мо же из гу би ти ин те ре со-
ва ње за рад, ако не по стиг не успех у ње му (успех 
из о ста је ако је за да так су ви ше те жак или ако је за-
не ма рен крај њи циљ и мо ти ва ци ја). Ко ли ко је зна-
чај но до бро ис пла ни ра ти и од ре ди ти ме то до ло шке 
осно ве ра да, од но сно во ди ти ра чу на о по себ но сти 
еду ка ци је осо ба са ин ва ли ди те том илу стро ва ће 
сле де ћи при мер.

У окви ру ци клу са ра ди о ни ца Во лим Бо жић 
осо бе са ин ва ли ди те том су у окви ру ра ди о ни це 
Бо жић ни оби ча ји упо зна ли на род не оби ча је игра-
њем уло га у ко ји ма су и они ак тив но уче ство ва ли. 
Ре а ли за ци ја прак тич ног де ла зах те ва ла је си сте-
мат ско уве жба ва ње по је ди них ве шти на. На при-
мер, уче ње дво ми нут не пле сне ко ре о гра фи је зах-
те ва ло је ви ше ча сов но кон стант но ве жба ње, али је 
ре зул ти ра ло ве ли ким за до вољ ством због по стиг-
ну тог успе ха и раз ви ја ња сна жних емо ци ја пре ма 
му зе ју и сво јим не по сред ним са рад ни ци ма – му-
зеј ским пе да го зи ма. Овим ра ди о ни ца ма успе ли 
смо да и ову ка те го ри ју пу бли ке учи ни мо ви дљи вом, 

ус пе ли смо да осо бе са ин ва ли ди те том усво је основ-
на зна ња о Му зе ју, по је ди ним екс по на ти ма, да за-
во ле му зеј и раз ви ју по тре бу за пар ти ци па ци јом 
у кул тур ном жи во ту уста но ве.9 

На во ди мо са мо не ке од не ис црп ног бро ја тема 
ко је су ре а ли зо ва не то ком 10 го ди на не пре кид не 
са рад ње:

– Ар хи тек ту ра вој во ђан ског се ла – упо зна ва ње 
из гле да вој во ђан ског се ла, вој во ђан ске ку ће и 
тре ма;

– Де лат ност љу ди са ових про сто ра (по љо при-
вре да и сто чар ство) – па стир ски при бор;

– Пра вље ње ма ски за ма шка ра ду – из ра да груп-
не ма ске Сло вен ски бо го ви;

– Ра дуј мо се Ус кр су – укра ша ва ње кор пи ца за 
ја ја, из ра ђи ва ње др жа ча за ја ја;

– О рим ским шле мо ви ма – цр та ње и укра ша ва ње 
рим ских по зла ће них шле мо ва;

– Но шње на ро да Вој во ди не – осли ка ва ње на род-
них но шњи.
Што се ти че ме то да вас пит но-обра зов ног рада 

са осо ба ма са ин ва ли ди те том ис ти чу се: 
1) ме то да по сма тра ња – ток по сма тра ња се од-

но си на пред ме те, сли ке, мо де ле, илу стра ци је. По-
мо ћу ње се раз ви ја ју ин те ре си, па жња, упо ре ђи ва-
ње. Ука зу је мо на бит ну од ли ку пред ме та и по ја ве. 
По жељ но је при ли ком ко ри шће ња ове ме то де ко-
ри сти ти што ви ше чу ла, ка ко би се ква ли тет ни је 
фор ми ра ле пред ста ве о пред ме ти ма и по ја ва ма 
ко је се по сма тра ју. У ра ду са осо ба ма са ин ва ли-
ди те том до вољ но је да се усво је три пој ма (му зеј, 
му зеј ски екс по нат, му зеј ска де лат ност).

2) ме то да по на вља ња – мо же мо ре ћи да се зна-
ња, ве шти не и на ви ке учвр шћу ју по на вља њем и ве-
жба њем. Да би се по на вља ње и ве жба ње од ви ја ло 
не сме та но, по себ но је ва жно до бро по зна ва ње ка-
рак те ри сти ка и раз вој них мо гућ но сти осо ба са 
ин ва ли ди те том. По себ но је ва жно раз у ме ва ње и 
стр пље ње при ли ком при ме не ове ме то де. Ову ме-
то ду вас пит но-обра зов ног ра да нео п ход но је че сто 
при ме њи ва ти у ра ду са осо ба ма са ин ва ли ди тетом.

3) ме то да под сти ца ња – Ова ме то да се за сни-
ва на уве ре њу да се пра вил но мо гу раз ви ја ти мо-
гућ но сти сва ке лич но сти, уко ли ко се по шту је и 
ува жа ва, али пре све га ве ру је у сна гу и оно по зи-
тив но што сва ка лич ност са со бом но си. Сва ку 
осо бу са ин ва ли ди те том је по треб но под сти ца ти, 
бо дри ти, по др жа ва ти у оно ме што је за по че ла у 



са вла да ва њу те шко ћа на ко је је на и шла, по мо ћи 
јој да пре бро ди пре пре ке уз из у зет ну ва жност по-
зи тив не мо ти ва ци је. У ра ду са овом по пу ла ци јом 
не сме ју из о ста ти: бла го и пра вил но по сту па ње, 
по хва ле, при зна ња и на гра де. 

Што се ти че прин ци па вас пит но-обра зов ног 
ра да при ме њу ју се:

1) прин цип очи глед но сти – има сле де ћа пра ви ла, 
оно што се учи са зна је се ра зним чу ли ма, нема огра-
ни че ња, јер је очи глед ност сред ство на пу ту ап-
стракт ног са зна ња, сва ки вид очи глед но сти про пра-
ти се об ја шње њи ма, очи глед на сред ства ко ри сте 
се та ко да се са гле да ва ју у це ли ни, за тим се за пажа 
оно што је ва жно и спо ред но у скло пу пред ме та по-
сма тра ња, а на кра ју се по но во са гле да ва це ли на 
очи глед них сред ста ва. При ме ном очи глед них сред-
ста ва раз ви ја се па жња, пер цеп тив не спо соб но сти, 
ми са о на ак тив ност, кон струк тив но ства ра ла штво, 
ин те ре со ва ње за уче ње. Ва жно је на по ме ну ти да се 
сва ко уче ње у му зе ји ма за сни ва на очи глед но сти. 

2) прин цип си сте ма тич но сти и по ступ но сти 
– си сте ма тич ност зна чи об ра ђи ва ти са др жај у од-
ре ђе ном ло гич ком по гле ду ко ји ће до ве сти уче ни ке 
до сте пе на на уч них си сте ма. При ме ном си сте ма-
тич но сти тре ба зна ти и уме ти ло гич ки струк ту-
ри са ти на став не са др жа је. Су шти на си сте ма ти за-
ци је је да се из дво је до ми нант не тач ке и да се оне 
рас по ре де у ло гич ки ред, а да се при том оста ли са-
др жај ни еле мен ти кон цен три шу око од го ва ра ју ће 
до ми нант не тач ке. Прин цип си сте ма тич но сти је 
по ве зан са прин ци пом по ступ но сти. Прин цип по-
ступ но сти зах те ва об ра ђи ва ње са др жа ја у скла ду 
са пси хо фи зич ким спо соб но сти ма и мен тал ним 
сна га ма уче ни ка. По ступ ност је из ра же на по себ-
ним пра ви ли ма: од лак шег ка те жем, од по зна тог ка 
не по зна том, од јед но став ног ка сло же ном, од бли-
жег ка да љем. Је дин ство, по ступ ност и си сте ма тич-
ност тре ба ло би да се од ра зе у це ло куп ном ра ду, 
по себ но у ра ду са осо ба ма са ин ва ли ди те том.10

3) прин цип ин ди ви ду а ли за ци је – од но си се на 
при ла го ђа ва ње ак тив но сти сва ком уче ни ку во де ћи 
ра чу на о ње го вим ин ди ви ду ал ним осо бе но сти ма. 
Ин ди ви ду а ли зо ва ти на став ни са др жај зна чи ори-
јен ти са ти се на ре ал не ти по ве уче ни ка, узе ти у об-
зир раз ли ке ме ђу њи ма, ускла ди ти и ва ри ра ти ме-
то де и по ступ ке пе да го шког де ло ва ња пре ма тим 
раз ли ка ма, по мо ћи уче ни ци ма пре ма њи хо вом 
вла сти том тем пу и мо гућ но сти ма.

Про је кат Упо знај мо Ар хе о бо та нич ку ба шту  
Му зе ја Вој во ди не

Му зеј Вој во ди не је у пе ри о ду од ок то бра 2017. 
го ди не до ма ја 2018. го ди не, у са рад њи са днев ним 
бо рав ком Шко ле за основ но и сред ње обра зо ва ње 
уче ни ка са смет ња ма у раз во ју „Ми лан Пе тро вић“ 
из Но вог Са да, ор га ни зо вао ци клус ра ди о ни ца 
под на зи вом Упо знај мо Ар хе о бо та нич ку ба шту 
Му зе ја Вој во ди не. То је ин тер ди сци пли нар ни и ин-
тер ак тив ни про грам ко ји по ве зу је ар хе о бо та ни ку 
и му зе о ло ги ју, ли ков ну кул ту ру и кул ту ру усме ног 
из ра жа ва ња. Циљ овог про јек та био је упо зна ва ње 
са др жа ја Му зе ја Вој во ди не, ње го вих де лат но сти 
и екс по на та, усва ја ње основ них, еле мен тар них са-
зна ња о му зе ју и кул тур ној ба шти ни ко ју Му зеј 
чу ва, о биљ ка ма Ар хе о бо та нич ке ба ште Му зе ја 
Вој во ди не, као и о не рас ки ди вој ве зи чо ве ка и 
при ро де, те раз ви ја ње ин те ре со ва ња и умет нич-
ког на чи на из ра жа ва ња.

Му зеј ске кре а тив не бо та нич ке ра ди о ни це су 
еду ка тив ног ка рак те ра и осми шље не су та ко да 
ути чу на фор ми ра ње све сти о бо гат ству биљ ног 
све та, као и о зна ча ју и очу ва њу биљ них вр ста. Ак-
тив но сти то ком про јек та би ле су усме ре не и на 
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раз вој кре а тив но сти, ко ор ди на ци је око –ру ка, по-
бољ ша ње мо то рич ких функ ци ја и па жње и по бољ-
ша ње ква ли те та жи во та осо ба са ин ва ли ди те том. 

У окви ру овог про јек та узо рак су чи ни ле осо-
бе са ин ва ли ди те том, ста ро сти од 15 до 27 го ди на 
(мен тал но не до вољ но раз ви је не, осо бе са Да у но вим 
син дро мом, осо бе са ви ше стру ким по ре ме ћа ји ма 
у раз во ју). Ра ди о ни це су ре а ли зо ва не у Му зе ју Вој-
во ди не, у пе ри о ду од ок то бра 2017. го ди не до ма ја 
2018. го ди не, јед ном ме сеч но, сре дом у тер ми ну од 
10 до 11 ча со ва. Те о риј ски део ра ди о ни це се од ви-
јао у Ар хе о бо та нич кој ба шти Му зе ја Вој во ди не, а 
прак тич ни део у адап ти ра ном про сто ру у Му зе ју. 
Ма те ри ја ли ко ји су ко ри шће ни при ре а ли за ци ји 
кре а тив ног де ла ра ди о ни це би ли су: ха мер па пир 
у бо ји, но вин ски па пир, ли шће, во шта не бо је и тем-
пе ре. Овај ци клус ра ди о ни ца за вр ши ли смо по зо-
ри шном пред ста вом под на зи вом Цве то ли сна до
ли на у окви ру ко је смо пу бли ци по ка за ли шта смо 
на у чи ли по ха ђа ју ћи ра ди о ни це.

Упо знај мо Ар хе о бо та нич ку ба шту Му зе ја Вој
во ди не – У увод ном де лу ра ди о ни це по ла зни ци су 
се упо зна ли са Ар хе о бо та нич ком ба штом и ра зно-
вр сним и спе ци фич ним вр ста ма би ља ка ко је у њој 
ра сту, а ко је су би ле из у зет но ва жне за жи вот и 
ис хра ну љу ди у пра и сто ри ји.11 По ла зни ци су мо-
гли да ви де из че га биљ ке ра сту и да на у че шта им 
је све нео п ход но за пра ви лан раз вој. На кон кра ћег 
увод ног де ла они су, уз аси стен ци ју ар хе о бо та ни-
ча ра и му зеј ског пе да го га, при сту пи ли са мо стал-
ном са ђе њу и за ли ва њу се ме на јед но зр не пше ни це 
и ди вљег гра шка чи ји ће раст и раз вој пра ти ти то-
ком ци клу са ра ди о ни ца. 

Код уче сни ка ра ди о ни це ове са мо стал не ак тив-
но сти иза зва ле су бур не ре ак ци је за до вољ ства и 
сре ће. Ужи ва ли су у њи ма и у про дук ти ма сво га 
рада. На кон раз го во ра и раз гле да ња Ар хе о бо та-
нич ке ба ште по ла зни ци ме ња ју про стор и при сту-
па ју кре а тив ном осли ка ва њу раз ли чи тих вр ста 
ли шћа тем пе ром на но вин ском па пи ру, у ви ду гра-
фи ке. Циљ је био да се упо зна ју са основ ним ка рак-
те ри сти ка ма би ља ка и са зна ча јем за шти те и очу ва-
ња биљ них вр ста, те да уна пре де сен зор не и мо торне 
спо соб но сти, па жњу, пам ће ње као и кре а тив ност.

Че му слу же де ло ви биљ ке – У окви ру ове ра-
ди о ни це по ла зни ци су про ду би ли упо зна ва ње са 

чу де сним све том би ља ка. Ви де ли су шта се раз ви ло 
из по се ја них се ме на јед но зр не пше ни це и ди вљег 
гра шка и на ста ви ли су да пра те њи хов раст и раз вој. 
Кроз аде кват но при пре мљен раз го вор об ја шње на 
им је уло га сва ког де ла биљ ке, као и то че му слу жи, 
а та ко ђе су упо зна ти са усло ви ма ко је је нео п ход но 
обез бе ди ти за не сме тан раст и раз вој би ља ка, те 
са про це сом фо то син те зе.

У кре а тив ном де лу ра ди о ни це по ла зни ци су 
укра ша ва ли др во ја бу ке и кру шке и осли ка ва ли их 
во шта ним бо ја ма, ре ђа ли ли шће и пло до ве из ре-
за не од ха мер па пи ра на од го ва ра ју ћа ме ста, те су 
та ко кроз игру утвр ди ли де ло ве би ља ка, де тек то-
ва ли про стор не од но се и су сре ли се са кла си фи ка-
ци јом. Циљ ра ди о ни це био је упо зна ва ње са де ло-
ви ма би ља ка, про це си ма њи хо вог са зре ва ња, те 
са про стор ним ре ла ци ја ма.

Биљ ке и го ди шња до ба – По ла зни ци су кроз 
пре да ва ње и у ви ду пре зен та ци је са зна ли ка ко се 
биљ ке при ла го ђа ва ју сме ни го ди шњих до ба и шта 
се са њи ма та да де ша ва. Упо зна ли су и са зна ли не-
што ви ше о про лећ ном би љу: ко при ви, бо кви ци, 
зо ви, мај чи ној ду ши ци, хај дуч кој тра ви и бо сиљ ку. 
У Ду нав ском пар ку су на шли не ке од ових би ља ка. 
Усво ји ли су чи ње ни це о ва жно сти уз га ја ња би ља ка, 
ре дов ног за ли ва ња, као и стр пље ња у не го ва њу. Та-
ко ђе су се кроз пре да ва ње упо зна ли са се зон ским 
ра до ви ма у по љу и до ма ћин ству и об на вља ли зна ња 
сте че на на прет ход ним ра ди о ни ца ма. У кре а тив ном 
де лу ра ди о ни це по ла зни ци су спа ја ли пло до ве би-
ља ка са њи хо вом сен ком и ре ђа ли по ре до сле ду ци-
клус ра ста и са зре ва ња биљ ке. Циљ ра ди о ни це био 
је сти ца ње но вих и об но ва ста рих зна ња, као и уви-
да у се зон ске по сло ве у по љу, са по на ша њем и при-
ла го ђа ва њем би ља ка то ком сме не го ди шњих до ба.

И ку кољ је биљ ка – На овој ра ди о ни ци по ла-
зни ци су има ли при ли ку да од ар хе о бо та ни ча ра 
са зна ју не што ви ше о бо ко ре њу, од но сно гра на њу 
пше ни це, и да ви де да је ку кољ (биљ ка) ко ју су по-
са ди ли при лич но на ра сла. Кроз во ђе ни раз го вор 
упо зна ли су се са ле ко ви тим свој стви ма би ља ка, са 
отров ним биљ ним вр ста ма, са де лат но сти ма људи 
у рав ни чар ским про сто ри ма и са зна ча јем и ко ри-
сно шћу би ља ка за жи вот љу ди. Од ар хе о бо та ни чара 
су чу ли не што ви ше о ви та ми ни ма нео п ход ним 



за до бро здра вље љу ди и о њи хо вој ва жној уло зи 
у обез бе ђи ва њу и под сти ца њу пра вил ног од ви ја ња 
ва жних про це са као што су раст и раз вој ће ли ја, 
сти ца ње по треб ног ни воа сна ге и енер ги је за жи-
вот. У кре а тив ном де лу ра ди о ни це упо зна ли су се 
са ли ко ви ма, ко је су бо ји ли, из при че Цве то ли сна 
до ли на, осми шље не за крај ци клу са ра ди о ни ца. 
При ча је адап ти ра на за кра ћи об лик по зо ри шног 
из во ђе ња, игра ла се пред пу бли ком, са ци љем да се 
ис так ну зна ња и ве шти не ко је су по ла зни ци сте кли 
по ха ђа ју ћи бо та нич ке му зеј ске ра ди о ни це.

Ала ти за об ра ду зе мљи шта – У Ар хе о бо та нич-
кој ба шти са по ла зни ци ма се раз го ва ра ло о цвета-
њу би ља ка. Ишло се на за па жа ње и де тек то ва ње 
свих про ме на у Ар хе о бо та нич кој ба шти, те су уче-
сни ци при ме ти ли да је про цве тао ди вљи гра шак 
ко ји су за са ди ли. Уо чи ли су и укло ни ли ко ров који 
је ни као уз гра шак. Ове прак тич не, са мо стал не 
ак тив но сти иза зва ле су ле па осе ћа ња и ра дост код 
по ла зни ка. По сма тра ли су раз ли чи те вр сте биљ-
них цве то ва и про на шли пр ве ја го де ко је су са зре ле. 
У кре а тив ном де лу упо зна ли су се са ба штен ским 
ала том за об ра ду зе мљи шта, њи хо вим на зи ви ма 
и на ме ном, спа ја ли су пло до ве би ља ка са при пада-
ју ћим ли шћем и пра ви ли раз ли ку из ме ђу по вр ћа 
и во ћа.

Пред ста ва „Цве то ли сна до ли на“ – На кра ју 
ци клу са ра ди о ни ца Упо знај мо Ар хе о ба тин чку ба
шту Му зе ја Вој во ди не по ла зни ци су из ве ли кра ћу 
по зо ри шну пред ста ву пред пу бли ком, кроз ко ју 
су по ка за ли сво ја зна ња и ве шти не сте че не то ком 
овог ра ди о ни чар ског ци клу са. Уло ге су им по деље-
не у ви ду „ка рак те ра“ во ћа и по вр ћа, те је сва ки 
ко ри сник украт ко, у ви ду ри мо ва ног сти ха, ре као 
нај ва жни је ка рак те ри сти ке и ле ко ви та свој ства 
биљ ке ко ја му је до де ље на. На кон то га усле дио је 
и квиз на ко јем су по ка за ли из у зет но ви со ко зна-
ње о де ло ви ма би ља ка, гра на њу, цве та њу, ба штен-
ском ала ту, ра до ви ма у по љу и сл. Сва ки по ла зник 
је био по себ но под сти цан, по др жа ван у за по че тој 
ак тив но сти, у са вла да ва њу те шко ћа на ко је је на-
и ла зио, и пре ва зи ла же њу пре пре ка. Пред ста ва 
Цве то ли сна до ли на об ли ко ва на је као син те за му-
зи ке, по кре та и ре чи. Њен до при нос је у про ши-
ре њу све сти уче сни ка и про ду бљи ва њу уза јам них 
од но са и ко му ни ка ци је, али исто вре ме но и у раз-

ви ја ње са мо све сти, спо соб но сти при хва та ња и кри-
тич ког од но са пре ма се би. Сва кој осо би су по треб-
ни под сти ца ји, по себ но осо ба ма са ин ва ли ди те том. 
У ра ду са овом де цом не сме ју из о ста ти бла го и пра-
вил но по сту па ње, по хва ле, при зна ња и на гра де. 
На кон ви ше ме сеч них про ба и уве жба ва ња тек ста, 
на ве ли ко за до вољ ство, ка ко њи хо во та ко и му зеј-
ских са рад ни ка, пред ста ва се по ка за ла из у зет но 
до бро и као но ви на у му зеј ском ра ду, што нас је 
под ста кло да та кав об лик ко му ни ка ци је и ра да 
ор га ни зу је мо и у но вом ци клу су ра ди о ни ца.

За кључ не кон ста та ци је

Му зе ји има ју ве ли ку од го вор ност да од го во ре 
на по тре бе ко ри сни ка, да уо че њи хо ве ин ди ви ду-
ал не ка рак те ри сти ке и при ла го де ме то де пре зен-
то ва ња у ци љу ак тив ног пар ти ци пи ра ња ко ри-
сни ка, као и ве ће по се ће но сти му зе ја. Они тре ба 
да до при не су про ме ни пред ста ва и ста во ва о особа-
ма са ин ва ли ди те том, оства ри ва њу бо љих усло ва 
за ко ри шће ње њи хо вих по тен ци ја ла и укљу чи ва-
њу у ак ти ван жи вот у за јед ни ци. 

Умет ност мо же за до во љи ти ра зно вр сне људ-
ске по тре бе за хва љу ју ћи то ме што по ред свог 
основ ног атри бу та – умет нич ки ле по, са др жи и 
низ других емо ци о нал них, са знај них и ми са о них 
ком по нен ти. Умет нич ко ства ра ла штво до при но-
си раз во ју сен зи би ли те та, ра до зна ло сти, ма ште и 
осе ћа ња. У умет но сти је сје ди ње но са знај но и ло-
гич ко са емо ци о нал но-ли ков ним. Умет нич ко дело 
за хва та пси хич ке про це се, бу ди од ре ђе ни емо-
ци о нал ни тон. Умет ност је нај при ме ре ни ји об лик 
из ра жа ва ња осо ба са ин ва ли ди те том. Оне се нај-
лак ше из ра жа ва ју пу тем умет но сти.
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КРЕ А ТИВ НЕ РА ДИ О НИ ЦЕ ЗА ОСО БЕ СА ИН ВА ЛИ ДИ ТЕ ТОМ... ИВА НА СТЕ ПА НОВ ТА СИЋ

Осо бе са ин ва ли ди те том тре ба из ла га ти деј стви-
ма раз ли чи тих ви до ва умет но сти ка ко би про на шли 
пра ви ме ди јум ко јим ће се нај бо ље про наћи. Треба 
им омо гу ћи ти ви ше вре ме на уну тар ко јег се мо гу 
из ра зи ти, пру жи ти им мо гућ ност ис тра жи ва ња 
раз ли чи тих ме ди ја и око ли не у си гур ном окру же-
њу, охра бри ва ти их за раз ли чи те на чи не умет нич-
ког из ра жа ва ња и ука зи ва ти на ва жност са мо и зра-
жа ва ња. По себ но тре ба на гла си ти ва жност по на-
вља ња у ра ду са овом по пу ла ци јом ка ко би што 
пре усво ји ла но ва зна ња и ве шти не. По треб но је 
по бољ ша ти њи хо ве со ци јал не ве шти не и ком пе-
тен ци је у свр ху лак ше со ци јал не ин клу зи је и ин те-
гра ци је. Они тре ба да се осна же ка ко би раз ви ли 
сво је спо соб но сти у скла ду са сво јим мо гућ но стима.

Ре а ли за ци јом му зеј ских кре а тив них ра ди о ни-
ца за осо бе са ин ва ли ди те том Му зеј Вој во ди не 
пру жа овим осо ба ма мо гућ ност да спо зна ју кул-
тур ну ба шти ну и да раз ви ју кул тур не по тре бе и 
на ви ке по се ћи ва ња ин сти ту ци ја кул ту ре. На тај 
на чин усме ре ни су на от кри ва ње но вих ак тив но-
сти и на уна пре ђе ње вла сти тих по тен ци ја ла.

Осо бе са ин ва ли ди те том са ве ли ким за до вољ-
ством до ла зе у Му зеј Вој во ди не и ра ду ју се сва ком 
по стиг ну том успе ху. Ја ча ју сво је са мо по у зда ње, а 
при ли ка да ак тив но уче ству ју и по ха ђа ју кре а тив-
не ра ди о ни це спре ча ва њи хо ву со ци јал ну ис кљу-
че ност.

Осо бе са ин ва ли ди те том ни су огра ни че не сво-
јим спо соб но сти ма уко ли ко се при др жа ва мо прин-
ци па, ме то да и об ли ка со ци јал ног уче ња, и у мо-
гућ но сти су да ства ра ју ле па и умет нич ки вред на 
де ла. Му зе ји као ме ста ин клу зи је има ју по тен ци-
јал да про мо ви шу то ле ран ци ју, по што ва ње, да 
еду ку ју и да ути чу на от кла ња ње сте ре о ти па ко ји 
су при сут ни уну тар дру штва. 

Му зе ј Вој во ди не све ви ше по чи ње да са гле да-
ва  сво ју функ ци ју у дру штву. Уо ча ва се по мак у на-
чи ну са гле да ва ња му зеј ских са др жа ја и ис ти че се 
да он тре ба да бу де при ме ре ни ји пу бли ци ко ја посе-
ћу је му зе је, али то је са мо је дан ко рак ка афир маци-
ји му зе ја као со ци јал но ин клу зив не ин сти ту ци је. 
Му зеј Вој во ди не је ин тер кул ту рал на, ди на мич на 
ин сти ту ци ја ко ја на ин тер ак тив ни и ин тер ди сци-
пли нар ни на чин по ве зу је му зе о ло ги ју, ли ков ну 
умет ност, кул ту ру усме ног из ра жа ва ња и мно ге дру-
ге са др жа је и та ко до при но си све стра ном раз во ју 
лич но сти.
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Ivana Stepanov Tasić, Museum of Vojvodina

CREATIVE WORKSHOPS FOR PERSONS WITH DISABILITIES IN THE MUSEUM  
OF VOJVODINA – INCLUSIVE EDUCATION IN THE MUSEUM

Summary

The term inclusion has its origins in Latin and is a derivative that means inclusion, involvement, compre-
hension and implication. In order for social inclusion to really make sense and show results, it is necessary to 
engage a large number of institutions. In addition to educational institutions, which are unavoidable, cultural 
institutions also play a very important role in social inclusion. They fulfil their role through accessible entrances 
without architectural barriers, with the help of Braille, sign language and a variety of programme activities 
adapted for people with disabilities.

The purpose and goal of the inclusive museum is to represent marginalized groups in its settings and to 
provide access to those who would otherwise be excluded from the museum. Art has many benefits for chil-
dren, starting from the very distancing of children from their health problem, through play and positive emo-
tions to supporting the building of the nervous system and the development of aesthetic and creative abilities. 
Educational work with people with disabilities through art also influences the development of attention, memory, 
patience, group work and socialization. In the museum creative workshops of the Museum of Vojvodina, the 
participants drew with a pencil, cut with scissors, modelled clay and painted with a brush, thus developing 
fine motor skills, eye-hand coordination, and eye accommodation, which is extremely important for creating 
as many synapses as possible.

Learning in museums has its own specific characteristics that should be used because they represent places 
where visitors can learn in direct contact with the centuries-old collected cultural heritage and real objects that 
represent it. We can conclude that people with disabilities if we follow the principles, methods and forms of 
social learning in pedagogy, are not limited in their abilities and are able to create beautiful, artistically valuable 
works.
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UDC 061.4:355.313(497.113)]:069.5(497.113No vi Sad)

VIR TU EL NOM PLO VID BOM KROZ MU ZEJ VOJ VO DI NE  
DO IZ LO ŽBE ŠAJ KA1

So nja Kr stin, No vi Sad

Ap strakt: Ovaj rad uka zu je, ka ko na zna čaj re al nih po se ta mu ze ji ma, ta ko i vir tu el nih, ko ji su, po red to ga što 
pro mo vi šu re al ne obi la ske u re dov nim okol no sti ma, to kom van red nog sta nja i pan de mi je vi ru sa Co vid 19, bi li je-
di ni mo gu ći. Ta ko đe, cilj ovog ra da je ste da uka že na to ko li ko se vir tu el ni mu ze ji na me ću kao od lič no re še nje za 
uče nje i is tra ži va nje, po seb no za mla đu po pu la ci ju, ako go vo ri mo o di gi tal nim kom pe ten ci ja ma i za ba vi na da lji-
nu, tj. pu tem in ter ne ta. U ra du je po se ban ak ce nat sta vljen na vir tu el nu po nu du Mu ze ja Voj vo di ne u No vom Sa du, 
i jed nu od po stav ki – na iz lo žbu Šaj ka. Ana li zi ra ne su mo guć no sti do ži vlja ja po me nu te iz lo žbe vir tu el nim pu tem, 
sa za ključ kom da i po red od re đe nih po teš ko ća, ova kav vid „po se te” nu di da le ko vi še pred no sti. 

Ključ ne re či: Mu zej Voj vo di ne, slo bod no vre me, uče nje, vir tu el ni mu ze ji, iz lo žba Šaj ka

Pro te klih ne ko li ko me se ci na šu ze mlju, pa i ceo svet, 
za hva ti lo je ši re nje za ra ze ko ro na vi ru som (CO VID 19). 
Mno ge ze mlje su bi le pri nu đe ne da pro gla se van red no 
sta nje i uve du stro ga ogra ni če nja i me re koje bi do pri-
ne le ma njem ši re nju i spre ča va nju za ra ze. Pan de mi ja 
ko ro na vi ru som uti ca la je na za tva ra nje vr ti ća, ško la, 
fa kul te ta, ob u sta vu ra da u mno gim pred u ze ći ma. Za-
bra nje na su jav na oku plja nja što je ta ko đe uti ca lo na 
pre kid ra da ka ko kul tur nih usta no va, ta ko i svih onih 
ko je su pod ra zu me va le oku plja nje ve ćeg bro ja lju di. 
Pan de mi ja ko ja je za hva ti la go to vo či tav svet iz me ni la 
je ka ko na vi ke i po na ša nje po je din ca, ta ko i or ga ni-
za ci ju i po slo va nje kom pa ni ja. Si tu a ci ja iza zva na pan-
de mi jom ko ro na vi ru sa pred sta vlja glo bal nu kri zu, 
ko ja po red to ga što ugro ža va fi zič ko zdra vlje lju di, za-
jed no sa uve de nim me ra ma izo la ci je ne mi nov no po-
ga đa i na še men tal no zdra vlje. Bor ba sa pan de mi jom 
i izo la ci ja zah te va ju po seb ne na po re pri la go đa va nja 
na na sta lu si tu a ci ju. Zbog sve ga na ve de nog, Mi ni star-
stvo kul tu re i in for mi sa nja Republike Sr bi je po zva lo je 
usta no ve kul tu re da uči ne mak si mal no do stup nim di-
gi tal ni sa dr žaj svo jih pro gra ma i ak tiv no sti u vre me 
kri ze po vo dom epi de mi je ko ro na vi ru sa, ko ja je do ve-
la do ot ka zi va nja i od la ga nja ve ći ne do ga đa ja u obla sti 
kul tu re i umet no sti. Vir tu el ni mu ze ji, od no sno vir tu-
el no raz gle da nje mu ze ja, na met nu lo se kao do bro re-
še nje za sve sa ve sne lju de ko ji su od lu či li da osta nu u izo-
la ci ji za vre me pan de mi je. Ne ki od vir tu el nih mu ze ja 

ko je je mo gu će po se ti ti su: Bri tish Mu se um (Lon don), 
Gug  gen he im Mu se um (Nju jork), Per ga mon Mu se um 
(Ber  lin), Van Gog Mu se um (Am ster dam), Er mi taž 
mu zej (Sankt Pe ter burg), Mu zej Voj vo di ne u No vom 
Sa du… i dru gi.

Pred no sti uče nja u in for mal nim okru že nji ma su 
što ono ni je vo đe no ni ti usme ra va no od stra ne ne kog 
spo ljaš njeg au to ri te ta, već je do bro volj no, sa mo u sme-
re no. Mu ze ji pru ža ju pri li ku lju di ma svih uz ra sta da 
uče vla sti tim tem pom, da za do vo lje ra do zna lost. Ak-
tiv no sti u mu ze ju omo gu ća va ju onom ko ji uči da slo-
bod no bi ra pod ruč ja obra zo va nja i da pre ma svo jim 
in te re so va nji ma od re di di na mi ku ba vlje nja tim sa dr-
ža ji ma. Oso ba ko ja uči, mo že za hva lju ju ći mu zej skom 
okru že nju da raz vi ja spo sob nost za sa mo sta lan rad i 
kri tič nost. Ta ko đe, mu ze ji mo gu da bu du ve o ma us-
peš ni u pod sti ca nju mo ti va ci je za uče nje, što po ti če od 
su sre ta sa re al nim pred me ti ma. Ta ko đe, oni mo gu da 
de lu ju u prav cu so ci jal nog uklju či va nja, u ot kri va nju 
sop stve nih kul tur nih ko re na, ali i u prav cu raz u me-
va nja kul tur ne ra zno li ko sti i raz li či to sti. Fo kus je na 
sa mom pro ce su uče nja, pri če mu je ak ce nat na stva-
ra nju ve za iz me đu po zna tog i ne po zna tog, sti ca nju is-
ku stva pu tem ma ni pu la ci je re al nim pred me ti ma ili 
do ži vlja va njem stvar nih fe no me na. Uče nje u mu ze ji-
ma po či nje per cep ci jom pred me ta, te upo tre bom što 
vi še mo gu ćih ču la ra di aku mu la ci je što ve ćeg bro ja 
in for ma ci ja o pred me tu ko ji se ana li zi ra. Ovi se po daci 



po ve zu ju sa pret hod nim zna nji ma i is ku stvi ma da bi 
se doš lo do no vih zna če nja i za klju ča ka. Spe ci fič na 
pri li ka za uče nje ko ju nu di mu zej je ste is ku stve na (do-
ži vljaj na) pri ro da uče nja ko ja se ba zi ra na su sre tu sa 
re al nim pred me ti ma (Va sić, 2012).

Di gi tal na teh no lo gi ja uve la je pro me ne u na čin 
oču va nja i zaš ti te mu zej ske zbir ke, a ti me i u na čin 
nji ho vog pri ka zi va nja. Cilj di gi ta li za ci je mu zej skih 
zbir ki je oču va nje baš ti ne i stva ra nje no vih iz vo ra in-
for ma ci ja, a ti me i zna nja i nji ho vo pre zen to va nje. Vir-
tu el ni mu ze ji pri vla če sve vi še po se ti o ca, po seb no 
mla đe lju de. Šta je vir tu el ni mu zej? Vir tu el ni mu zej 
je mu zej ko ji eg zi sti ra u vir tu el nom pro sto ru, mu zej 
do stu pan pre ko in ter ne ta. To je vir tu e li zo va na, di gi-
ta li zo va na ko lek ci ja eks po na ta, sli ka, cr te ža, skulp tu ra, 
fo to gra fi ja, pred me ta, zvuč nih i vi deo za pi sa i sve ga 
ono ga što se u fi zič kom sve tu na la zi u stvar nim, tra di-
ci o nal nim mu ze ji ma. No ve teh no lo gi je ni su sa mo 
atrak tiv ni mar ke tiš ki do da tak ili za me na za re al ne 
mu ze je, već u struč nim i kre a tiv nim ru ka ma, moć no 
sred stvo za pot pu no no ve obla sti de lo va nja mu ze ja. 
Jed na od njih je i una pre đi va nje edu ka tiv nih funk ci ja 
mu ze ja. Pred nost vir tu el nog mu ze ja je u to me što je do-
stu pan sva kom ko ima pri stup in ter ne tu. Uti caj stvar-
nih mu ze ja na vir tu el ne je oči gle dan, ali sve je oči ti ji 
i uti caj vir tu el nih mu ze ja na re al ne mu ze je. To ne zna-
či da vir tu el ni mu ze ji zna če „ga še nje” tra di ci o nal nih 
mu ze ja, jer će čo vek uvek ima ti po tre bu da po se ću je 
kla sič ne mu ze je. In ter net upra vo nu di mo guć nost po-
ve ća va nja vi dlji vo sti tra di ci o nal nih mu ze ja. Sa vre me-
na pu bli ka uve li ko ko ri sti in ter net i to je već do vo ljan 
raz log da mu ze ji pra te po tre bu svo je pu bli ke i di na-
mi ku raz vo ja no vih teh no lo gi ja (Da mja nov, 2013).

Ka rak te ri sti ka vir tu el nog mu ze ja ko ji po sto ji samo 
na in ter ne tu je ste i ta što ko ri snik po se ću je ovaj mu zej 

us po sta vlja ju ći sa njim ne po sred nu ko mu ni ka ci ju i 
lič ni od nos, udu blju ju ći se po sred stvom ra ču na ra u 
no vu re al nost, u vir tu el ni svet u či jem stva ra nju i sam 
uče stvu je. Na taj na čin čo vek se od po sma tra ča pre o bra-
ža va u uče sni ka te „no ve re al no sti”, u ko joj mu ni ko ne 
sme ta, ni dru gi po se ti o ci, ni oso blje mu ze ja. Osim to ga, 
po se ta vir tu el nom mu ze ju mo gu ća je u bi lo ko je doba 
da na ili no ći, ne ma re do va za kar te kao ni ogra ni če nja 
vre me na bo rav ka u nje mu ili is pred ne kog eks po na ta. 
Na rav no, vir tu el ni mu zej, kao i bi lo ko ji dru gi, mo ra 
da ima svoj „sce na rio”, a to je nje go va struk tu ra i plan. 
Uče sta lost po ja vlji va nja in for ma ci ja na saj tu vir tu el-
nog mu ze ja ne ko li ko pu ta je ve ća ne go na saj tu re al-
nog mu ze ja. Da bi ofor mio krug svo jih stal nih po se ti-
la ca, vir tu el ni mu zej ne pre kid no ob na vlja sajt, po sta-
vlja ju ći sve no vi je i no vi je in for ma ci je, or ga ni zu ju ći 
fo ru me itd. Vir tu el ne iz lo žbe su u znat no ma njoj meri 
vre men ski ogra ni če ne, u od no su na vre men sko ogra-
ni če nje pre zen ta ci ja re al nih mu ze ja (Mu zej i in ter net).

Sa vre me na vas pit no-obra zov na prak sa u mu ze ji-
ma za sni va se upra vo na onim te o ri ja ma uče nja ko je 
u fo kus sta vlja ju uče ni ka i nje go vu ak tiv nost, kao i 
zna čaj ot kri ća, is ku stva i do ži vlja ja u pro ce su uče nja. 
Pod sti caj na oko li na ta ko đe je jed na od ve o ma bit nih 
stav ki. Kog ni tiv ne te o rij ske kon cep ci je ima le su ve o ma 
ve li ki uti caj na obra zov ni rad u mu ze ji ma (po la že nje 
od is ku stva, uče nje pu tem de lat no sti, kroz uro đe nu po-
tre bu za is tra ži va njem). Rad Ža na Pi ja žea (Jean Pi a get) 
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je na broj ne na či ne in spi ri sao osmiš lja va nje mu zej-
skih iz lo žbi (kroz upo tre bu raz li či tih sen zor nih i mo-
tor nih veš ti na, eks pe ri men ti sa njem, ru ko va njem 
pred me ti ma), te su mu ze ji po če li da kre i ra ju oko li nu 
ko ja pod sti če is tra ži va nje i sti mu li še kog ni tiv ni raz-
voj. Te o ri je uče nja u mu ze ju pod ra zu me va ju i ko o pe-
ra tiv no uče nje ko je se sma tra ve o ma va žnim. Ia ko je 
ma lo za stu plje na, ulo ga so ci jal ne in ter ak ci je i je zi ka 
je ve o ma na gla še na (mo guć nost ostva ri va nja uslo va-
ma te ri ja la, ka ko bi uče ni ci uče stvo va li u gra đe nju i kre-
i ra nju). Kon struk ti vi zam kao te o rij ska ori jen ta ci ja 
ima ve lik uti caj na rad mu ze ja. Sta vlja se ak ce nat na 
ak tiv nost po se ti la ca – na nji ho ve po tre be i po ten ci ja le, 
is tra ži vač ke ak tiv no sti, sa rad nju sa dru gi ma. S ob zi rom 
na to da je da nas pre po zna to da su so ci jal ni kon tekst 
i in ter ak ci ja sa dru gi ma od suš tin ske va žno sti za pro-
ces sa zna nja, in te re so va nja is tra ži va ča su se po me ri la 
sa po je di nač nih mo de la uče nja na so ci jal ni kon tekst, 
u ko jem se od vi ja uče nje (uza jam no de lo va nje po je din-
ca i po sred ni ka – oru đe, go vor, sig na li, sim bo li – sve to 
an ga žo va no je u pro ce su uče nja). Uče nje kao ak ti van 
pro ces stva ra nja zna če nja ba zi ra se na is ku stvi ma, ve-
ro va nji ma, pret hod nim zna nji ma onih ko ji uče. Pre-
zen ta ci ja u mu ze ju bi tre ba lo da bu de po ve za na sa in-
te re si ma i po tre ba ma po se ti o ca, da bu de pri me re na 
is ku stvu po se ti o ca, i što je naj va žni je da ima odre đen 
zna čaj za nje ga (Mi lu ti no vić, 2006).

Mu zej Vo vo di ne je or ga ni za ci o no raz gra na ta usta-
no va, sa bo ga tim mu zej skim fon dom ko ji bro ji oko 
400.000 pred me ta i bi bli o teč kim fon dom sa pre ko 
50.000 pu bli ka ci ja. Re dov na mu zej ska pu bli ka ci ja Rad 
Mu ze ja Voj vo di ne, ko ja iz la zi od 1952. go di ne, no si la 
je na ziv Rad voj vo đan skih mu ze ja do 1994. go di ne. U 
us po sta vlja nju raz gra na te mu zej ske mre že stvo re ni 
su de pan dan si – Et no park „Brv na ra” u Bač kom Jar ku 
i Mu zej ski kom pleks Kul pin, ko ji se u sa sta vu mu ze ja 
na la zi od 2004. go di ne. Mu zej Voj vo di ne pred jav nost 
iz la zi sa kom plek sno iz ra đe nom stal nom po stav kom 
ko ja, u kon ti nu i te tu od osam hi lja da go di na, pre zen-
tu je raz vi tak ljud skog druš tva na da naš njem tlu Voj-
vo di ne. Na pro sto ru od 3.000 m2 pred sta vlje no je 6.000 
re pre zen ta tiv nih eks po na ta iz ar he o lo gi je, opšte isto-
ri je, isto ri je umet no sti i et no lo gi je. Stal na po stav ka 
pru ža sin te tič ku sli ku mi le ni jum ske proš lo sti ovog 
kra ja. Iz lo že ni pred me ti sve do če o tra ja nju ljud skih 
za jed ni ca i kul tu ra od pa le o li ta i me zo li ta, od pr vih 
ljudskih tra go va kod Iri ga sta rih oko 40.000 go di na, 
pre ko star če vač ke, vin čan ske i dru gih neo lit skih kul-

tu ra, vi še sloj ne Go mo la ve, Fe u dva ra i Ka la ka če, do 
mit skih vre me na sta re Grč ke i ve le lep nih spo me ni ka 
im pe ri jal nog Ri ma, od se o ba na ro da do sme na et nič-
kih za jed ni ca – slo ven skih, ugar skih, srp skih i dru gih 
na ro da. Pr vi deo stal ne po stav ke pra ti obim na mo no-
gra fi ja Mu zej Voj vo di ne. Dru gi deo stal ne po stav ke, 
ko ji go vo ri o proš lo sti Voj vo di ne od sre di ne 19. ve ka do 
sre di ne 20. ve ka, na la zi se u zgra di biv šeg Isto rij skog 
mu ze ja. Tri rim ska po zla će na šle ma pred sta vlja ju je-
din stve ne pri mer ke svo je vr ste na pod ruč ju Evro pe i 
de ce ni ja ma se iz dva ja ju kao ne for mal ni zaš tit ni znak 
Mu ze ja (O Mu ze ju Voj vo di ne).

Pra te ći sa vre me ne obra zov ne i mu ze o loš ke pro-
me ne Slu žba za od no se sa jav noš ću i pe da goš ki rad 
Mu ze ja Voj vo di ne već du že vre me re a li zu je i plan sku 
i si ste mat sku vas pit no-obra zov nu de lat nost sa po se ti-
o ci ma od predškol skog uz ra sta, pre ko osnov noš kol-
skog, pa sve do tre će ži vot ne do bi. Svi ob li ci pe da goš kog 
ra da u Mu ze ju, bi lo da je u pi ta nju uo bi ča je na po se ta 
ili uče stvo va nje u ne kim od pro gra ma, ini ci ra ju jed no, 
a to je da de te, od no sno uče nik, ne bu de u po zi ci ji pa-
siv nog po sma tra ča, već ak ti van uče snik pro gram skih 
ak ti vo sti. Ide ja ove Slu žbe je ste da Mu zej mo ra da po-
sta ne or ga ni za ci ja uče nja ko ja tre ba da pru ži mo guć-
nost sa zna nja, ali i me sto oda kle će se po ne ti je din-
stve ni do ži vljaj i emo ci ja ko ja će po se ti o ca po no vo 
vra ti ti u mu zej. Struč nja ci u okvi ru ove Slu žbe ba ve se 
kre i ra njem i or ga ni za ci jom raz li či tih vr sta iz lo žbi, pro-
gra ma i dru gih sa dr ža ja pri me re nih uz ra stu, mo guć no-
sti ma i in te re so va nji ma po se ti o ca i to kroz Mu zej ske 
igra o ni ce, Mu zej ske kre a tiv ne ra di o ni ce, Mu zej ske učio
ni ce i dru go (Mi lu ti no vić, 2006).

Šaj ka



Za vre me pan de mi je, iza zva ne ko ro na vi ru som, 
Mu zej Voj vo di ne na sta vio je vir tu el no dru že nje sa pu-
bli kom. Jed na od in te re sant nih iz lo žbi ko ju je mo gu-
će vir tu el no is pra ti ti je ste iz lo žba Šaj ka. Ula skom na 
sajt Mu ze ja Voj vo di ne, na glav nom me ni ju nu di se 
op ci ja vir tu el nog obi la ska. Oda bi rom te op ci je, pri-
ka zu je se sam ulaz mu ze ja i nu di se op ci ja „pri la ska” 
iz lo žbi Tem pus Sank to rum (Vre me sve ta ca) po sta vlje-
nu sa boč nih stra na ste pe niš ta. Sa de sne stra ne mo že 
se uo či ti su ve nir ni ca (nu di se op ci ja za ula zak u istu 
kao i za bli že raz gle da nje pred me ta i uve li ča va nje), a 
sa le ve stra ne por tir ska kan ce la ri ja. Ni je mo gu će pro-
či ta ti sa dr žaj sa pa noa ko ji kra se zi do ve ula za (sla bi ja 
stra na ovog vir tu el nog obi la ska). Na sa mom ula zu kao 
i pri li kom „pe nja nja” na bal kon (pr vi sprat), uvi đa se 
no vo go diš nja at mos fe ra (jel ka, ukra še na ogra da ste-
pe niš ta), što se mo že na ve sti kao je dan od pro pu sta, 
s ob zi rom na to da je no vo go diš nji pe riod dav no za 
na ma. Od la skom na bal kom stre li ca ma je mo gu će 
pri stu pi ti raz li či tim sa dr ža ji ma i iz lo žba ma. „Pe nju ći 
se” na pr vi sprat uo ča va mo pla vu ta blu sa nat pi som 
ULI CA STA RIH ZA NA TA (ka rak te ri stič nu za ta ble 
ko je ozna ča va ju uli ce). Kli kom na istu otva ra nam se 
pro zor mo gu ćeg iz gle da kre i ra ne uli ce sa iz lo zi ma, i 
ne vi še in for ma ci ja o to me. U pa da ju ćoj li sti su u po-
nu di iz lo žbe – Vre me sve ta ca, Šaj ka, Be la Ru si ja, Istra, 
stal na po stav ka). Već u sa mom ho lu po se ti lac se može 
upo zna ti sa osnov nim in for ma ci ja ma ve za nim za iz-
lo žbu Šaj ka, ta ko što pri la skom stre li ca ma ko je vo de 
kroz pro stor mo gu da se uo če pla ka ti na zi do vi ma koji 
go vo re o to me, ma ke ta bro da šaj ke ko ji je po sta vljen na 
sa moj sre di ni ho la, kao i pla kat Na se lja u Šaj kaš koj – 

ka ta star ski pla no vi, oka čen na zi du ho la. Ta ko đe, na 
bal ko nu u de lu gde su smeš te ni po me nu ti pla ka ti i 
ma ke ta mo že se na stu bu pri me ti ti op ci ja za po kre ta-
nje zvu ka – što je ve o ma po želj no ka ko bi do ži vljaj bio 
što pot pu ni ji, s tim što se kli kom na istu op ci ju po-
kre će zvuk ko ji ni je u ve zi sa po me nu tom iz lo žbom, 
već au to mat ski upu ću je na ne ku dru gu (iz lo žba Be la 
Ru si ja), što bi ta ko đe bio je dan od pro pu sta. U ho lu 
su smeš te ni ekra ni ko ji ve ro vat no pru ža ju mo guć nost 
in for mi sa nja o or ga ni za ci ji mu ze ja, pro sto ra, in for ma-
ci je o sa moj po stav ci iz lo žbe, ili opet ne ka vr sta in ter-
 ak tiv nog učeš ća. U od no su na ma ke tu šaj ke, sa le ve 
stra ne, stre li ca vo di do pro sto ri je (pr va vra ta le vo) u 
ko joj je smeš te na iz lo žba Šaj ka. Pr vi uti sak pri ula sku 
je za i sta im pre si van, jer se stva ra pred sta va ula ska na 
brod. Dr ve na po sta va u ob li ku bro da sa de ta lji ma na 
dnu, ko ji u pla voj bo ji i sa tr skom do ča ra va ju vo du, za-
i sta su do bra ide ja ko ja upot pu nju je do ži vljaj. Po sma-
tra ju ći eks po na te re dom, s le va na de sno, po se ti o ci 
mo gu da se upo zna ju sa sle de ćim po gla vlji ma (od lič-
no po sla ga nim od naj o snov ni jih in for ma ci ja ka onim 
ko ji pro ši ru ju mo žda već zna ne in for ma ci je): Pr vi šaj
ka ši (ob jaš nje nje ko je do bi ja mo kli kom na op ci ju za 
či ta nje: „Zna čaj nu ulo gu u bor bi pro tiv Tu ra ka, još od 
vre me na ugar skog kra lja Ma ti je Kor vi na 1458–1490, 
ima la reč na flo ta ko ju su či ni le la đe-šaj ke – Sr bi či nili 
njen bi tan deo…”), Šaj kaš ka pre osni va nja Ba ta ljo na, 
Osni va nje Šaj kaš kog ba ta ljo na, Šaj ka i Šaj kaš ki ma
ne vri, Uni for ma, Po kret na ka pe la, Šaj ka ši u ra tu 1787–
1791, Šaj ka ši u re vo lu ci ji 1848–49, Šaj kaš ki ofi ci ri, Car
ske po se te, Ti tel ski gra ni čar ski pe ša dij ski ba ta ljon i raz
vo ja če nje. Sva ka na ve de na oblast po se du je svoj ode ljak, 
obla sti su odvo je ne dr ve nim pre gra da ma što pru ža 
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ve ću pre gled nost. Op ci je-iko ni ce u ob li ku sta rog šle-
ma (zaš tit ni znak Mu ze ja), pru ža ju mo guć nost da se 
od re đe na sli ka (eks po nat) uve li ča. Po seb no je u sva kom 
odelj ku (obla sti) pri sut na ma la pla va iko ni ca – slo vo t 
(te o ri ja, tekst) či jim kli kom otva ra mo in for ma ci je o 
po sma tra nom poj mu, do ga đa ju. Ono što je pri met no 
je ste da je tekst sa žet, ra zu mljiv, u nje mu je na ve de na 
suš ti na, i što je naj va žni je, ra zu mlji vo je za uče ni ke 
(po seb no za uče ni ke 7. raz re da, 3. raz re da gim na zi je 
i 1. raz re da struč nih ško la) ko ji ma bi ovaj sa dr žaj naj-
vi še zna čio, s ob zi rom na to da se ovaj vre men ski pe-
riod ob ra đu je iz isto ri je u tim raz re di ma. Sla bi je stra-
ne se pri me ću ju u si tu a ci ja ma ka da se že le po gle da ti 
(uve li ča ti) svi pri sut ni eks po na ti (oruž je, gar de ro ba, 
spi si, knji ge, fo to gra fi je…), ali to ni je mo gu će, osim 
sa mo od re đe nih. Pri me ću je se pro stra na pro sto ri ja 
ko ja omo gu ća va ne sme ta no po sma tra nje iz lo žbe uži-
vo, do bro osve tlje na, uz pri su stvo dva ka rak te ri stič na 
lu ste ra i mnoš tvo ma njih re flek to ra. Sa pla fo na vi si 
za sta va ko ju je mo gu će bo lje uo či ti pri ti skom na opci-
ju/iko nu za uve li ča va nje sli ka – šle mić, ali ne i neš to 
vi še sa zna ti o to me šta pred sta vlja (ne po sto ji tek stu-
al no ob jaš nje nje). Po red dr ve ne po stav ke u ob li ku bro-
da, ta ko đe je do zi da smeš te no još eks po na ta iz tog 
vre me na: noš nja, oruž je, ći lim, pred me ti od dr ve ta za 
se de nje, no vac, na kit. Ta ko đe je iste eks po na te mo gu-
će uve li ča ti kli kom na iko ni cu/šlem, ali ne i sva ki spis na 
zi du ili tek stu al no ob jaš nje nje, što je ste sla bi ja stra na 
ove vir tu el ne po se te. Ta ko đe se ne sti če uvid u to da 
li po sto ji pre vod sa dr ža ja na dru ge je zi ke. Ne do sta je 
mu zi ka i zvuč ni efe kat ko ji bi mo gao da do ča ra ovaj 
pe riod i upot pu ni do ži vljaj.

Ja sno je da svet ski mu ze ji i ga le ri je ima ju mno go 
kva li tet ni ju po stav ku, ka da su vir tu el ni obi la sci po 
sre di, ali evi den tan je i ko rak na pred na še ze mlje po tom 
pi ta nju. Ne mo že se re ći da na še kul tur ne usta no ve 
ne ula žu do da tan na por ka da je ova kav vid pro mo ci je 
u pi ta nju, i ne sa mo pro mo ci je već i na sto ja nje da se 
ide u ko rak s vre me nom, da se ko ri ste no ve teh no lo-
gi je i sa mim tim pra te no ve po tre be i in te re so va nja 
pu bli ke. Ia ko se u ra du na vo de od re đe ni ne do sta ci, 
kon ket no u vir tu el noj po se ti Mu ze ja Voj vo di ne, ova-
kva mo guć nost obi la ska sva ka ko da ima vi še pred no-
sti, a jed na od njih, i ve ro vat no naj zna čaj ni ja, je ste sti ca-
nje no vih sa zna nja, is ku sta va, i mo ti va ci ja za od la zak 
u re al ni obi la zak. Vir tu el ni obi la zak mu ze ja je ste jed-
na od mo guć no sti da mla di kva li tet no is ko ri ste svo je 
slo bod no vre me, i da se kroz vir tu el ni obi la zak sa mi 
mo ti vi šu za da lje is tra ži va nje i uče nje pu tem vir tu el-
ne ili re al ne po se te. 

НАПОМЕНЕ
1 No vo na sta la si tu a ci ja usled pan de mi je vi ru sa Ko vid 

19 uslo vi la je pre o kre ta nje pa žnje ka in for mal nom 
na či nu uče nja u mu ze ji ma, ali sa vi r tu el ne plat fo r me. 
Tom sred stvu pri stu pi li su svet ski i do ma ći mu ze ji, 
a nji ho va us peš nost pra će na je is klju či vo pu tem pre-
gle da stra ni ca, do pa da njem na Fej sbu ku (Fa ce bo ok) 
i pra će njem na dru gim druš tve nim mre ža ma. Stu-
den ti ma za vrš ne go di ne na Od se ku za pe da go gi ju 
Fi lo zof skog fa kul te ta u No vom Sa du, u okvi ru pred-
me ta Rad pe da go ga u dru gim in sti tu ci ja ma, bio je 
za da tak da is pi ta ju sa dr ža je mu zej skih saj to va, a 
je dan od re zul ta ta je i ovaj rad na stao to kom tra ja nja 
van red nog sta nja.
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Sonja Krstin, Novi Sad

BY VIRTUAL SAILING THROUGH THE MUSEUM OF VOJVODINA TO 
THE EXHIBITION CHAIKA

Summary

Cultural institutions in Serbia closed due to the fight against the spread of the coronavirus COVID-19, 
have started to offer their contents in a virtual form, so more and more museums and theatres are inviting 
their audience to socialize at a distance today. A pandemic caused by a coronavirus has certainly confirmed 
the importance of culture for the mental health of the society, meeting the needs of the audience in difficult 
moments of self (isolation), offering its programmes and contents that can undoubtedly fill the free time of 
each virtual visitor. This paper points out both the importance of real visits to museums as well as the virtual 
ones that also promote real visits under regular circumstances. Also, the aim of this paper is to point out how 
much virtual museums are imposed as an excellent solution for learning and research, especially for the younger 
population, if we talk about digital competencies and distance entertainment, ie. over the Internet. The paper 
puts special emphasis on the virtual offer of the Museum of Vojvodina in Novi Sad, and one of its settings – 
Chaika. The possibilities of experiencing the mentioned exhibition in a virtual way were analyzed, with the 
conclusion that despite certain difficulties, this type of ”visit” offers far more advantages. This primarily re-
fers to the possibility of learning and acquiring new knowledge in moments when it is not possible to visit real 
museums, quality use of free time, strengthening digital competencies and motivating visitors for real visits. 
This paper confirms the fact that although world museums provide virtual and real tours in a quality way, 
our cultural institutions, specifically the Museum of Vojvodina, are making great progress when it comes to 
monitoring contemporary educational and museological changes and virtualization of programmes, trying 
to respond to interests and needs of its audience.
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КОН ЗЕР ВА ЦИ ЈА И РЕ СТА У РА ЦИ ЈА СТО ЈЕ ЋЕГ ПИ СА ЋЕГ СТО ЛА  
ИЗ АДВО КАТ СКЕ КАН ЦЕ ЛА РИ ЈЕ ДР ШАН ДО РА ФИ ШЕ РА ИЗ РУ МЕ

Сне жа на Јан ко вић, За ви чај ни му зеј Ру ма 
Жељ ко Си ми ће вић, Цен трал ни ин сти тут за кон зер ва ци ју (ЦИК) 

Ап стракт: Пла ном ре а ли за ци је му зеј ског мул ти ди сци пли нар ног про јек та Но вем бар 1918. го ди не – осло
бо ђе ње и при са је ди ње ње, по во дом обе ле жа ва ња за вр шет ка Пр вог свет ског ра та би ла је, из ме ђу оста лог, 
пред ви ђе на кон зер ва ци ја и ре ста у ра ци ја ви ше екс по на та из фон да Исто риј ског оде ље ња За ви чај ног му зе-
ја Ру ма. Је дан од њих био је сто је ћи пи са ћи сто из кан це ла ри је др Шан до ра Фи ше ра, рум ског адво ка та и 
јав ног бе ле жни ка (1905–1936). Пред мет се на ла зио у по се ду Му зе ја го то во од са мог осни ва ња, не што ви ше 
од по ла ве ка и за то вре ме је, не до вољ но ко рект но му зе о ло шки тре ти ран, са сво јим за ни мљи вим исто ри-
ја том, пао у за бо рав. Сти ца јем по вољ них окол но сти, по сле ре а ли зо ва ног кон зер ва тор ско-ре ста у ра тор ског 
по ступ ка, пот пу но об но вљен, на ста вио је свој му зеј ски жи вот као из у зет но вре дан из ло жбе ни екс по нат. 

Кључ не ре чи: Сто је ћи пи са ћи сто, За ви чај ни му зеј Ру ма, кон зер ва ци ја, ре ста у ра ци ја, др Шан дор Фи шер

Увод

Ма њи део у из ве сној ме ри ин те лек ту ал но на-
пред ни јих и обра зо ва ни јих дру штве них кру го ва 
рум ске ва ро ши це, про ме њи вим ин тен зи те том је 
ви ше од јед ног сто ле ћа по вре ме но по ми њао иде ју 
о сми слу и по тре би фор ми ра ња јав не уста но ве 
спе ци фич ног, му зеј ског ти па (Јан ко вић 1997: 5). Она 
је тре ба ло да кла си фи ку је, чу ва и за ин те ре со ва-
ном гра ђан ству учи ни до ступ ним при ку пље не 
тро ди мен зи о нал не и дру ге пред ме те из про шло-
сти ове сре ди не, ну де ћи ма те ри јал не до ка зе о по сто-
ја њу и на чи ну жи во та њи хо вих ка ко да љих та ко 
и бли жих прет ход ни ка и пре да ка.

Иде ја је нај зад по че ла по сте пе но да се ре а лизу-
је при бли жно де це ни ју и по на кон Дру гог свет ског 
ра та. Не фор мал на гру па од де се так нај а гил ни јих 
гра ђа на раз ли чи тих про фе си ја, ме ђу ко ји ма је било 
и не ко ли ко ко лек ци о на ра ама те ра, без сум ње по-
др жа на од та да шњих „на род них вла сти“, ус пе ла је 
да пре го то во шест де це ни ја, 1962. го ди не, осну је 
јав ну уста но ву та да под име ном За ви чај на му зеј-
ска збир ка. 

За ла га њем ре а ли за то ра ове иде је про ши рио се 
круг гра ђа на ко ји су по др жа ва ли и би ли за ин те-
ре со ва ни за ег зи стен ци ју ове уста но ве и уна пре-
ђе ње ње не де лат но сти. Не ко ли ко при ват них ко лек-

ци о на ра усту пи ло је зна тан број сво јих екс по на та, 
та ко да су они за пра во чи ни ли око сни цу фон да и 
кон цеп ци је но во фор ми ра не му зеј ске уста но ве. 
По је ди не дру штве не ор га ни за ци је, удру же ња и 
ме сна оп штин ска упра ва при ло жи ле су из ве стан 
број пред ме та из свог вла сни штва а та ко ђе и број не 
ста ре, упо треб не пред ме те ван функ ци је, при ло-
жи ло је ви ше рум ских по ро ди ца. Ве ћи на при ку-
пље них пред ме та, углав ном без ве ли ке му зе о ло-
шке вред но сти, при па да ла је обла сти исто ри је и 
ет но ло ги је а тек вр ло ма ли број ка те го ри ји ар хе-
о ло шких слу чај них на ла за.

По ред све га оста лог, то ком по чет ног пе ри о да, 
у збир ку је као при лог На род ног од бо ра оп шти не 
Ру ма, сти гао при ме рак ста рог кан це ла риј ског мо-
би ли ја ра – сто је ћи пи са ћи сто. Ни је по зна то тач-
но вре ме акви зи ци је овог пред ме та с об зи ром на 
про пуст да се бла го вре ме но еви ден ти ра у му зеј-
ском фон ду. Та ко ђе, та да су по ре кло и исто ри јат 
при ба вље ног пред ме та би ли не по зна ти.

Овај сто је ћи пи са ћи сто, иа ко му зе о ло шки не-
обра ђен, имао је не што ви ше од де це ни је ме сто у 
пр вој му зеј ској по став ци. Био је углав ном у функ-
ци ји пул та за из ла га ње на пр ви по глед срод них 
пред ме та: не ко ли ко ста рих књи га слу жбе ног про-
то ко ла или при бо ра за пи са ње. По сле ње не де мон-



та же и у вре ме не ко ли ко ка сни јих вер зи ја стал не 
по став ке, углав ном за бо ра вљен, овај екс по нат 
скла ди штен је нај пре у де поу а по том, због свог 
ве ли ког га ба ри та и не до стат ка скла ди шног про-
сто ра, сме штен је у та ван ски про стор.

Осам де се тих го ди на про шлог ве ка, кроз усме-
на све до че ња др Ро ма на Со ре ти ћа (1905–1990), 
док то ра пра ва, са мо у ког аква ре ли сте и да ро дав-
ца јед ног од умет нич ких ле га та За ви чај ног му зе ја 
Ру ма, до шло се до ау тен тич них по да та ка о исто-
ри ја ту овог екс по на та.1 

Сто је ћи пи са ћи сто из адво кат ске кан це ла ри је  
др Шан до ра Фи ше ра 

Екс по нат упи сан под на зи вом „Пи сар ски сто“ 
са ин вен тар ним бро јем 1061 у фон ду Исто риј ског 
оде ље ња За ви чај ног му зе ја Ру ма, при ме рак је на-
ме шта ја ко ји се ко ри стио у ра ном кан це ла риј ском 
по сло ва њу. Нај че шће за руч но упи си ва ње, во ђе-
ње фи нан сиј ско-књи го вод стве ног или дру гог ад-
ми ни стра тив ног са др жа ја у за то пред ви ђе ним 
раз ли чи тим еви ден ци о ним књи га ма.

Вре ме и ме сто на стан ка, као ни тво рац пи са-
ћег сто ла, ни су за бе ле же ни у му зеј ској до ку мен-
та ци ји овог пред ме та. Иа ко на ње му не по сто ји 
жиг про из во ђа ча, ко ји би ука зао на ра ди о ни цу, 
ме сто и пе ри од на стан ка, на осно ву ка рак те ри сти-
ка и на чи на из ра де мо же мо га да ти ра ти у по след-
њу че твр ти ну 19. или сам по че так 20. ве ка. Ово 
по твр ђу ју и слич ни очу ва ни при мер ци ши ром 
све та за ко је по сто је по да ци о вре ме ну на стан ка. 

Сто је из ра ђен у ком би на ци ји ора хо вог и цр но-
го рич ног (ча мо вог) др ве та са три ма ње ме син га-
не руч ке на пред њим стра на ма фи о ка. Гор њи део 
са сто ји се од фик си ра не, не по крет не уко ше не пло-
че за пи са ње (на гиб око 20°), у сре ди шњем де лу 
пре сву че не ко жом, ши ри не око 60 цм ис пред ко је 
је уска (21 цм) хо ри зон тал на (рав на) по вр ши на за 
од ла га ње при бо ра за пи са ње. Она је са три стра-
не ои ви че на ни ском (10 цм) огра ди цом у фор ми 
ба лу стра де, на угло ви ма де ко ри са не хо ри зон тал-
но ка не ли ра ним др ве ним ку гла ма (тзв. „лут ке“ 
или „пе чур ке“). На вер ти кал ној пред њој по вр ши-
ни не по сред но ис под рад не пло че уком по но ва не 
су три ду бо ке фи о ке ши ри не 40 цм са ме син га ним 
ру чи ца ма. Цео гор њи део сто ла осло њен је на че-
ти ри сна жне, чвр сте, на стру гу ба лу стри ра не („трак-

сло ва не“) но ге. До дат ну ста бил ност оси гу ра ва ју две 
(на сре ди ни ви си не и при дну) јед но став не ши ро ке 
по ли це оја ча не ивич ним лајс на ма. Но ге и кон струк-
тив ни еле мен ти из ра ђе ни су од пу ног ора хо вог 
др ве та а рад на пло ча и по ли це од цр но го рич не да-
ске об ло же не ора хо вим фур ни ром. Укуп на ви си на 
и ду жи на сто ла из но си 147, а ши ри на 76 цм.

Сто је из вор но био део мо би ли ја ра адво кат ске 
кан це ла ри је др Шан до ра, Алек сан дра Фи ше ра од 
Јар ка (San dor Fischer de Ja rak, 1878–1936),2 рум ског 
пле ми ћа, адво ка та и кра љев ског јав ног бе ле жни ка 
(Сл. 1), по се ћа њу и све до че њу др Ро ма на Со ре ти ћа, 
ко ји је у пе ри о ду 1933–1936. го ди не био слу жбе ник 
– при прав ник у овом по зна том рум ском прав нич-
ком би роу (Фај фрић 2008: 299, 317). По сле из не над-
не смр ти др Фи ше ра, ње го ву кан це ла ри ју (Сл. 2), 
кли јен те и пред ме те пре у зео је вр шњак, та ко ђе 
пле мић, рум ски адво кат др Гви до Со ре тић (1878–
1960) – отац др Ро ма на. По сле не ко ли ко го ди на, 
то ком Дру гог свет ског ра та, кан це ла ри ја је на ста-
ви ла с ра дом у ау тен тич ном ам би јен ту, без битни-
јих из ме на опре ме. Сто је ћи пи са ћи сто је и да ље 
био део овог ен те ри је ра.

По сле осло бо ђе ња, адво кат ска кан це ла ри ја др 
Шан до ра Фи ше ра, не пу ну де це ни ју по сле ње го ве 
смр ти, пре ста је с ра дом. Не што од очу ва ног и упо-
тре бљи вог на ме шта ја, из ме ђу оста лог и сто је ћи 
кан це ла риј ски пи са ћи сто пре ла зи у ста ру згра ду 
рум ског Ма ги стра та (из 1837) у вла сни штво но во-
фор ми ра не ме сне упра ве. Чи та ве две де це ни је оста-
је у ње ном по се ду, а по том у ви ду по кло на сти же 
у му зеј ску збир ку. 
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Слика 1. Др Шандор 
Фишер (Извор: Зави-

чајни музеј Рума)

Слика 2. Објекат у коме се нала-
зила адвокатска канцеларија 
Фишер (Фото: Б. Небригић)
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КОН ЗЕР ВА ЦИ ЈА И РЕ СТА У РА ЦИ ЈА... СНЕ ЖА НА ЈАН КО ВИЋ, ЖЕЉ КО СИ МИ ЋЕ ВИЋ

Исто риј ски раз вој сто је ћег кан це ла риј ског  
пи са ћег сто ла

Пи са ње, пре пи си ва ње и укра ша ва ње тек сто ва у 
сто је ћем по ло жа ју на рад ним по вр ши на ма ви со ких 
пи са ћих пул то ва би ла је че ста пи сар ска прак са још 
од вре ме на ра них сред њо ве ков них би бли о те ка и 
скрип то ри ју ма. На кон ви ше ве ко ва об но вље ни 
об лик сто је ћег пи са ћег сто ла је не сум њи во јед на од 
ни за спо ред них ма ни фе ста ци ја, уз гред ни про на-
ла зак и про из вод из вре ме на екс пан зи је гло бал не 
ин ду стриј ске ре во лу ци је. 

Из ме на про це са про из вод ње, дра сти чан раст 
оби ма и пот пу но нов асор ти ман, по ред про ме не 
по ли тич ке и дру штве не струк ту ре ну жно је усло-
вио на ста нак но вих ви до ва фи нан сиј ских, прав-
них, по штан ских и дру гих по сло ва. Ра стао је број 
спе ци ја ли зо ва них ад ми ни стра тив них би роа, та-
ко ђе и кан це ла риј ских рад ни ка. Од кра ја 30-их 
го ди на 19. ве ка, у раз ви је ним зе мља ма Евро пе и 
Се вер ној Аме ри ци по че ла је ма сов на про из вод ња 
би ро мо би ли ја ра раз ли чи тих об ли ка при ла го ђе-
них овим ра сту ћим по тре ба ма (Сл. 3). По ред оста-
лих, у знат ном бро ју про из во ђе ни су сто је ћи кан-
це ла риј ски пи са ћи сто ло ви као ве о ма упо тре бљи ви 
и ефи ка сни у про це су оба вља ња сва ко днев них ад-
ми ни стра тив них по сло ва. Та да шње гло ма зне уко-
ри че не еви ден ци о не књи ге би ле су ве о ма не по-
де сне за ко ри шће ње у се де ћем по ло жа ју. По се бан 
про блем би ло је ви ше стру ко и че сто уста ја ње са 

сто ли це стан дард не ви си не то ком ма ни пу ли са ња 
њи ма: уво ђе ња но вих по да та ка или пре пи си ва ња 
из јед не у дру гу или ви ше књи га. У том пе ри о ду су 
због то га сто је ћи пи са ћи сто ло ви, уз евен ту ал ну 
по вре ме ну упо тре бу по моћ них ви со ких сто ли ца, 
би ли ве о ма при клад ни и че сти у упо тре би.3 По ја ва 
књи га и ре ги стра то ра са по је ди нач ним, не у ко ри-
че ним ли сто ви ма, пи са ћих и оста лих би ро ма ши на 
и по ма га ла кра јем 19. ве ка не по врат но је усло ви ла 
по сте пе ну сма ње ну упо тре бу сто је ћих кан це ла риј-
ских пи са ћих сто ло ва. Ипак, њи хо ва ре ду ко ва на 
про из вод ња на ста вље на је то ком пр вих де це ни ја 
20. ве ка, а прак тич на упо тре ба и ви ше де це ни ја 
ка сни је.

Ма да је упо треб на функ ци ја у њи хо вој про из-
вод њи и екс пло а та ци ји би ла при мар на, у из ве сној 
ну жној ме ри по кла ња на је па жња и естет ској ком-
по нен ти. У за ви сно сти од вре ме на и ме ста, од но-
сно ре ги о на и др жа ве на стан ка, у ве ћој или ма њој 
ме ри из глед им је до пу ња ван по мод ним, тј. стил-
ским еле мен ти ма.

У кон крет ном при ме ру сто је ћег пи са ћег сто ла 
из фон да За ви чај ног му зе ја Ру ма, уз др жа но ди на-
мич не де ко ра тив не но ге са две раз ли чи те, еле гантне 
ба лу страд не фор ме уком по но ва не у це ли ну јед на 
из над дру ге и ла ка огра ди ца дуж гор ње леђ не иви-
це, та ко ђе у об ли ку ду гог ни за ба лу страд них сту-
би ћа над ви ше них на иви ца ма са че ти ри ви ше стру-
ко хо ри зон тал но ка не ло ва не укра сне ку гле, ука зу ју 
на не сум њив ути цај ка сног алт дојч сти ла.4 По себ но 
по пу ла ран у гра ђан ском со ци јал ном ми љеу се вер-
но од Са ве и Ду на ва још ду го био је сим бол спе-
ци фич ног уку са и дру штве ног ста ту са. 

Узи ма ју ћи у об зир да на екс по на ту ни су по сто-
ја ле би ло ка кве озна ке или за пи си ко ји би су ге ри-
са ли вре ме, ло ка ци ју на стан ка или про из во ђа ча, 
ана ли зи ра ни су ка та ло зи ове ка те го ри је на ме шта-
ја. Елек трон ски ка та ло зи му зеј ских и при ват них 
ко лек ци ја по ка за ли су се као ко ри стан из вор у 
про на ла же њу аде кват них ана ло ги ја. Упр кос ду гој 
ви ше де це ниј ској ма сов ној про дук ци ји овог ти па 
на ме шта ја, у до ма ћим и стра ним му зеј ским ко лек-
ци ја ма по сто ји из не на ђу ју ће ма ли број ових сто-
ло ва. Ипак, про на ђен је ма ли број екс по на та ко ји 
сво јом на ме ном и при бли жном фор мом мо гу да се 
упо ре де са при мер ком из За ви чај ног му зе ја Ру ма. 
Не ки од њих су: ски ца пи са ћег сто ла из ве де ног у 
сти лу би дер ма је ра (из ме ђу 1814. и 1829) из ко лек-Слика 3. Део канцеларијског мобилијара из 19. века



ци је Дан ха у зер (Dan ha u ser) Му зе ја при ме ње не умет-
но сти у Бе чу (Mu se um für an ge wand te Kunst – MAK) 
(Сл. 4); пи са ћи сто (око 1870) из при ват не ко лек-
ци је у Ли динг ха у зе ну (Lüding ha u sen) у Не мач кој 
(Сл. 5); ен гле ски пи са ћи сто од ма ха го ни ја (око 1850), 
ан ти ква ри јат „Pic wick“, Монт го ме ри (Mont go mery), 
Ала ба ма, САД (Сл. 6).5 Из о ста нак са свим иден-
тич них ана ло ги ја за си гур но не зна чи да је при ме-
рак сто ла из За ви чај ног му зе ја Ру ма је дин ствен 
(Сл. 7). Ве ро ват ни је је да му зе ји и дру ге ко лек ци-
је не ма ју пот пу но и сви ма до ступ не ди ги та ли зо-
ва не збир ке. С дру ге стра не ве ћи на ан ти ква ри ја-
та ба ви се да ле ко уно сни јом тр го ви ном кућ ним 
на ме шта јем. 

Кон зер ва тор ско-ре ста у ра тор ски по сту пак

За хва љу ју ћи мул ти ди сци пли нар ном про јек ту 
За ви чај ног му зе ја Ру ма по во дом сто го ди шњи це 
Пр вог свет ског ра та Но вем бар 1918. го ди не – осло
бо ђе ње и при са је ди ње ње, ко ји је ве ћим де лом фи-
нан сиј ски по др жан на Кон кур су за су фи нан си ра-
ње про је ка та у обла сти за шти те и очу ва ња кул-
тур ног на сле ђа у АП Вој во ди ни 2018, из вр ше на је 
кон зер ва ци ја и ре ста у ра ци ја пред ло же ног, ода-
бра ног екс по на та – „пи са ћег сто ла из пе ри о да Ве-
ли ког ра та“. Про јек том је пред ви ђе но да на из ло-
жби по во дом овог ју би ле ја по слу жи као пулт за 
из ла га ње ори ги нал них до ку ме на та и ре грут них 
књи га.

Опис за те че ног ста ња пред ме та

Пи са ћи сто био је сме штен у пот кро вљу Му зе-
ја где ни су по сто ја ли основ ни ми кро кли мат ски 
усло ви за ње го во аде кват но чу ва ње. До мо мен та 
за по чи ња ња кон зер ва тор ског трет ма на, пре све га 
до кон ста то ва ња за те че ног ста ња, сто је био пот-
пу но скрај нут и за бо ра вљен. Им по зан тан у ве ли-
чи ни, са мо је у на зна ка ма упу ћи вао на ко мад изу-
зет не ле по те. Сви еле мен ти ко ји су га са чи ња ва ли 
на ла зи ли су се у ве о ма ло шем струк ту рал ном ста-
њу и угро же ност овог вред ног екс по на та би ла је 
то ли ка да му је пре ти ло пот пу но уни ште ње уко-
ли ко се не би спро ве ла хит на са на ци ја.

140

РАД МУЗЕЈА ВОЈВОДИНЕ 62

Слика 4. Цртеж писаћег стола из периода 1814–1829  
(Извор: Музеј примењене уметности у Бечу)

Слика 5. Писаћи сто из 1870. Слика 6. Писаћи сто из 1850. Слика 7. Писаћи сто из фонда Завичајног 
музеја Рума (Фото С. Јанковић)
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Је дан од узро ка тре ба тра жи ти у де ло ва њу раза-
ра ју ћих фак то ра не а де кват не спо ља шње сре ди не 
у ко ји ма се пред мет на ла зио то ком ду гог вре мен-
ског пе ри о да (ве ли ки про це нат вла ге, осци ло ва ње 
тем пе ра ту ре, сун че ва све тлост...). Ме ђу тим дру га 
вр ста оште ће ња по ти че од ста ро сти са мог пред ме-
та, ње го ве екс пло а та ци је, из ла га ња и пре ме шта ња 
то ком вре ме на, а да ни је во ђе но ра чу на у ка квом 
се ста њу пред мет на ла зи. (Сл. 9)

Пред мет је био пре кри вен ви ше го ди шњим, на-
ку пље ним на сла га ма пра ши не, не чи сто ће и мр ља-
ма раз ли чи тог по ре кла. За штит ни лак пре тр пео 
је ве ли ка оште ће ња, а оно што је од ње га пре о ста ло 
би ло је из гре ба но, из гу ље но и де ко ло ри са но. (Сл. 10)

На свим по вр ши на ма би ла су ви дљи ва оште-
ће ња на ста ла услед деј ства ин се ка та, по себ но у до-
њим зо на ма пред ме та на ко ји ма су но са чи по ли ца 
и ма сив не но га ре би ле ве о ма де ва сти ра не. По из-
гле ду оште ће ња мо же се за кљу чи ти да су ин сек ти 
де ло ва ли је дан ду жи вре мен ски пе ри од. Цр во то-
чи на је, су де ћи по об ли ку ка на ла, ве ро ват но на ста-
ла де ло ва њем ин се ка та вр сте Ano bi um pun cta tum6 
из по ро ди це Ano bi i di ae. Из ла зне ру пе су кру жне 
и ши ро ке 1–2 мм, га ле ри је су не пра вил не и де ли-
мич но ис пу ње не мр ви ца ма пи ље ви не ко је се ра-
си па ју, те из ме том овал но из ду же ног об ли ка ста-
ње них при јед ном вр ху или оба вр ха. Ano bi um 
pun cta tum пре фе ри ра осу ше но, чак и ста ро др во 
јер је мо гу ће пот пу но ис ко ри шта ва ње це лу ло зе 
(Ca ne va et al. 1991: 51–54). Ви ше хи тин ских ег зо-
ске ле та про на ђе но је у по вр шин ским ту не ли ма 
ко ји су би ли из ло же ни због ме ха нич ких оште ће-
ња осла бље ног др ве та. Пре ме шта ња сто ла, ко јих 
је не сум њи во би ло, на ро чи то су при до не ла та квом 
сте пе ну оште ће ња. Ста ти ка сто ла би ла је угро же на; 
би ло је са мо пи та ње вре ме на кад би се, због при-
ти ска гор њег де ла сто ла и цео сто јед но став но рас-
пао. Ште та би, на рав но, би ла ве ли ка и не по врат на. 
На ме сту, у пот кро вљу Mузеја где се пред мет на ла-
зио, ни је при ме ће на фи на пра ши на ко ја ис па да из 
цр во то чи них ход ни ка што је био знак да су ин сек-
ти иза шли из струк ту ре пред ме та. Пре по чет ка 
кон зер ва тор ског трет ма на, ка да је цео пред мет ра-
ста вљен, сви из ла зни ка на ли на де ло ви ма сто ла су 
пре гле да ни упо тре бом на глав не лу пе. Том при ли-
ком је по твр ђе на не ак тив ност ин се ка та, јер су сви 
ка на ли би ли ве о ма там не бо је. На осно ву то га је 
до не та од лу ка, ко ја је у скла ду и са јед ним од основ-
них прин ци па кон зер ва ци је – ми ни мал ном ин тер-
вен ци јом, да се не спро во ди трет ман дез ин сек ци је, 
али је у пре по ру ка ма за чу ва ње и излагањe предме-
та пре по ру чен кон ти ну и ра ни мо ни то ринг. (Сл. 11)

Сви спо је ви на кон струк ци ји пред ме та би ли су 
одво је ни и не ста бил ни. Фур нир на пло чи сто ла и 
до њим по ли ца ма био је одво јен, пот кло бу чен, де-
фор ми сан, крт и рас це пљен, а део фур ни ра је не-
до ста јао7 (на око 50% по вр ши не фур ни ри су би ли 

Слика 8. Затечено стање предмета (Фото Ж. Симићевић)

Слика 9. Затечено стање, детаљ (Фото Ж. С.)

Слика 10. Површинске нечистоће, детаљ (Фото Ж. С.)



де ли мич но одво је ни од кон струк ци је). (Сл. 12, 13) 
Ова оште ће ња на спо је ви ма и фур ни ру на ста ла су 
због де ло ва ња енорм но ве ли ких про це на та вла ге 
у окру же њу и осци ла ци ја тем пе ра ту ре ко ји су били 
то ли ко на гли и че сти да су до ве ли до сла бље ња 
леп ка и по пу шта ња спо је ва. На ле вој стра ни пло че 
сто ла не до ста ја ла је укра сна про фи ли са на лајс на. 
Трак сло ва ни де ло ви на но га ра ма (ба лу стра де) били 
су ме ха нич ки оште ће ни, а по је ди ни де ло ви су не-
до ста ја ли – раз ле пи ли су се и от па ли из истих разло-
га ко ји су на ве де ни и у прет ход ном слу ча ју. (Сл. 14)

На гор њој пло чи сто ла, у сре ди ни, био је фик-
си ран пра во у га о ни ко мад ко же (по вр ши на на ко јој 
се пи са ло), ко ји је та ко ђе био пот кло бу чен, из гре-
бан, по це пан, фле кав, а бо ја де ко ло ри са на. Ме тал не 
ру чи це ко је су слу жи ле за отва ра ње и за тва ра ње 
фи о ка са сто ја ле су се из де ла ко ји се фик си рао шра-
фо ви ма за че ло фи о ке и по крет ног ру ко хва та. На 
пр вој и сред њој фи о ци не до ста ја ли су ру ко хва ти, 
а на де сној ком плет на ру чи ца.

Кон зер ва тор ски трет ман

На сла ге пра ши не укло ње не су трет ма ном ме-
ха нич ког чи шће ња, гу шћом чет ком и му зеј ским 
уси си ва чем. Те сто ви чи шће ња ко ји су спро ве де ни 
на свим де ло ви ма сто ла по ка за ли су да је на твр-
до кор ну не чи сто ћу нај е фи ка сни је де ло вао рас твор 
ал ко хо ла и де сти ло ва не во де у од но су 1:1. На кон 
трет ма на чи шће ња цео пред мет је ра ста вљен што 
и ни је пред ста вља ло про блем бу ду ћи да су ско ро 

сви спо је ви кон струк ци је би ли сла би и не ста бил ни. 
Де ло ви ко ји су би ли у чвр шћем спо ју по пу сти ли су 
по сле упо тре бе гу ме ног че ки ћа. (Сл. 15, 16)

Сви кон струк циј ски спо је ви би ли су ру па-че п и 
сле пље ни жи во тињ ским тут ка лом ко је је укло ње но 
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Слика 11. Оштећења 
од инсеката (Фото 

Ж. С.)

Слика 12. Оштећења 
носача полице и 
фурнира, детаљ 

(Фото Ж. С.)

Слика 13. Оштећење фурнира на доњој полици 
(Фото Ж. С.)

Слика 14. Оштећења 
на ногарама, детаљ 

(Фото Ж. С.)

Слика 15. Растављање оградице са балустрадама, детаљ 
(Фото Ж. С.)

Слика 16. Површинске нечистоће, детаљ  
(Фото Ж. С.)
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ком би но ва њем ме ха нич ких и хе миј ских ме то да – 
раз мек ша ва ње сло ја леп ка то плом во дом и ње го во 
пот пу но од стра њи ва ње скал пе ли ма са раз ли чи-
тим ти пом на ста ва ка.

Сле де ћа фа за трет ма на под ра зу ме ва ла је ски-
да ње оште ће ног за штит ног ла ка са свих по вр ши на. 
За штит ни лак рас тво рен је хе миј ским трет ма ном, 
упо тре бом ге ла за раз мек ша ва ње бо је. По сту пак 
је био сле де ћи: на по вр ши ну ла ка по ста вљен је 
сноп од три ли ста бес ки се лин ског па пи ра укуп не 
де бљи не 2,5 цм на ко ји је чет ки цом на не сен де бљи 
слој етил-ме тил ке то на угу шћен с 10 г Клу це ла Г 
(хи дрок си про пил це лу ло за), и пре кри вен дру гим 
ко ма дом бес ки се лин ског па пи ра. На тре ти ра ну 
по вр ши ну по том је по ста вље на си ли ко ни зи ра на 
Ме ли некс фо ли ја ко ја је спре чи ла бр зо ис па ра ва ње 
рас тва ра ча. Том ме то дом омо гу ће но је рав но мер-
но ни ве ли ра ње, де ло ва ње рас тва ра ча на по вр ши ну 
ла ка и јед но став но укла ња ње ве ћи не слу за вог ле-
пљи вог ге ла на кон же ље не екс по зи ци је. При ме њен 
трет ман сли чан је тзв. Пе тен ко фе ро вој (Pet ten ko fer) 
ме то ди.8 Кад је слој ла ка до вољ но омек шао укло њен 
је бес ки се лин ски па пир, при че му су се де ли мич-
но укло ни ли „не же ље ни” сло је ви ла ка ко ји су се за-
ле пи ли за па пир. Оста так је па жљи во укла њан хи-
рур шким скал пе лом. На кон укла ња ња за штит ног 
ла ка це ла по вр ши на је пре бри са на ал ко хо лом на-
то пље ним на ко мад па муч не тка ни не ка ко би се од-
стра ни ли оста ци ге ла и за штит ног ла ка. (Сл. 17)

Ста ра ко жа са пло че сто ла па жљи во је укло-
ње на скал пе ли ма ка ко се не би оште ти ли сло је ви 
ис под ње. Не до ста ју ћи део про фи ли са не укра сне 
лајс не на пло чи сто ла, као и за ме на но са ча до ње 
по ли це (ко ји је то ли ко оште ћен услед деј ства ин-
се ка та да прак тич но ни је имао сво ју функ ци ју), 
из ра ђе ни су од ко ма да др ве та ора ха и об ра ђе ни 

на сто лар ском фре зе ру. Ови но ви де ло ви про фи-
ли са не лајс не су тут ка лом за ле пље ни на пред ви-
ђе на ме ста и фик си ра ни су сто лар ским сте га ма. 
Не до ста ју ћи де ло ви на ба лу стра да ма но га ра из ра-
ђе ни су та ко што су на та ме ста на ле пље ни ко ма ди 
ора хо вог др ве та, а за тим об ра ђе ни дле ти ма и бру-
сним па пи ром да би се до био од го ва ра ју ћи об лик. 
(Сл. 18)

Та ко ђе во ди ло се ра чу на да смер го да на ма њим 
ко ма ди ма ко ји се ле пе пра ти смер го да ори ги нал-
не да ске. Ако др во ни је „од ле жа ло“ и до бро се про-
су ши ло, по сто ји мо гућ ност да на кон мон та же – 
ши ре њем или су жа ва њем др ве них де ло ва, спо је ви 
по пу сте. Због то га се ни ка да не упо тре бља ва не-
про су ше но др во. Рет ке су си ту а ци је јед на ке кон-
цен тра ци је вла ге у ва зду ху рад ног про сто ра и про-
сто ра у ко ји се вра ћа екс по нат. Ма ња оште ће ња од 
ин се ка та по пу ње на су акрил ним ги том за др во, а 
ве ћа, као што су при дну но га ра, ги том ко ји у са-
ста ву има епок си смо лу. Ова ма са, осим што до бро 
при ја ња, до дат но учвр шћу је по пу ње ни про стор и 
ла ко се об ра ђу је. (Сл. 19, 20)Слика 17. Уклањање заштитног лака, детаљ (Фото Ж. С.)

Слика 18. Израда недостајућих делова на ногарама,  
детаљ (Фото Ж. С.)



Оште ће ни фур нир са до њих по ли ца укло њен 
је дле ти ма за др во, а здра ви део је ис ко ри шћен за 
по прав ку фур ни ра на пло чи пред ме та. Ле пак на 
ба зи жи во тињ ског тут ка ла, ко јим је оште ће ни фур-
нир био за ле пљен, скал пе ли ма и дле ти ма за др во 
укло њен је са по вр ши не на кон омек ша ва ња то плом 
во дом.

Рас це пље ња на по ли ца ма су фик си ра на, а оште-
ће ни де ло ви ве зе са кон струк ци јом пред ме та из ре-
за ни су и на њи хо во ме сто фик си ра ни су но ви де-
ло ви, из ра ђе ни од ча мо вог др ве та. Сва оште ће ња 
од ин се ка та на по ли ца ма по пу ње на су акрил ним 
ги том, а за тим пре бру ше на бру сним па пи ром. По-
ли це су об ло же не но вим фур ни ром од др ве та ора ха 
(ста ри фур нир ни је би ло мо гу ће вра ти ти због ње-
го ве оште ће но сти). (Сл. 21)

На кон за вр ше не фа зе са на ци је пред мет је скло-
пљен и за ле пљен леп ком на ба зи по ли ви нил аце-
та та (Ho rie 1987: 97), а сви спо је ви су, док тра је су-
ше ње леп ка, фик си ра ни сто лар ским сте га ма и 
гурт на ма. Из бор овог ти па леп ка омо гу ћио је лак-
ши рад – бр же се су ши од тут ка ла, а цео пред мет 

има до ста де ло ва и тре ба ло је да се скло пи из јед-
ног по ку ша ја. Бу ду ћи да је због ма сив но сти сто ла 
би ло нео п ход но узе ти у об зир и ве ли ки при ти сак 
ње го ве те жи не у тач ка ма ослон ца, из бор леп ка на 
ба зи по ли ви нил аце та та се ис по ста вио као од ли-
чан из бор. Про ве ром спо је ва на кон су ше ња леп ка 
уста но вље но је да су они ве о ма чвр сти. Ис пи ти ва-
ња су до ка за ла до бру ко хе зи ју тут ка ла и по ливи нил 
аце та та (Wil li ams 1995: 79–87, 82). (Сл. 22)

На осно ву остат ка бо је на но га ра ма пред ме та, 
све по вр ши не бај цо ва не су ора хо вом ни јан сом во-
де ног бај ца, и то у два пре ма за, ка ко би се до био што 
уни форм ни ји из глед. Да би се што при бли жни је 
са гле да ла бо ја пред ме та на осно ву ко је би се ра дио 
ре туш оште ће ња, цео пред мет је по ли ти ран. Ре туш 
је из ве ден пиг мен ти ма, а као ве зи во ко ри шћен је 
5% рас твор ше ла ка у ал ко хо лу (Ma rij nis sen 1996: 
275–279). На кон што се ре туш на свим оште ће ним 
ме сти ма осу шио пред мет је по ли ти ран оранж ше-
ла ком рас тво ре ним у ал ко хо лу (Ri vers at al. 2003). 
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Слика 19. Попуњавање оштећења од инсеката  
акрилним гитом, детаљ (Фото Ж. С.)

Слика 21. Облагање полице новим фурниром, детаљ 
(Фото Ж. С.)

Слика 22. Склапање предмета (Фото Ж. С.)

Слика 20. Попуњавање оштећења епокси гитом, детаљ  
(Фото Ж. С.)
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У сре ди ни уко ше не пло че сто ла фик си ра на је нова 
ко жа (јаг ње ћа) цр не бо је. На гор њој рав ној пло чи 
фик си ра на је огра ди ца у фор ми ба лу стра де. На 
фи о ка ма по ста вље не су но ве ру чи це нај слич ни је 
ори ги нал ним. (Сл. 23, 24, 25) 

Пре по ру ке за чу ва ње и из ла га ње  
сто је ћег пи са ћег сто ла

На кон кон зер ва тор ско ре ста у ра тор ског по ступ-
ка нео п ход но је обез бе ди ти од го ва ра ју ћи сме штај 
овом из у зет ном ко ма ду кан це ла риј ског мо би ли-

ја ра. Пре по ру че ни тем пе ра тур ни оп сег сре ди не у 
ко јој се сто на ла зи из но си 16–18°C, док су оп ти-
мал не вред но сти за ре ла тив ну вла жност 40–60%, уз 
до зво ље не ми ни мал не днев не, од но сно не дељ не 
осци ла ци је (ко је не пре ла зе + 2°C, од но сно + 5°C) 
(McGif fin 1983). Не пре по ру чу је се из ла га ње пред-
ме та ди рект ној сун че вој све тло сти као ни све тло-
сти ја чој од 50–100 lux, а при ли ком из ла га ња оба-
ве зно је за шти ти ти пред мет од ути ца ја УВ зра че ња 
(Thom son 1986). По себ но тре ба во ди ти ра чу на да 
се по но во не ство ре усло ви за раз вој ин се ка та и у 
ту свр ху пре по ру чу је се кон ти ну и ра ни мо ни то-
ринг (Story 1985). При ли ком ма ни пу ла ци је, због 
сло ја по ли ту ре на пи са ћем сто лу, нео п ход но је ко-
ри сти ти па муч не ру ка ви це.9

НАПОМЕНЕ
1 Му зеј ски са вет ник, исто ри чар умет но сти Дра го-

мир Јан ко вић (1952), не ка да шњи ку стос За ви чај ног 
му зе ја Ру ма, спре ма ју ћи ма те ри јал за са мо стал ну 

Слика 25. Бочна страна предмета након завршеног  
третмана (Фото Ж. С.)

Слика 24. Позадина предмета након завршеног третмана 
(Фото Ж. С.)

Слика 23. Завршен третман (Фото Ж. С.)



из ло жбу др Со ре ти ћа до шао је до по да та ка о исто-
ри ја ту вла сни штва овог екс по на та, сто је ћег кан-
це ла риј ског пи са ћег сто ла.

2 Нео бја вље ни текст хро ни ча ра Рат ка Рац ко ви ћа 
(1946–2017) Фраг мен ти о Фи ше ро ви ма из 2010. 
са др жи низ по да та ка о овој зна ме ни тој рум ској 
по ро ди ци. Пле мић ка по ро ди ца је вреј ске ве ро и-
спо ве сти, по ред по зна тог ле ка ра Ма вра, Мо ри ца 
Фи ше ра (Mo ritz Fischer, 1836–1924) би ла је та ко ђе 
чу ве на по ње го вим си но ви ма – др Бе лом (1867–
1941), осјеч ким ино ва то ром у ме ди цин ској на у ци, 
хи рур гом ин тер ни стом и уро ло гом и др Шан до-
ром, рум ским адво ка том и јав ним бе ле жни ком, 
ве ле по сед ни ком и јед ним од нај бо га ти јих љу ди 
сво га вре ме на у окру же њу. По ред знат них по љо-
при вред них по вр ши на у око ли ни Јар ка, по се до-
вао је на да ле ко чу ве но по љо при вред но до бро 
„Же но вац“ (до да нас по зна то као „Фи ше ров са-
лаш“) на ко ме је 1928. из гра ђен лет њи ко вац по 
про јек ту Хер ма на Бо леа и где је ве о ма успе шно, 
уз ви ше осво је них ме ђу на род них са јам ских на-
гра да, вр ше на се лек ци ја при плод не сто ке. „Фи ше-
ров са лаш“ да нас је у за вр шној фа зи не ста ја ња. 

3 https://of  ce mu se um.co m/desks.htm (при сту пље-
но 10. 10. 2020).

4 Алт дојч (Alt De utch – ста ро не мач ки) стил по знат 
као вид исто ри ци зма, по себ но се ис по љио у дру-
гој по ло ви ни 19. ве ка у зе мља ма не мач ког го вор-
ног под руч ја. Пред ста вља спој ре не сан сних и 
ба рок них еле ме на та из вре ме на ка да су не мач ки 
умет нич ки сто ла ри би ли на вр хун цу тех нич ке 
ве шти не и умет нич ке кре а тив но сти. За вр ша ва 
по сто ја ње кра јем пр ве де це ни је 20. ве ка.

5 Сл. 4–6: https://sam mlung.mak .at/en/col lec tion_
on li ne?id =col lect-129309; https://www.ebay.de/itm/
An ti kes-Steh-Pult-Ma ha go ni-Lo u is-Phi lip pe-um-
1870-re sta u ri ert-Steh-Se kre ta er-/113401663789; 
https://pic kwic kan ti qu es.com /in ven tory/en glish-
stan ding-desk-with-slant-front-top (при сту пље но 
1. 10. 2020).

6 Ин сект Ano bi um pun cta tum хра ни се це лу ло зом 
и про те и ни ма, а ва жно је на по ме ну ти и да има 
сим би от ске ква сце у про бав ном си сте му ко ји му 
омо гу ћа ва ју да ва ре це лу ло зу и хра ни се ста рим 
др ве том. Про те ин ће иза зва ти раст лар ве, али 
ни је пре су дан за њен раз вој.

7 Пло ча сто ла се са сто ји из два де ла ко ји чи не јед ну 
це ли ну, рав ни део је ши рок око 21 цм и на ње му је 
фик си ра на огра ди ца у об ли ку ба лу стра де, а до њи 
део је уко шен, слу жио је за пи са ње и ши рок је око 
60 цм.

8 Пе тен ко фе ро ва ме то да омек ша ва ња сло ја де ло-
ва њем па ра рас тва ра ча. Ви де ти: https://cool.cul-
tu ral he ri ta ge.org /ja ic/ar tic les/ja ic18-01-007_indx.
html#fig1,%202009 (при сту пље но 10. 7. 2020)

9 Ви де ти: https://www.si.edu/mci/dow nlo ads/ta king_
ca re/mci fur ni tu re ca re.pdf  (при сту пље но 22. 7. 2020)
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Snežana Janković, Homeland Museum Ruma 
Željko Simićević, Central Institute for Conservation (CIK), Belgrade

CONSERVATION AND RESTORATION OF A STANDING DESK FROM  
THE LAW OFFICE OF DR SANDOR FISCHER FROM RUMA

Summary

Thanks to the favourable circumstances that the multidisciplinary project November 1918 – Liberation 
and Unification was accepted and mostly financially supported by the Provincial Secretariat for Culture, 
Public Information and Relations with Religious Communities at the end of September 2018, expeditious 
realization of the planned works could be started. Among other things, the conservation and restoration 
of one valuable exhibit – a standing desk.

One of the unjustifiably significantly neglected museum objects until that time found itself in the middle 
of interest. The analysis of several decades of previously collected data revived the interest in, as it turned 
out, rather a rare museum specimen that linked the fate of a local, old Jewish family from Ruma that shared 
the common destiny of its people. Judging by the condition in which it was found and the serious degree 
of damage, it was a rather demanding, complex task for the experts and conservators. Nevertheless, the 
work on the old desk ended with an outstanding result in the optimal time. With a professional approach and 
sequence of conservation and restoration operations, it was returned to a condition suitable for a museum 
presentation. A somewhat unusual museum object has begun its new life.
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БИО-БИ БЛИ О ГРАФ СКИ ПОР ТРЕ ТИ  
СА РАД НИ КА НА РОД НОГ МУ ЗЕ ЈА ЗРЕ ЊА НИН 

Др Фи лип Крч мар, Исто риј ски ар хив Зре ња нин

Са же так: При лог до но си – азбуч ним ре дом, по ау то ри ма – пре глед на уч не про дук ци је пр ве три ге не ра-
ци је са рад ни ка На род ног му зе ја Зре ња нин. Ње ни по че ци хро но ло шки су по ду дар ни са по кре та њем пр вих 
му зе о ло шких стру ков них гла си ла – Рад вој во ђан ских му зе ја (1952) и Спо на (1962), на ко је се на до ве зу ју ча-
со пи си Ула зни ца (осн. 1967), Гла сник му зе ја Ба на та (осн. 1988), те За ви ча јац – ча со пис за не го ва ње за ви чај не 
кул ту ре (1998/2000). Осим то га, ре зул та ти на уч но и стра жи вач ког ра да зре ња нин ских му зе а ла ца пу бли ко-
ва ни су и у днев ној и не дељ ној штам пи, те Гра ђи за про у ча ва ње спо ме ни ка кул ту ре Вој во ди не, и дру гим ча-
со пи си ма и збор ни ци ма ра до ва и са мо стал ним пу бли ка ци ја ма. Уз би бли о гра фи ју нај зна чај ни јих ра до ва 
да та је крат ка би о гра фи ја сва ког ау то ра по на о соб.1

Кључ не ре чи: На род ни му зеј Зре ња нин, са рад ни ци, би о гра фи је, би бли о гра фи је

Од лу ком На род ног од бо ра оп шти не Зре ња нин 
од 27. ју на 1952. го ди не, до та да шњи Град ски му зеј 
Зре ња нин је ре ор га ни зо ван под но вим на зи вом – 
На род ни му зеј Зре ња нин, уз про ши ре ње де ло кру га 
ра да на под руч је че ти ри он да шња сре за на те ри-
то ри ји Сред њег Ба на та – По ти ски, Та ми шки, Бе геј-
ски и Ја ша то мић ки.2 Ти ме је ова му зеј ска уста но-
ва до би ла ка рак тер ком плек сног за ви чај ног му зе ја 
Ба на та, а ње ни са рад ни ци – ши ре ге о граф ско поље 
на уч но и стра жи вач ког ра да, би ло да је реч о исто-
ри ји, умет но сти, ар хе о ло ги ји, ет но ло ги ји или при-
род ним на у ка ма. Овај ва жан тре ну так у исто ри ји 
зре ња нин ског му зе ја ва ља ло би са гле да ти у кон-
тек сту из град ње му зеј ске,3 али и ин сти ту ци о нал-
не мре же дру гих уста но ва кул ту ре (по пут ар хи ва 
и би бли о те ка), ко ја се ја вља упра во по чет ком пе-
де се тих го ди на про шлог ве ка.

У истом кон тек сту тре ба ло би раз у ме ти и хро-
но ло шки по ду дар но по кре та ње пр вог стру ков ног 
гла си ла – Ра да вој во ђан ских му зе ја – у Но вом Са ду 
1952. го ди не, као глав не и стал не еди ци је у ко јој се 
кон ти ну и ра но об ја вљу ју ре зул та ти де лат но сти 
му зеј ских рад ни ка и уста но ва у Вој во ди ни и њи
хов на уч ноис тра жи вач ки рад.4 Ње го вим осни ва-
њем зре ња нин ски, али и дру ги вој во ђан ски му зе-
ал ци до би ли су „про стор за огла ша ва ње” сво јим 
на уч ним са оп ште њи ма и ре зул та ти ма свог ра да, 

ко ји до тле ни су има ли, ба рем не у тој ме ри.5 Тај је 
про стор још ви ше про ши рен ка да је че ти ри го ди-
не ка сни је (1956) и На род ни му зеј у Бе о гра ду по-
кре нуо соп стве ни ча со пис – Збор ник ра до ва На
род ног му зе ја,6 да би 1962. он да шње Дру штво му-
зе о ло шких рад ни ка САП Вој во ди не за по че ло обја-
вљи ва ње свог гла си ла Спо не. Уз ло кал ни зре ња-
нин ски ча со пис по све ћен кул ту ри, умет но сти и 
дру штве ним пи та њи ма под на зи вом Ула зни ца 
(по кре нут 1967), у овим пе ри о дич ним пу бли ка-
ци ја ма је штам па на ве ћи на струч них ра до ва са-
рад ни ка На род ног му зе ја Зре ња нин ше зде се тих, 
се дам де се тих и осам де се тих го ди на про шлог ве ка. 
Пре ста нак из ла же ња Спо не 1988. го ди не на до ме-
штен је са вре мен ски по ду дар ним по кре та њем 
струч ног гла си ла На род ног му зе ја Пан че во, са ду
бо ким уве ре њем о ње го вој нео п ход но сти;7 ме ђу тим, 
зре ња нин ски му зе ал ци ће се у ње го во уре ђи ва ње 
ак тив ни је укљу чи ти тек од сре ди не де ве де се тих 
го ди на, ка да је (по чев од 6. све ске) он по чео да из-
ла зи под про ме ње ним на зи вом: Гла сник му зе ја 
Ба на та.8

У исто вре ме са зре ва ла је и свест о по кре та њу 
но вог ло кал ног ча со пи са ко ји би био по све ћен за-
ви чај ној кул ту ри и исто ри ји, а у ком би се на шло 
про сто ра и за му зеј ске те ме, че му је у ве ли кој мери 
до при не ло и пот пу но пре о ри јен ти са ње Ула зни це 
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на књи жев ност и књи жев не те ме. Под сти цај то ме 
да ло је осни ва ње дру штва под на зи вом Зре ња нин ци 
– Зре ња нин ци за ви чај ци и при ја те љи Зре ња ни на 
у Бе о гра ду (1996), ко је је 1998. по кре ну ло ча со пис 
под на зи вом Зре ња нин ски за ви ча јац. На кон две 
го ди не из ла же ња, до шло је до рас ко ла у дру штву 
чи ји ће ис ход би ти осни ва ње но вог дру штва под 
на зи вом Дру штво за ви ча ја ца Зре ња нин и по кре-
та ња но вог ча со пи са – За ви ча јац, ча со пис за не го
ва ње за ви чај не кул ту ре (2000), ко ји из ла зи и да нас.9

Са рад ни ци На род ног му зе ја Зре ња нин су, по-
чев од пе де се тих го ди на до да нас, об ја вљи ва ли 
сво је при ло ге у свим го ре на ве де ним ча со пи си ма; 
то ме би тре ба ло при до да ти и не ко ли ко дру гих, у 
ме ђу вре ме ну осно ва них, струч них пе ри о дич них 
пу бли ка ци ја из му зе о ло ги је (ICOM Ср би ја) или 
срод них обла сти (Гра ђа за про у ча ва ње спо ме ни ке 
кул ту ре, Ex Pan no nia), као и из ло жбе не ка та ло ге, 
са мо стал не пу бли ка ци је – мо но гра фи је, те збор-
ни ке ра до ва са на уч них ску по ва у ко ји ма су узе ли 
уче шћа или су на ста ле не ким дру гим по во дом. 

У на став ку сле де, по азбуч ном ре ду, крат ке био-
гра фи је са рад ни ка На род ног му зе ја Зре ња нин, пра-
ће не њи хо вим би бли о гра фи ја ма. Исте об у хва та ју 
из ло жбе не ка та ло ге, члан ке, сту ди је, при ка зе и 
из ве шта је о ра ду. При ло зи из днев не и не дељ не 
штам пе су из о ста вље ни. По да ци су до би је ни ме шо-
ви том ме то дом ан ке ти ра ња са да шњих и не ка да-
шњих му зеј ских са рад ни ка (и њи хо вих срод ни ка), 
кон сул то ва њем елек трон ског ка та ло га Би бли о те ке 
Ма ти це срп ске, ре ле вант не ли те ра ту ре и ин тер-
нет-из во ра.10

АРА ЂАН, Ива на (Зре ња нин, 14. ав густ 1987), 
исто ри чар умет но сти. Основ ну шко лу и гим на зи ју 
је за вр ши ла у Зре ња ни ну, сту ди је исто ри је умет но-
сти у Бе о гра ду. Ра ди у На род ном му зе ју Зре ња нин 
од 2014. Ау тор je и ко а у тор ви ше те мат ских из ло-
жби и уче сник про јек та Ар хив фо то гра фи је (2012). 

Из ло жбе ни ка та ло зи: 

(2014). Европ ски пут ка фе: из ко лек ци је Рад ми ла 
Му ли ћа. Зре ња нин: На род ни му зеј Зре ња нин.

(2014). Ми ха ил Ми ле Ку ла чић: уља, па сте ли, 
аква ре ли, цр те жи. Са лон На род ног му зе ја Зре ња
нин, ју л–ав густ 2014. Зре ња нин: На род ни му зеј 
Зрења нин – Град ска на род на би бли о те ка „Жар ко 
Зре ња нин”.

(2015). Да ли сам сву да где су ми тра го ви: ства
ра ла штво Ми ке Ан ти ћа. Зре ња нин: На род ни му-
зеј Зре ња нин (у ко а у тор ству са Бо ја ном Ви до вић).

(2016). Па зи, сни ма се! Век би о скоп ске кул ту ре 
у Зре ња ни ну. Зре ња нин: На род ни му зеј Зре ња нин 
(у ко а у тор ству са Бо ја ном Ви до вић). 

(2018). Јо жеф Пе хан – умет ник на пре крет ни ци 
ве ко ва: де ла из фон да Град ског му зе ја у Вр ба су и 
ко лек ци је Ман дић. Зре ња нин: На род ни му зеј Зре-
ња нин, Вр бас: Град ски му зеј.

(2018). Ва са По мо ри шац – од тра ди ци је до мо
дер не. Из ло жба по во дом 125 го ди на од ро ђе ња сли
ка ра. Зре ња нин: На род ни му зеј Зре ња нин (у ко-
ау тор ству са Оли ве ром Ско ко). 

(2019). Ми ли ја на Ра до ва но вић. Кул тур ни цен
тар Но вог Са да, Три би на мла дих, 26. но вем бар 
– 2. де цем бар. Но ви Сад: Кул тур ни цен тар (у ко-
аутор ству са Сла ви цом По пов и Ла за ром Мар ко-
ви ћем).

Члан ци и сту ди је, по гла вља у збор ни ци ма, 
при ка зи:

(2014). Evrop ski put ka fe. ICOM Sr bi ja 4, 54–57 
(у ко а у тор ству са Бран ком Ба бић).

(2015). Da li sam svu da gde su mi tra go vi: Stva ra
laš tvo Mi ro sla va An ti ća, Na rod ni mu zej Zre nja nin. 
ICOM Sr bi ja 5, Be o grad: 60–65 (у ко а у тор ству са 
Бо ја ном Ви до вић).

(2016). Пор трет на фо то гра фи ја као огле да ло 
дру штва и гра ђан ске кул ту ре у Ве ли ком Беч ке ре-
ку у дру гој по ло ви ни 19. ве ка до три де се тих го ди на 
20. ве ка. Из бор из фо то граф ског опи са Ол да ло вих, 
Оро си Ла јо ша и Ђу ре Рок ни ћа – фо то граф ски фонд 
збир ки На род ног му зе ја Зре ња нин. Рад Му зе ја Вој
во ди не 58, Но ви Сад 2016, 149–159. 

(2018). Ста ри ико но стас у цр кви Св. Ни ко ле у 
Еч ки. У пу бли ка ци ји: Не над Ма ку ље вић (прир.), 
Зо граф ски кру го ви, Бе о град: 11–25. 

(2018). Раз вој би о скоп ске кул ту ре у Зре ња ни ну 
(1898–1945). За ви ча јац. Ча со пис за не го ва ње за ви
чај не кул ту ре 34–35, Зре ња нин: Дру штво за ви ча-
ја ца Зре ња ни на: 68–71.

(2019). Ху ма ност ко ја ни је зна ла за гра ни це – 
др Дра ган Хер цог (1932–1968). Од Ба нат ског Ка ра-
ђор ђе ва до Би ја фре. У пу бли ка ци ји: Зо ран Ва цић 
(ур.), Збор ник ра до ва Де ве тог кон гре са исто ри ча ра 
ме ди ци не. 800 го ди на срп ске ме ди ци не, Бе о град: 
649–655. 
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БЕ ЊОЦ КИ, На да (Лен да ва, СР Сло ве ни ја, 4. 
април 1952 – Зре ња нин, 13. сеп тем бар 2018), ар хео-
лог, ку стос На род ног му зе ја Зре ња нин и са рад ник 
За во да за за шти ту спо ме ни ка кул ту ре Зре ња нин. 
Основ ну и сред њу шко лу је за вр ши ла у Зре ња ни ну, 
ди пло ми ра ла је на Оде ље њу за ар хе о ло ги ју Фи ло-
зоф ског фа кул те та у Бе о гра ду. Рад ни од нос за сно-
ва ла је 1981. го ди не у Је ди ни ци за за шти ту спо ме-
ни ка кул ту ре при На род ном му зе ју Зре ња нин, у 
ком је оста ла и на кон уки да ња ове је ди ни це (1986). 
До 2004. оба вља ла је ду жност ви шег ку сто са ар хе-
о ло га и у том свој ству је ру ко во ди ла и уче ство ва ла 
у број ним ис тра жи ва њи ма и ар хе о ло шким ис копа-
ва њи ма на под руч ју Сред њег Ба на та; ме ђу њи ма 
је нај зна чај ни је би ло оно у Рад ној зо ни Ју го и сток 
код Зре ња ни на, ко јим је до ка за ла до ла зак Кел та 
на ово под руч је у IV ве ку, мно го ра ни је не го што 
се то до тле прет по ста вља ло. По од ла ску из На род-
ног му зе ја Зре ња нин, ра ди ла је као ар хе о лог при 
зре ња нин ском За во ду за за шти ту спо ме ни ка кул-
ту ре. Пре ми ну ла је 2018. го ди не у Зре ња ни ну, не-
по сред но пред пу бли ко ва ње мо но гра фи је о ар хео-
ло шким ло ка ли те ти ма, ко ја је пред ста вља ла кру ну 
ње не на уч не ка ри је ре. Нај зна чај ни ји ра до ви:

Мо но гра фи ја: 

(2018). Ар хе о ло шки ло ка ли те ти зре ња нин ског 
под руч ја, Зре ња нин: За вод за за шти ту спо ме ни ка 
Зре ња нин (пост хум но об ја вље но). 

Из ло жбе ни ка та ло зи: 

(1994). Сло вен ска ке ра ми ка Сред њег Ба на та, 
Зре ња нин: На род ни му зеј Зре ња нин. 

(1995). Исто риј ски раз вој здрав ства у Сред њем 
Ба на ту, Зре ња нин: На род ни му зеј Зре ња нин (у 
ко а у тор ству са Рај ком Гру бић). 

(1997). Ке ра мич ке по су де кроз ве ко ве, Зре ња нин: 
На род ни му зеј Зре ња нин (у ко а у тор ству са Је ле-
ном Кне же вић и Ми ле вом Ши ја ко вић).

Члан ци и сту ди је: 

(1983). Spo me ni ci i spo men-obe lež ja u opšti ni Zre-
nja nin, Ula zni ca. Ča so pis za kul tu ru, umet nost i druš
tve na pi ta nja 86, Zre nja nin: 56–59 (у ко а у тор ству са 
Ми о дра гом Цве ти ћем). 

(1996). Ар хе о ло шки сред њо ве ков ни на ла зи на 
ло ка ли те ти ма гор њег (ју го сло вен ског) По та миш ја, 
Гла сник му зе ја Ба на та 7, Пан че во: 28–44. 

(1998). Ар хе о ло шки сред њо ве ков ни на ла зи на 
ло ка ли те ти ма гор њег По та миш ја: Бо тош, Гла сник 
му зе ја Ба на та 8, Пан че во: 59–68. 

(2002). Из ве штај о ар хе о ло шком ис тра жи ва њу 
на ло ка ли те ту Све те Во ди це код Пер ле за. Ка та ло-
шки при каз гро бо ва, Гла сник му зе ја Ба на та 11–12, 
Пан че во: 53–100.

ВОР ГИЋ, Де јан (Зре ња нин, 11. сеп тем бар 1979), 
исто ри чар умет но сти, ку стос На род ног му зе ја 
Зре ња нин. Основ ну шко лу и гим на зи ју је за вр шио 
у Зре ња ни ну, ди пло ми рао је на Оде ље њу исто ри-
је умет но сти Фи ло зоф ског фа кул те та у Бе о гра ду 
(те ма: Ру долф Шро тер: тво рац мо дер ног че хо сло
вач ког пре со ва ног ста кла). Као сред њо шко лац-уче-
ник Зре ња нин ске гим на зи је са ра ђи вао у ча со пи су-
-фан зи ну Сјај (1998/1999), а ка сни је у ча со пи си ма 
Гвок (2001) и Жу та ци гла (2006/2007). Сво јим на-
уч ним са оп ште њи ма из исто ри је умет но сти, исто-
ри је и ет но гра фи је огла ша вао се у струч ним ча сопи-
си ма Рад Му зе ја Вој во ди не, Гла сник му зе ја Ба на та, 
за тим, у За ви чај цу, Ула зни ци, Ли ков ном жи во ту и 
др. У На род ном му зе ју Зре ња нин је ци вил но од-
слу жио вој ни рок (2005/2006), а од 2016. je ку стос 
Збир ке при ме ње не умет но сти, у ко јој се прет ход но 
струч но уса вр ша вао.

Из ло жбе ни ка та ло зи: 

(2013). Od isto ri ci zma do mo der ni zma: Zbir ka sta
kla Vor gić. Dve pa si je – jed na iz lo žba, Zre nja nin: Na-
rod ni mu zej Zre nja nin (у ко а у тор ству са Ми ле вом 
Ши ја ко вић). 

(2016). Na še sta klo: 170 go di na od osni va nja pr ve 
fa bri ke sta kla u Sr bi ji, Zre nja nin: Na rod ni mu zej Zre-
nja nin. 

(2017). На рас кр шћу: хри шћан ски са крал ни пред
ме ти из Ар хе о ло шког оде ље ња и Збир ке при ме ње не 
умет но сти На род ног му зе ја Зре ња нин, Зре ња нин: 
На род ни му зеј Зре ња нин (у ко а у тор ству са Алек-
сан дром Ша ла мо ном). 

(2017). Umet nič ki pla ka ti iz proš lo sti Mu ze ja (1945–
1964), Zre nja nin: Na rod ni mu zej Zre nja nin. 

(2018). Ја па ни зам у Ба на ту 1869–1969, Зре ња-
нин: На род ни му зеј Зре ња нин. 

(2019). На ша Ву ки ца 1919–1969–2019, Зре ња нин: 
На род ни му зеј Зре ња нин (у ко а у тор ству са Фи ли-
пом Крч ма ром).



(2019). Спо менку ћа Слав ка Жу пан ског, Зре ња-
нин: На род ни му зеј Зре ња нин (у ко а у тор ству са 
Бо ја ном Ко ји чи ћем, Вла ди сла вом Иг ња тов и Бо-
ја ном Пе траш). 

Члан ци и по гла вља у збор ни ци ма: 

(2005). O ar hi tek tu ri Zre nja ni na – kra jem XIX i 
po čet kom XX ve ka, Li kov ni ži vot 111–112, Ze mun: 
56–61. 

(2007). Zre nja nin sko zla tar stvo XVI i XVII ve ka: 
hro no lo gi ja zre nja nin skog zla tar stva, Ula zni ca. Ča so
pis za kul tu ru, umet nost i druš tve na pi ta nja 209–210, 
god. 41, Zre nja nin: 175–184. 

(2011). Спо мен-обе леж ја у пор ти Ус пен ског хра-
ма у Зре ња ни ну, Рад Му зе ја Вој во ди не 53, Но ви Сад: 
193–205 (у ко а у тор ству са Фи ли пом Крч ма ром). 

(2011). Za pi si o za na ti ma – Ka ta (Zla tar ka) Lon-
čar ski. У пу бли ка ци ји: Zo ran Sla vić (ur.), Ba nat je kao 
pri ča. Zre nja nin: 95–96. 

(2012). Бар се ло на лак ша од Беч ке ре ка, За ви ча
јац. Ча со пис за не го ва ње за ви чај не кул ту ре 32, Зре-
ња нин: 31–32. 

(2012). Кул ту ра ста но ва ња. По во дом 150 го ди-
на од осни ва ња пр ве фа бри ке на ме шта ја у гра ду, 
За ви ча јац. Ча со пис за не го ва ње за ви чај не кул ту ре 
32, Зре ња нин: 58–61.

(2016). Зво но из 1757. го ди не – дар Вен це сла ва 
Клеа, Гла сник му зе ја Ба на та 18, Пан че во: 40–45. 

(2016). Ле гат по ро ди це Ва ра ди у На род ном му-
зе ју Зре ња нин, Рад Му зе ја Вој во ди не 58, Но ви Сад: 
111–114. 

(2017). По че ци из ло жбе них ак тив но сти Умет-
нич ког оде ље ња На род ног му зе ја Зре ња нин (1945–
1950), Гла сник му зе ја Ба на та 18, Пан че во: 49–61. 

(2018). Џа ми ја и ку па ти ло Мех мед-па ше Со ко-
ло ви ћа у Беч ке ре ку, Гла сник му зе ја Ба на та 20, 
Пан че во: 85–91. 

(2018). Зла тар Карл Хел мболд и ње го ва ку ћа из 
Хи ља ду и јед не но ћи, Гра ђа за про у ча ва ње спо ме
ни ка кул ту ре Вој во ди не XXXI, Но ви Сад: 145–156 
(у ко а у тор ству са Бо ја ном Ко ји чи ћем). 

(2018). Par no ku pa ti lo. У пу бли ка ци ји: Ti bor Bo-
ljoš, Alek san dar Ra dlo vač ki, Alek san dar Ste fa nov, 
De jan Vor gić, Pri če iz uspa va nog gra da – Bi lo ne kad, 
Zre nja nin: 29. 

(2018). Mun kač. У пу бли ка ци ји: Ti bor Bo ljoš, 
Alek san dar Ra dlo vač ki, Alek san dar Ste fa nov, De jan 

Vor gić, Pri če iz uspa va nog gra da – Bi lo ne kad, Zre nja-
nin: 41. 

(2018). So la na. У пу бли ка ци ји: Ti bor Bo ljoš, Alek-
san dar Ra dlo vač ki, Alek san dar Ste fa nov, De jan Vor gić, 
Pri če iz uspa va nog gra da – Bi lo ne kad, Zre nja nin: 65. 

(2020). Ком па ни ја уд. Ја ко ва Гут ма на & си но ви: 
Ин ду стри ја у слу жби умет но сти, Гла сник му зе ја 
Ба на та 21, Пан че во: 64–75.

ВР ЗИЋ, Са ња (Зре ња нин, 30. јун 1977), ви ши 
ку стос, ПР На род ног му зе ја Зре ња нин. Основ ну 
и сред њу шко лу за вр ши ла је у Зре ња ни ну. Ди пло-
ми ра ла је на гру пи за ори јен тал ну фи ло ло ги ју Фи-
ло ло шког фа кул те та у Бе о гра ду. На кон не ко ли ко 
го ди на ра да у но ви нар ству, у сеп тем бру 2005. за-
по сли ла се у На род ном му зе ју Зре ња нин, на по-
сло ви ма од но са са јав но шћу. У ју ну 2007. сте кла је 
зва ње ку сто са с ра дом на те му Од но си са јав но шћу 
у ра ду На род ног му зе ја Зре ња нин на при ме ру из ло
жбе сли ка Вла ди ми ра Ве лич ко ви ћа. Од ју на 2015. 
је ви ши ку стос, на кон од бра не ра да Од но си с јав
но шћу – при ме на но вих тех но ло ги ја у ко му ни ка
ци ји са пу бли ком и ме ди ји ма на при ме ру На род ног 
му зе ја Зре ња нин. За успе шну са рад њу са ме ди ји ма 
и пре зен то ва ње зре ња нин ског му зе ја у јав но сти 
то ком 2006. го ди не, до би ла је на гра ду Злат ни до
бош аген ци је Мост ме ди ја, ко ја оку пља зре ња нин-
ске но ви на ре и струч ња ке за мар ке тинг. Ру ко во-
ди ла је про јек том Ау диови део во дич кроз стал ну 
по став ку На род ног му зе ја Зре ња нин то ком 2014. 
го ди не, ко јим је омо гу ће на при сту пач ност му зеј-
ских са др жа ја сле пим, сла бо ви дим, глу вим и на-
глу вим осо ба ма (про је кат је исте го ди не сте као при-
зна ње на ме ђу ре ги о нал ној кон фе рен ци ји Bal kan 
Mu se ums wit ho ut Bar ri ers одр жа ној у Са ра је ву). Од 
2010. го ди не члан је ICOM-а и Му зеј ског дру штва 
Ср би је. 

Нај зна чај ни ји ра до ви:

(2008). Од но си са јав но шћу у ра ду На род ног 
му зе ја из Зре ња ни на на при ме ру из ло жбе сли ка 
Вла ди ми ра Ве лич ко ви ћа, Рад Му зе ја Вој во ди не 50, 
Но ви Сад: 420–426.

(2015). Му зе ји и но ве тех но ло ги је, Гла сник му
зе ја Ба на та 17, Пан че во: 128–142.

(2015). На род ни му зеј Зре ња нин у 2015. го ди-
ни, Гла сник му зе ја Ба на та 17, Пан че во: 265–266 (у 
ко а у тор ству са Не ве ном Ду јин Гр ко вић).
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(2016). Из ве штај о ра ду На род ног му зе ја Зре-
ња нин за 2016, Гла сник му зе ја Ба на та 18, Пан че во: 
186–189 (у ко а у тор ству са Не ве ном Ду јин Гр ко вић). 

(2015). Sa ta ble tom u ru ka ma kroz stal nu po stav ku, 
Icom Sr bi ja 5, Be o grad: 111–114. 

(2017). Из ве штај о ра ду На род ног му зе ја Зре ња-
нин за 2017, Гла сник му зе ја Ба на та 19, Пан че во: 
227–233 (у ко а у тор ству са Не ве ном Ду јин Гр ко вић).

(2018). Из ве штај о ра ду На род ног му зе ја Зре-
ња нин за 2018, Гла сник му зе ја Ба на та 20, Пан че-
во: 244–249.

ВУ КО ВИЋ, Ви дак (Су тје ска, 24. јун 1949), исто-
ри чар, ку стос и ди рек тор На род ног му зе ја Зре ња-
нин. Звaње ви шег ку стосa сте кaо 1998. год. струч-
ним рaдом под нaзивом Ве ли ки Беч ке рек револу
цио нaрне 1848/49. го ди не. Во дио је збир ку „Стaријa 
историјa” и покривa пе ри од до крaјa XIX векa. 
Објaвио је ви ше члaнaкa у струч ним ча со пи си ма 
(Рад Му зе ја Вој во ди не, Глaсник музејa Бaнaтa, 
Улaзницa), днев ној и не дељ ној штам пи (Днев ник, 
Илустровaнa политикa, Зрењaнин) кaо и достa ТВ 
прилогa везaних зa исто ри ју Зрењaнинa. Кaо ди-
рек тор музејa, aнгaжовaо се у aфирмaцији устa но-
ве у струч ном по гле ду, обез бе ђу ју ћи мaте ри јaл нa 
средствa у при лич но те шким временимa зa издa-
вaчку делaтн ост и омо гу ћив ши да се штaмпaју кa-
тaлози свих из ло жби. Му зеј је по кре нуо еди ци ју 
Посебнa издaњa Нaродног музејa Зрењaнин (у окви-
ру ко је су штaмпaне две књи ге), а на ини ци ја ти ву 
зре ња нин ског и пан че вач ког му зе ја по кре ну то је 
за јед нич ко струч но гла си ло под на зи вом Глaсник 
музејa Бaнaтa. Ду жност ди рек то ра На род ног му-
зе ја Зре ња нин оба вљао је у три ман да та (1989–97, 
2000, 2012–2016). Жи ви у Зре ња ни ну.

Члан ци и сту ди је:

(1989). Spo me nik Đor đu Ra di vo je vi ću, Ula zni ca. 
Ča so pis za kul tu ru, umet nost i druš tve na pi ta nja 116–
117, Zre nja nin: 92–94. 

(1995). Де лат ност На род ног му зе ја Зре ња нин у 
1994. го ди ни, Гла сник му зе ја Ба на та 6, Пан че во: 
200–204. 

(1995). Исто ри јат На род ног му зе ја у Зре ња ни-
ну, Гла сник му зе ја Ба на та 6, Пан че во: 7–8. 

(1996). Из ве штај о ра ду На род ног му зе ја Зре-
ња нин, Гла сник му зе ја Ба на та 7, Пан че во: 249–250. 

(1998). Спо ме ник ка пе та ну Ђор ђу Ра ди во је ви-
ћу, Гла сник му зе ја Ба на та 8, Пан че во: 79–81. 

(2002). Вој нич ки ло гор из Пр вог свет ског ра та 
у Ве ли ком Беч ке ре ку, Гла сник му зе ја Ба на та 11–12, 
Пан че во: 229–231. 

(2010). Исто ри јат збир ке ва тре ног оруж ја у На-
род ном му зе ју Зре ња нин, Рад Му зе ја Вој во ди не 52, 
Но ви Сад: 217–221. 

(2011). Пар твр ђав ских пу ша ка у На род ном му-
зе ју у Зре ња ни ну, Рад Му зе ја Вој во ди не 53, Но ви 
Сад: 165–168. 

(2013). Збир ка оруж ја ба ро на Ни ко ли ћа у На-
род ном му зе ју Зре ња нин, Рад му зе ја Вој во ди не 55, 
Но ви Сад: 81–92. 

ГРА ХО ВАЦ, мр Ми лан (Зре ња нин, 31. ав густ 
1958), ака дем ски сли кар, ви ши ку стос На род ног 
му зе ја Зре ња нин. Ди пло ми рао је сли кар ство 1989. 
го ди не на Ака де ми ји умет но сти у Но вом Са ду, у 
кла си про фе со ра Јо ва на Ра ки џи ћа. Спе ци ја ли зи-
рао је гра фи ку-ли то гра фи ју на гра фич ком од се ку 
Ака де ми је ле пих умет но сти Ми нер ва у Гро нин ге-
ну (Хо лан ди ја), у кла си про фе со ра Ви ла Јонк ма на 
(1991/1992). Ма ги стри рао је 1997. го ди не на цр тач-
ком од се ку Ака де ми је умет но сти у Но вом Са ду, у 
кла си про фе со ра Ми ла на Бла ну ше. Од 1991. је члан 
Удру же ња ли ков них умет ни ка Вој во ди не (УЛУВ), 
а од 2003. и Удру же ња ли ков них умет ни ка Ср би је 
(УЛУС). За свој рад је у ви ше на вра та на гра ђи ван. 
Уче ство вао је у ни зу са мо стал них и ко лек тив них 
из ло жби, ка ко у зе мљи, та ко и у ино стран ству. У 
На род ном му зе ју Зре ња нин ра ди као ку стос-му-
зеј ски сли кар и ли ков ни пе да гог. 

Из ло жбе ни ка та ло зи:

(1993). Mi lan Gra ho vac: sli ke i li to gra fi je. Ze mun: 
Ga le ri ja Sta ra ka pe ta ni ja.

(1994). ’94. Cr te ži. Be o grad: Kul tur ni cen tar / Su-
bo ti ca: Li kov ni su sre ti.

(2003). Mi lan Gra ho vac: cr te ži. No vi Sad: Kul tur ni 
cen tar.

(2004). Mi lan Gra ho vac: cr te ži i ko la ži. Zre nja nin: 
Sa vre me na ga le ri ja.

(2005). Ми лан Гра хо вац: сли ке. Но ви Сад: Га-
ле ри ја огран ка СА НУ.

(2007). Le o nar do da Vin či u Zre nja ni nu. Zre nja nin: 
Na rod ni mu zej Zre nja nin.
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(2009). Mi lan Gra ho vac. Re tro spek ti va ra do va 
1989–2009. Zre nja nin: Na rod ni mu zej Zre nja nin.

(2012). Пра во слав не ико не из при ват не ко лек
ци је. Зре ња нин: На род ни му зеј Зре ња нин.

(2017). Mi lan Gra ho vac. Ki kin da: Cen tar za li kov-
nu i pri me nje nu umet nost Ter ra. 

ГРУ БИЋ, мр Рај ка (Зре ња нин, 1. де цем бар 1958), 
ет но лог, ку стос На род ног му зе ја Зре ња нин. Основ-
ну шко лу је за вр ши ла у Су тје сци, а гим на зи ју у 
Зре ња ни ну. Ди пло ми ра ла је на оде ље њу за ет но-
ло ги ју и ан тро по ло ги ју Фи ло зоф ског фа кул те та 
Уни вер зи те та у Бе о гра ду (1981). Од 1983. ра ди у 
На род ном му зе ју Зре ња нин као ку стос Ет но ло шког 
оде ље ња. Зва ње ви шег ку сто са сте кла на те му Зла
то вез из збир ке На род ног му зе ја Зре ња нин, а му зеј-
ског са вет ни ка на те му Осврт на за на те у Беч ке
ре ку – Пе тров гра ду до 1944. го ди не. Ма ги стри ра ла 
је на те му За на ти и за на тли је у про шло сти Зре
ња ни на (XVI – пр ва по ло ви на XIX ве ка). 

Из ло жбе ни ка та ло зи: 

(1988). Po ljo pri vre da Sred njeg Ba na ta s kra ja XIX i 
po čet ka XX ve ka, Zre nja nin: Na rod ni mu zej Zre nja nin. 

(1991). Зла то вез Сред њег Ба на та, Зре ња нин: 
На род ни му зеј Зре ња нин. 

(1994). Раз вој пче лар ства у Зре ња ни ну и око ли
ни, Зре ња нин: На род ни му зеј Зре ња нин. 

(1995). Исто риј ски раз вој здрав ства у Сред њем 
Ба на ту, Зре ња нин: На род ни му зеј Зре ња нин (у ко-
а у тор ству са На дом Бе њоц ки); 

(1997). Ке ра мич ке по су де кроз ве ко ве, Зре ња нин: 
На род ни му зеј Зре ња нин (у ко а у тор ству са На дом 
Бе њоц ки и Ми ле вом Ши ја ко вић). 

(2002). За на ти и за на тли је у про шло сти Зре ња
ни на (XVI век – пр ва по ло ви на XX ве ка), Зре ња нин: 
На род ни му зеј Зре ња нин. 

(2005). 110 го ди на Оп ште бол ни це „Ђор ђе Јо а
но вић” у Зре ња ни ну, Зре ња нин: На род ни му зеј Зре-
ња нин. 

(2007). Пче лар ство у Зре ња ни ну, Зре ња нин: На-
род ни му зеј Зре ња нин.

(2011). Ћи ли ми из збир ке На род ног му зе ја Зре
ња нин, Зре ња нин: На род ни му зеј Зре ња нин. 

(2013). На род ни вез. Тра ди ци ја као ин спи ра ци ја, 
Зре ња нин: На род ни му зеј Зре ња нин. 

(2015). Ко ло срп ских се ста ра: по кло ње на ко лек
ци ја, Зре ња нин: На род ни му зеј Зре ња нин. 

(2019). Сто го ди на од до ла ска пр вих ко ло ни ста 
у Ба нат (1919–2019). Иден ти тет са чу ван у се ћа њу. 
Зре ња нин: На род ни му зеј Зре ња нин. 

Члан ци, сту ди је и при ло зи у збор ни ци ма 
ра до ва: 

(1988). Pri kaz stal ne iz lo žbe Noš nje na ro da i na
rod no sti Sred njeg Ba na ta s kra ja XIX i po čet kom XX 
ve ka, Spo na 31, No vi Sad: 160. 

(1995). За ра зне бо ле сти у Ве ли ком Беч ке ре ку и 
око ли ни с кра ја XIX и по чет ком XX ве ка, Гла сник 
му зе ја Ба на та 6, Пан че во: 113–121. 

(1996). Ам ба ри за ку ку руз у око ли ни Зре ња ни-
на, Гла сник му зе ја Ба на та 7, Пан че во: 136–146. 

(1998). Зла то вез у збир ци На род ног му зе ја у Зре-
ња ни ну, Гла сник му зе ја Ба на та 8, Пан че во: 99–128.

(2000). Че твр ти ме ђу на род ни сим по зи јум Сла ве, 
за ве ти не и дру ге срод не про сла ве ста нов ни штва 
Ис точ не Ср би је и су сед них обла сти, Свр љиг 1998, 
Гла сник му зе ја Ба на та 9–10, Пан че во: 207–208. 

(2002). За нат ске из ло жбе у Ве ли ком Беч ке ре ку 
(крај ХIХ – по че так ХХ ве ка), Гла сник му зе ја Ба
на та 11–12, Пан че во: 187–192. 

(2004). Ко ва ње у зла ту: сред њо ве ков не за на тли-
је, За ви ча јац. Ча со пис за не го ва ње за ви чај не кул
ту ре 18–20, год. V, Зре ња нин: 48. 

(2005). Про жи ма ње кул ту ра. На род но ства ра-
ла штво Ба на та, За ви ча јац. Ча со пис за не го ва ње за
ви чај не кул ту ре 23–24, год. VI, Зре ња нин: 42–44. 

(2005). Сред њо ве ков не за на тли је. Беч ке реч ки 
при ло жни ци, За ви ча јац. Ча со пис за не го ва ње за ви
чај не кул ту ре 21–22, год. VI, Зре ња нин: 76. 

(2006). Му жљан ске же те лач ке све ча но сти, Рад 
Му зе ја Вој во ди не 47–48, Но ви Сад: 197–202. 

(2006). На род но ства ра ла штво. Стал на ет но ло-
шка по став ка, За ви ча јац. Ча со пис за не го ва ње за
ви чај не кул ту ре 27–28, год. VII, Зре ња нин: 68. 

(2007). За на тли је и тр гов ци у про шло сти Зре-
ња ни на (од XVI ве ка до пр ве по ло ви не XX ве ка), 
Рад Му зе ја Вој во ди не 49, Но ви Сад: 211–229. 

(2008). Пче лар ство у Зре ња ни ну, Рад Му зе ја Вој
во ди не 50, Но ви Сад: 273–283. 

(2009). Грин ба у мо ва ко лек ци ја у ет но ло шкој 
збир ци На род ног му зе ја у Зре ња ни ну, Гла сник му
зе ја Ба на та 13–14, Пан че во: 243–254. 

(2009). Ути ца ји ба ро ка на на род но ства ра ла штво 
Сред њег Ба на та, Рад Му зе ја Вој во ди не 51, Нови Сад: 
209–222.
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(2013). Го ди шњи ва ша ри у Ве ли ком Беч ке ре ку 
(из угла ло кал не штам пе), Рад Му зе ја Вој во ди не 55, 
Но ви Сад: 165–171. 

(2013). На род но ства ра ла штво у кон тек сту ре-
ха би ли та ци је сред њо ба нат ских се ла: При каз про-
гра ма Би знис ин ку ба тор Еду ка тив ног цен тра из 
Зре ња ни на, Гла сник му зе ја Ба на та 15, Пан че во: 
241–242. 

(2014). Две по кло ње не ко лек ци је у Ет но ло шкој 
збир ци На род ног му зе ја у Зре ња ни ну, Рад Му зе ја 
Вој во ди не 56, Но ви Сад: 191–218. 

(2017). Же не у за нат ској де лат но сти у Ве ли ком 
Беч ке ре ку, Рад Му зе ја Вој во ди не 59, Но ви Сад: 153–
167.

ДИМ КИЋ КРЧ МАР, Би ља на (Зре ња нин, 6. 
јул 1981), исто ри чар умет но сти, ку стос. Основ ну 
шко лу je за вр ши ла у Зре ња ни ну, гим на зи ју у Бео-
гра ду. Ди пло ми ра ла je 2012. го ди не на Фи ло зоф ском 
фа кул те ту Уни вер зи те та у Бе о гра ду, смер Исто-
ри ја умет но сти. На кон во лон тер ског ра да у На род-
ном му зе ју Зре ња нин (2008–2012), за сни ва стал ни 
рад ни од нос у свој ству исто ри ча ра умет но сти-пе-
да го га при Пе да го шко-ин фор ма тив ној слу жби. 
Зва ње ку сто са сте кла је 2013. го ди не, а од 2016. води 
збир ку при ме ње не умет но сти. Члан је Му зеј ског 
дру штва Ср би је.

Ра до ви:

(2011). Je vre ji u Ba na tu. U pu bli ka ci ji: Zo ran Sla vić 
(ur.), Ba nat je kao pri ča. Zre nja nin: 89–90.

(2012). Мр Ди ми три је Чу дов. Ау тор ске по штан-
ске мар ке и сли ке. Зре ња нин, 26. април – 17. мај 
2012. Зре ња нин: На род ни му зеј Зре ња нин. 

(2016). Алек сан дар Се ку лић у све тлу свог легата 
у На род ном му зе ју Зре ња нин. Рад Му зе ја Вој во дине 
58. Но ви Сад: 161–176.

ДУ ЈИН ГР КО ВИЋ, Не ве на (Зре ња нин, 24. ок-
то бар 1963), му зеј ски пе да гог и во дич у пен зи ји. Ди-
пло ми ра ла je 1987. го ди не на од се ку за исто ри ју 
умет но сти Фи ло зоф ског фа кул те та Уни вер зи те-
та у Бе о гра ду. Од 1996. је ра ди ла на по сло ви ма му-
зеј ског пе да го га, на кон шест го ди на про ве де них у 
про све ти. Зва ње ку сто са сте кла је 1998. го ди не ра-
дом на те му Ли ков на збир ка На род ног му зе ја у Зре
ња ни ну. Од 2008. је би ла ко ор ди на тор Пе да го шко-
-ин фор ма тив не слу жбе На род ног му зе ја Зре ња-

нин. Члан је Му зеј ског дру штва Ср би је. У пен зи ји 
је од 2020. го ди не. 

(2000). Ри зни ца на сле ђа. За ви чај но обе леж је 
му зе ја, За ви ча јац. Ча со пис за не го ва ње за ви чај не 
кул ту ре 3, год. I, Зре ња нин: 41–42.

(2002). Ле то пис не за бо ра ва. Сре ски на чел ник, 
ло вац и пу сто лов, За ви ча јац. Ча со пис за не го ва ње 
за ви чај не кул ту ре 9–10, год. III, Зре ња нин: 46–48. 

(2014). Evrop ski put ka fe – ra di o ni ce za de cu i mla-
de, ICOM Sr bi ja 4, Be o grad: 57–58 (у ко а у тор ству са 
Аном Ше сто).

(2015). На род ни му зеј Зре ња нин у 2015. го ди-
ни, Гла сник му зе ја Ба на та 17, Пан че во: 265–267 (у 
ко а у тор ству са Са њом Вр зић).

(2016). Из ве штај о ра ду На род ног му зе ја Зре-
ња нин за 2016. го ди ну, Гла сник му зе ја Ба на та 18, 
Пан че во: 186–189 (у ко а у тор ству са Са њом Вр зић).

(2017). Из ве штај о ра ду На род ног му зе ја Зрe-
ња нин за 2017. го ди ну, Гла сник му зе ја Ба на та 19, 
Пан че во: 227–233 (у ко а у тор ству са Са њом Вр зић).

ИГ ЊА ТОВ, Вла ди сла ва (рођ. Цве тић, Зре ња-
нин, 14. јун 1974), исто ри чар, ку стос На род ног му-
зе ја Зре ња нин. Основ ну шко лу и гим на зи ју је за-
вр ши ла у Зре ња ни ну. Ди пло ми ра ла је на гру пи за 
исто ри ју Фи ло зоф ског фа кул те та у Бе о гра ду. Од 
2011. го ди не је за по сле на у На род ном му зе ју Зре-
ња нин. Зва ње ку сто са сте кла је 2013, те мом Лич
ни пред ме ти не ких од нај и стак ну ти јих уче сни ка 
НОБа у Пе тров гра ду (Зре ња ни ну) и око ли ни, Ба
на ту и Вој во ди ни из Збир ке но ви је исто ри је На
род ног му зе ја Зре ња нин. Од 2013. во ди Оде ље ње но-
ви је исто ри је. Члан је Му зеј ског дру штва Ср би је. 
Сво је ра до ве об ја вљи ва ла је у Гла сни ку му зе ја Ба
на та, Ра ду Му зе ја Вој во ди не и др. 

Мо но гра фи ја: 

(2012). Вла ди мир Ко ла ров Ко ча: жи вот и де ло, 
Зре ња нин: Исто риј ски ар хив Зре ња нин. 

Из ло жбе ни ка та ло зи: 

(2014). Сред њи Ба нат у Ве ли ком ра ту: сто го
ди на од из би ја ња Пр вог свет ског ра та, Зре ња нин 
2014. 

(2017). До бро вољ ци Сред њег Ба на та у Пр вом 
свет ском ра ту. Зре ња нин: На род ни му зеј Зре-
ња нин.
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(2018). 100 го ди на сло бо де. Зре ња нин: На род ни 
му зеј Зре ња нин (у ко а у тор ству са Ван дом Вој во-
дић Ми цо вом и Сло бо да ном Ми ли ном). 

Члан ци и сту ди је: 

(2013). Ори ги нал не фо то гра фи је са свад бе (вен-
ча ња) на род ног хе ро ја Жар ка Зре ња ни на Уче у Збир-
ци но ви је исто ри је у На род ном му зе ју у Зре ња ни-
ну. Гла сник му зе ја Ба на та 15, Пан че во: 67–73. 

(2015). Лич ни пред ме ти Рат ка Пу ре ше ви ћа у 
збир ци Оде ље ња но ви је исто ри је На род ног му зе ја 
у Зре ња ни ну. Гла сник му зе ја Ба на та 17, Пан че во: 
53–59. 

(2015). Ори ги нал ни ле так о збо ру за жен ско пра-
во гла са од 10. де цем бра 1939. у Пе тров гра ду, у Оде-
ље њу но ви је исто ри је На род ног му зе ја у Зре ња ни-
ну. Рад Му зе ја Вој во ди не 57, Но ви Сад: 153–158. 

(2016). Ле гат по ро ди це Ва ра ди у На род ном му-
зе ју Зре ња нин. Рад Му зе ја Вој во ди не 58, Но ви Сад: 
111–114 (у ко а у тор ству са Де ја ном Вор ги ћем). 

(2019). Срп ски на род ни од бор. У пу бли ка ци ји: 
Де јан Вор гић (ур.), Спо менку ћа Слав ка Жу пан ског, 
Зре ња нин: На род ни му зеј Зре ња нин: 10–12.

(2019). Слав ко Жу пан ски (Би о гра фи ја). У публи-
ка ци ји: Де јан Вор гић (ур.), Спо менку ћа Слав ка Жу
пан ског, Зре ња нин: На род ни му зеј Зре ња нин: 13–14.

КНЕ ЖЕ ВИЋ, Је ле на (Ба ша ид, 23. сеп тем бар 
1949), исто ри чар ка умет но сти, ку сто ски ња На род-
ног му зе ја Зре ња нин и му зеј ски са вет ник. По за-
вр ше ној гим на зи ји упи са ла се на Гру пу за истори-
ју умет но сти Фи ло зоф ског фа кул те та у Бе о гра ду 
и ди пло ми ра ла 1974. го ди не. Од 1975. до 1981. ра-
ди ла је као про фе сор у не ко ли ко сред њих шко ла 
у Зре ња ни ну. Пр вог ја ну а ра 1981. за по че ла је рад у 
На род ном му зе ју Зре ња нин, као ку стос Умет нич-
ког оде ље ња, ко је је на сле ди ла од Ву ки це По по вић. 
На ста вља ју ћи рад По по ви ће ве, при ку пља ла је и 
ин вен та ри са ла пред ме те, ре ша ва ла про блем не-
аде кват ног сме шта ја екс по на та, во ди ла по моћ не 
еви ден ци је и ор га ни зо ва ла стал не по став ке, те мат-
ске из ло жбе и об ја вљи ва ла струч не ра до ве о ре-
зул та ти ма сво јих ис тра жи ва ња ли ков ног жи во та 
у зре ња нин ској сре ди ни. То ком ка ри је ре у му зе ју 
ура ди ла је не ко ли ко стал них по став ки (спо мен соба 
Ва ње ков дар, спо мен-со ба Уро ша Пре ди ћа, спо-
мен-со ба То до ра Ма ној ло ви ћа, стал на по став ка 
Ле га ти На род ног му зе ја Зре ња нин), а ре а ли зо ва ла 

је и ви ше од два де сет са мо стал них и осам ко а у тор-
ских из ло жби у са рад њи са ко ле га ма из дру гих му-
зе ја и га ле ри ја. Зва ње ви шег ку сто са сте кла је 1991, 
а му зеј ског са вет ни ка 2001. го ди не. У пен зи ји је од 
2009. го ди не. Жи ви у Зре ња ни ну. 

Из ло жбе ни ка та ло зи: 

(1989). An tal Štrajt man, Emil Že nar, Jo žef Var ko nji, 
Vel der Je ne, Zre nja nin: Na rod ni mu zej Zre nja nin. 

(1990). Алек сан дар Се ку лић (1877–1942), Но ви 
Сад: Га ле ри ја Ма ти це срп ске (у ко а у тор ству са Ја-
сном Јо ва нов и Ву ки цом По по вић). 

(1993). Ико не из збир ке На род ног му зе ја у Зре
ња ни ну, Зре ња нин: На род ни му зеј Зре ња нин. 

(1995). Ру ска умет ност у Сред њем Ба на ту, Зре-
ња нин: На род ни му зеј Зре ња нин (у ко а у тор ству 
са Ми ле вом Ши ја ко вић). 

(2001). Ди ми три је По по вић (1738–1796), Зре ња-
нин: На род ни му зеј Зре ња нин. 

(2005). Урош Пре дић: сли ке из фон да На род ног 
му зе ја у Зре ња ни ну и На род ног му зе ја у Пан че ву, Зре-
ња нин: На род ни му зеј Зре ња нин (у ко а у тор ству 
са Све тла ном Ми хај ло вић Ра ди во је вић). 

(2006). Ли ков ни ства ра о ци Зре ња нин ске гим на
зи је. По во дом 160 го ди на по сто ја ња Зре ња нин ске 
гим на зи је, Зре ња нин: На род ни му зеј Зре ња нин – 
Зре ња нин ска гим на зи ја. 

(2009). Ба нат ско сли кар ство XVI I I–XX ве ка, 
Тре би ње: Му зеј Хер це го ви не – Оп шти на Тре би ње. 

Члан ци и сту ди је: 

(1982). Re tro spek ti va Lju bi ce Ta pa vič ki, Ula zni ca. 
Ča so pis za kul tu ru, umet nost i druš tve na pi ta nja 85, 
god. XVI, Zre nja nin: 52–55. 

(1983). Če tr de set go di na od smr ti Pa u li ne Su dar-
ski, Ula zni ca. Ča so pis za kul tu ru, umet nost i druš tve na 
pi ta nja 89, god. XVII, Zre nja nin: 38–41. 

(1995). Пр ва при ват на сли кар ска шко ла у Зре ња-
ни ну, Гла сник му зе ја Ба на та 6, Пан че во: 160–163. 

(1996). Пре глед раз во ја на ста ве ли ков не умет-
но сти у Гим на зи ји у Зре ња ни ну од 1850. до 1996. го-
ди не, Гла сник му зе ја Ба на та 7, Пан че во: 187–202. 

(1998). Из ра да ди пло ма по ча сним гра ђа ни ма 
Ве ли ког Беч ке ре ка, ка сни је Пе тров гра да, Гла сник 
му зе ја Ба на та 9, Пан че во: 89–92. 

(2001). Di mi tri je Po po vić, iko no pi sac iz Ve li kog 
Beč ke re ka, Ču var baš ti ne 2, god. I, Srem ska Mi tro vi ca: 
66–68. 
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(2004). Ико но пи сац Ди ми три је: ве ли ко беч ке-
реч ка сли кар ска шко ла, За ви ча јац. Ча со пис за него
ва ње за ви чај не кул ту ре 18–20, год. V, Зре ња нин: 23.

(2005). Ико но пи сац Ди ми три је (2). Ве ли ко беч-
ке реч ка шко ла, За ви ча јац. Ча со пис за не го ва ње за
ви чај не кул ту ре 21–22, год. VI, Зре ња нин: 77. 

(2011). Ико на Ваз не се ња Бо го ро ди це за ри мо-
ка то лич ку цр кву у Ти те лу, Го ди шњак На род не би
бли о те ке „Сто јан Тру мић” 3–4, Ти тел: 187–188.

КНЕ ЖЕ ВИЋ, На та ша (Зре ња нин, 20. јун 1983), 
ви ши ку стос При род њач ког оде ље ња На род ног 
му зе ја Зре ња нин. Основ ну и сред њу шко лу је за-
вр ши ла у Зре ња ни ну. Ди пло ми ра ла је 2007. го ди не 
на При род но-ма те ма тич ком фа кул те ту у Но вом 
Са ду на од се ку за би о ло ги ју и еко ло ги ју. Од ок то-
бра исте го ди не за по сле на је као при прав ник у На-
род ном му зе ју Зре ња нин. Струч ни ис пит за ку сто-
са је по ло жи ла но вем бра 2008. од бра нив ши рад на 
те му Му зеј ска де лат ност у функ ци ји очу ва ња био
ди вер зи те та. На кон сти ца ња зва ња, ра ди ла је као 
ку стос би о лог за ду жен за Бо та нич ку збир ку Му-
зе ја. Од 2014. го ди не пре у зи ма и во ди При род њач ко 
оде ље ње На род ног му зе ја Зре ња нин, а зва ње ви шег 
ку сто са сти че кра јем 2016. ха би ли та ци о ним ра дом 
на те му Про ши ре ње бо та нич ке збир ке На род ног 
му зе ја Зре ња нин – Хер ба ри јум ле ко ви тог би ља сред
њег Ба на та. Члан је Му зеј ског дру штва Ср би је. 

Из ло жбе ни ка та ло зи:

(2013). Ле ко ви то би ље сред њег Ба на та. Фи то
те ра пи ја као вид на род не ме ди ци не. Зре ња нин: На-
род ни му зеј Зре ња нин.

(2015). Пти це пе ва чи це (Pas se rir for mes) из збир ке 
При род њач ког оде ље ња На род ног му зе ја Зрењa нин. 
Зре ња нин: На род ни му зеј Зре ња нин.

(2017). При ча о ду ду и тра ди ци ји сви лар ства. 
Зре ња нин: На род ни му зеј Зре ња нин.

(2019). Пти це и њи хо ве по ро ди це. Зре ња нин: 
На род ни му зеј Зре ња нин. 

Члан ци, сту ди је, при ка зи:

(2009). Po pu la ri za ci ja poj ma bi o di ver zi te ta na pri-
me ru ak tiv no sti Na rod nog mu ze ja iz Zre nja ni na. Рад 
Му зе ја Вој во ди не 51, Но ви Сад: 357–361.

(2012). Pri rod njač ko ode lje nje Na rod nog mu ze ja 
u Zre nja ni nu od osni va nja do da nas. Рад Му зе ја Вој
во ди не 54, Но ви Сад: 263–266.

(2013). При ро да и му зеј: при каз про јек та Фи то
те ра пи ја – на род на ме ди ци на са пре гле дом нај зна
чај ни јих ле ко ви тих биљ них вр ста на те ри то ри ји 
сред њег Ба на та. Му зе ји 3, Бе о град: 91–106.

(2013). Фи то те ра пи ја као вид на род не ме ди ци не 
код Ср ба у сред њем Ба на ту. Гла сник му зе ја Ба на та 
15, Пан че во: 217–233.

(2015). Стал на по став ка При род њач ког оде ље-
ња На род ног му зе ја Зре ња нин – при каз ди о ра ме. 
Рад Му зе ја Вој во ди не 57, Но ви Сад: 219–233.

(2016). При ча о ду ду (mo rus) – тра ди ци ја ко ја се 
за бо ра вља. Гла сник му зе ја Ба на та 18, Пан че во: 
112–125.

(2017). При род њач ко оде ље ње На род ног му зе-
ја Зре ња нин у окви ру ма ни фе ста ци је Ноћ му зе ја 
(2014–2017), Гла сник му зе ја Ба на та 19, Пан че во: 
208–211.

(2018). Акви зи ци је При род њач ког оде ље ња На-
род ног му зе ја Зре ња нин (2008–2018). Гла сник му
зе ја Ба на та 20, Пан че во: 94–107.

(2019). Ор ни то ло шка збир ка На род ног му зе ја 
Зре ња нин. Гла сник му зе ја Ба на та 21, Пан че во: 
112–121.

КОН ЧАР БЕР БЕР СКИ, За гор ка (Ве ли ки Беч-
ке рек, 18. март 1913 – Зре ња нин, 25. но вем бар 1990), 
исто ри чар, ку стос Исто риј ског оде ље ња На род ног 
му зе ја Зре ња нин. Основ ну шко лу и гим на зи ју је 
за вр ши ла у род ном гра ду. Ди пло ми ра ла је 1937. на 
Фи ло зоф ском фа кул те ту у Бе о гра ду. Исте го ди не 
до би ла је слу жбу у Исто риј ском ар хи ву у Но вом 
Са ду, а две го ди не ка сни је по ста ла је су плент у 
Сред њој тех нич кој шко ли у Пе тров гра ду. Убр зо 
на кон не мач ке оку па ци је Ба на та оста је без по сла 
и се ли се нај пре у Шу ма ди ју, бо ра ви не ко вре ме у 
Бе о гра ду, да би се де цем бра 1941. го ди не на ста ни-
ла у Уљ ми, где од 1943. уче ству је у На род но о сло-
бо ди лач ком по кре ту. У сеп тем бру 1944. по ста ла је 
члан Ме сног на род но о сло бо ди лач ког од ре да и се-
кре тар АФЖ у Уљ ми. У да ни ма осло бо ђе ња вра ти-
ла се у Пе тров град као кан ди дат КПЈ и оба вља ла 
раз не кул тур но-про свет не и дру штве но-по ли тич-
ке ду жно сти. Би ла је про фе сор Дру ге жен ске гим-
на зи је у Бе о гра ду, ре фе рент за на уч не уста но ве у 
Ко ми те ту за шко ле и на у ку при вла ди ФНРЈ; од 
1950. ра ди ла је као слу жбе ник у Ми ни стар ству за 
на у ку и кул ту ру у Са ра је ву. Би ла је и про фе сор у 
При је до ру до 1954, ка да се вра ћа у Зре ња нин, где 
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ра ди у Исто риј ском оде ље њу На род ног му зе ја. Ту 
је сте кла ис тра жи вач ка ис ку ства ра де ћи на при-
ку пља њу гра ђе за исто ри ју рад нич ког и на род но-
о сло бо ди лач ког по кре та у сред њем Ба на ту. При-
ре ди ла је не ко ли ко те мат ских из ло жби и на пи са ла 
ви ше струч них ра до ва. Због бо ле сти, оти шла је у 
пен зи ју 1964, а пре ми ну ла у је сен 1990. го ди не. 

Мо но гра фи ја:

(1970). Увек у бор би. Но ви Сад: По кра јин ски од-
бор Са ве за удру же ња бо ра ца НОР САП Вој во ди не 
(у ко а у тор ству са Љу бо ми ром Та бач ким).

Члан ци и при ка зи:

(1956). Не ко ли ко ба за ку рир ских и тран спорт-
них пу те ва у Сред њем Ба на ту, Рад вој во ђан ских 
му зе ја 5, Но ви Сад: 189–194 (шт. 1958).

(1959). Из ло жба Рад нич ки по крет и ре во лу цио
нар ни рад КПЈ, СКОЈ и син ди ка та у Зре ња ни ну, 
За дру жни ар хив 7, Зре ња нин: 226–227.

МА РИН КО ВИЋ, Ду шан (Бе о град, 25. јул 1981), 
фо то граф, гра фич ки ди зај нер и ви ши ку стос На-
род ног му зе ја Зре ња нин. Гим на зи ју је за вр шио у 
Зре ња ни ну. Ди пло ми рао је на Фа кул те ту при ме-
ње них умет но сти у Бе о гра ду, од сек фо то гра фи ја, 
2006. го ди не. Исте го ди не сте као је зва ње ку сто са 
фо то гра фа у На род ном му зе ју Зре ња нин. Од 2015. 
је ви ши ку стос фо то граф. Члан је Удру же ња ли ков-
них умет ни ка Ср би је (УЛУС), Дру штва кон зер ва-
то ра Ср би је, Му зеј ског дру штва Ср би је и ICOM-а. 
Ста ра се о фо то те ци Му зе ја (за сва му зеј ска оде-
ље ња), ра ди фо то гра фи је и гра фич ки ди зајн из ло-
жбе них по став ки, ка та ло га и пре зен та ци је, исто-
вре ме но во де ћи до ку мен та ци ју гра фич ког ди зај на 
за пу бли ци стич ку де лат ност Му зе ја. Са мо стал но 
је из ла гао у Зре ња ни ну (Кул тур ни цен тар, 2007, 
На род ни му зеј, 2010, 2018), Но вом Са ду (Спо мен-
-збир ка Па вла Бе љан ског, 2008), Бе о гра ду (Га ле ри ја 
До ма кул ту ре Сту дент ски град, 2008), По жа рев цу 
(Са вре ме на га ле ри ја, 2014), Су бо ти ци (Град ска кућа, 
2014) и Ко то ру (Град ска га ле ри ја, 2017), а уче ство вао 
је у ко лек тив ним из ло жба ма у Зре ња ни ну, Но вом 
Са ду, Бе о гра ду, Би је љи ни, Тре би њу итд. До бит ник 
је ви ше при зна ња за фо то гра фи ју, ме ђу ко ји ма је 
и Пр ва на гра да за ко лек ци ју фо то гра фи ја Зре ња
нин оком ка ме ре, 2006. Ура дио је ли ков на ре ше ња 
за де се ти не му зеј ских ка та ло га, по сте ра, пла ка та, 

фла је ра итд., од 2006. го ди не. Ау тор је књи ге Мли
но ви и су ва че на под руч ју Сред њег Ба на та од пра
и сто ри је до 1941. го ди не (Зре ња нин, 2018).

МА РИН КО ВИЋ, Сне жа на (Бе о град, 23. де цем-
бар 1950), ар хе о лог, му зеј ски са вет ник и ду го го ди-
шњи ку стос На род ног му зе ја Зре ња нин. Основ ну 
шко лу за вр ши ла је у Ме лен ци ма, Пр ву гим на зи ју 
у Зре ња ни ну, а ди пло ми ра ла је на од се ку за ар хео-
ло ги ју Фи ло зоф ског фа кул те та у Бе о гра ду, код проф. 
др Јо ва на Ко ва че ви ћа. За по слив ши се 1986. у На-
род ном му зе ју Зре ња нин, зва ње ви шег ку сто са сте-
кла је 1993, а му зеј ског са вет ни ка 2001. го ди не. Од 
2000. ру ко во ди ла је це ло куп ном ар хе о ло шком збир-
ком Му зе ја (пра и сто ри ја, ан ти ка и сред њи век), 
упо ре до оба вља ју ћи ис ко па ва ња на ар хе о ло шким 
ло ка ли те ти ма сред њег Ба на та. Ру ко во ди ла је архе-
о ло шким ис ко па ва њи ма на ло ка ли те ти ма Ма ли 
Акач код Но вог Ми ло ше ва (1999), По дум ка код 
Ор ло ва та (2005–2009) и Атар Ц код Сеч ња (2010–
2015). Ре зул та ти ма сво јих ис тра жи ва ња огла ша-
ва ла се у струч ним ча со пи си ма Спо на, Рад вој во
ђан ских му зе ја, Гла сник му зе ја Ба на та, као и у 
збор ни ци ма ра до ва са број них на уч них ску по ва 
у ко ји ма је узе ла уче шће. Ис пред На род ног му зе-
ја Зре ња нин ор га ни зо ва ла је два ме ђу на род на на-
уч на сим по зи ју ма са ре но ми ра ним уче сни ци ма из 
обла сти ар хе о ло ги је (2006, 2009). Члан је Срп ског 
ар хе о ло шког дру штва. У пен зи ји је од 2014. го ди-
не. Жи ви у Зре ња ни ну. 

Из ло жбе ни ка та ло зи: 

(1989). Ма теј ски брод. Нео лит ско на се ље по ти
ске кул ту ре – из збир ке На ро дног му зе ја Зре ња нин, 
Зре ња нин: На род ни му зеј Зре ња нин.

(1994). На кит из збир ке На род ног му зе ја Зре ња
нин, Зре ња нин: На род ни му зеј Зре ња нин.

(1996). Стар че вач ка кул ту ра на тлу Сред њег 
Ба на та, Зре ња нин: На род ни му зеј Зре ња нин. 

(2002). Вин чан ска кул ту ра на под руч ју Сред њег 
Ба на та, Зре ња нин: На род ни му зеј Зре ња нин.

(2006). Ма теј ски брод. Ви ше слој но ар хе о ло шко 
на ла зи ште, Зре ња нин: На род ни му зеј Зре ња нин. 

(2009). Сар мат ска кул ту ра на тлу Ба на та из 
збир ке На род ног му зе ја Зре ња нин, Зре ња нин: На-
род ни му зеј Зре ња нин. 

(2013). Цр на ба ра – Пр кос, Зре ња нин: На род ни 
му зеј Зре ња нин. 
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По гла вља у збор ни ци ма:

(1994). Брон за ни на кит на пре ла зу из брон за-
ног у гво зде но до ба на под руч ју Сред њег Ба на та. 
У: Ни ко ла Та сић (ур.), Кул ту ре гво зде ног до ба ју го
сло вен ског По ду на вља, Бе о град –Сом бор: 31–37.

(1994). Брон за на оста ва из Сеч ња II. У: Ми лу тин 
Га ра ша нин – Ни ко ла Та сић (ур.), Пра и сто риј ске 
оста ве у Ср би ји и Вој во ди ни, књ. 2, Бе о град: 42–47.

(2006). Star če vač ka kul tu ra na tlu sred njeg Ba na ta. 
У: Bo ži dar Vor gić – Bog dan Bruk ner, Pro ble mi pre la
znog pe ri o da star če vač ke u vin čan sku kul tu ru / Cur rent 
pro blems of the tran si tion pe riod from Star če vo to Vin ča, 
Zre nja nin: 63-79. 

(2010). Ба нат у пра и сто ри ји, ан ти ци и то ком 
Се о бе на ро да. У: Ми о драг Ма тиц ки – Ви дој ко Јо-
вић, Ба нат кроз ве ко ве. Сло је ви кул ту ре Ба на та, 
Бе о град: 15–32.

(2011). Ar he o lo gi ja sred njeg Ba na ta. У пу бли ка-
цији: Zo ran Sla vić (ur.), Ba nat je kao pri ča. Zre nja nin: 
7–9.

Члан ци, сту ди је и при ка зи: 

(1988). Po ti ska kul tu ra lo ka li te ta Ma tej ski brod, 
Spo na 31, No vi Sad: 157 (при каз). 

(1989). Sar mat ski na kit u Na rod nom mu ze ju u Zre-
nja ni nu, Ula zni ca. Ča so pis za kul tu ru, umet nost i dru
š tve na pi ta nja 116–117, god. XXI II, Zre nja nin: 90–92. 

(1991). Брон за на оста ва из Сеч ња III, Рад вој
во ђан ских му зе ја 33, Но ви Сад: 17–23.

(1994). Ma tej ski brod – neo lit sko na se lje, Ula zni
ca. Ča so pis za kul tu ru, umet nost i druš tve na pi ta nja 
141–142, god. XXVI II, Zre nja nin 1994: 82–84. 

(1995). За штит на ар хе о ло шка ис ко па ва ња на 
ло ка ли те ту Ма ли Алас код Чен те 1971. го ди не, Гла
 сник му зе ја Ба на та 6, Пан че во: 13–32. 

(1996). Ке ра ми ка ра ног брон за ног до ба из Му-
зе ја у Зре ња ни ну, Гла сник му зе ја Ба на та 7, Пан-
че во: 21–27. 

(1998). На кит од спон ди лус шкољ ке у На род ном 
му зе ју у Зре ња ни ну, Гла сник му зе ја Ба на та 8, 
Пан че во: 15–17. 

(2004). Ло ка ли те ти стар че вач ке кул ту ре на под-
руч ју Сред њег Ба на та, Рад Му зе ја Вој во ди не 46, 
Но ви Сад: 11–77 (шт. 2005). 

(2006). Ма теј ски брод. Ар хе о ло шка из ло жба, 
За ви ча јац. Ча со пис за не го ва ње за ви чај не кул ту ре 
27–28, Зре ња нин: 32–33. 

(2007). Zaš tit na ar he o loš ka is ko pa va nja na lo ka-
li te tu Po dum ka kod Or lo va ta 2005, Рад Му зе ја Вој
во ди не 49, Но ви Сад: 43–48. 

(2008). Na la zi bron za nog do ba sa lo ka li te ta Ma li 
Akač kod No vog Mi lo še va, Рад Му зе ја Вој во ди не 50, 
Но ви Сад: 25–31. 

(2009). Рим ско-про вин циј ске фи бу ле из збир ке 
На род ног му зе ја Зре ња нин, Гла сник му зе ја Ба на та 
13/14, Пан че во: 39–41. 

(2009). Na la zi bron za nog do ba sa na la ziš ta Ku de-
lja ra kod Kle ka, Рад Му зе ја Вој во ди не 51, Но ви Сад: 
71–76. 

(2010). Ar he o loš ki ma te ri jal sa na la ziš ta Ži van če-
va do lja iz zbir ke Na rod nog mu ze ja u Zre nja ni nu – 
Vin čan ska kul tu ra, Рад Му зе ја Вој во ди не 52, Но ви 
Сад: 21–36. 

(2012). Ар хе о ло шка ис ко па ва ња на ла зи шта Кру-
шка-ци гла на код То ма шев ца, Рад Му зе ја Вој во ди не 
54, Но ви Сад: 59–61. 

МИ ТРО ВИЋ, Вла ди мир (1935 – ?, по сле 1983), 
ет но лог, ку стос и ру ко во ди лац Ет но ло шког оде-
ље ња На род ног му зе ја Зре ња нин. Ди пло ми рао je 
1958. на Фи ло зоф ском фа кул те ту у Бе о гра ду, од-
сек за ет но ло ги ју. У На род ном му зе ју Зре ња нин 
за по слен од 1961. го ди не. Ак тив но je уче ство вао у 
ра ду Дру штва му зеј ских рад ни ка Вој во ди не, На-
уч ног дру штва за исто ри ју здрав стве не кул ту ре 
Ју го сла ви је (Сек ци ја за САП Вој во ди ну) и дру гих 
стру ков них удру же ња. Умро је под не раз ја шње-
ним окол но сти ма не ду го на кон од ла ска у пен зи ју 
(око 1983. го ди не). За со бом је оста вио ви ше ра до-
ва у ру ко пи су.

Из ло жбе ни ка та ло зи:

(1965). Et no loš ki mo ti vi Ba na ta, Srp ska Cr nja: Li-
par ske ve če ri.

(1969). Na rod na umet nost sred njeg Ba na ta, Zre-
nja nin: Na rod ni mu zej.

Члан ци, сту ди је, из ве шта ји и при ка зи:

(1964). Још не што о зе мља ном лон цу као му зич-
ком инс тру мен ту. Збор ник Ма ти це срп ске за дру
штве не на у ке 37, Но ви Сад: 136–137.

(1964). Из Ет но ло шке збир ке На род ног му зе ја 
у Зре ња ни ну, Рад вој во ђан ских му зе ја 12–13, Но ви 
Сад: 238–241 (шт. 1966).
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(1964). Ak tiv nost Et no loš kog ode lje nja Na rod nog 
mu ze ja u Zre nja ni nu, is pi ti va nje ćur čij skog za na ta, 
Spo na 4, No vi Sad: 17–18.

(1965). Rad Sek ci je et no lo ga Druš tva mu zej skih rad-
ni ka Voj vo di ne u 1964. go di ni, Spo na 5, No vi Sad: 4–6.

(1965). Rad Et no loš kog ode lje nja Na rod nog mu-
ze ja u Zre nja ni nu, Spo na 5, No vi Sad: 9–10.

(1965). Ја дар-Ву ков за ви чај, Гла сник Ет но граф
ског му зе ја 27, Бе о град 1964, 502. стр., Рад вој во ђан
ских му зе ја 14, Но ви Сад: 334 (шт. 1968).

(1966). Rad Et no loš kog ode lje nja u 1965. go di ni, 
Spo na 6–7, No vi Sad: 8.

(1966). Za da ci Et no loš kog ode lje nja u 1966. go di-
ni, Spo na 6, No vi Sad: 9–11.

(1966). Iz lo žba Et no loš ki mo ti vi Ba na ta na no vo-
go diš njim Li par skim ve če ri ma u Srp skoj Cr nji, Spo na 
6–7, No vi Sad: 27–28.

(1967). Pro ble mi et no loš kog, an tro po ge o graf skog 
i et no graf skog pro u ča va nja Zre nja ni na, Ula zni ca. Ča
so pis za kul tu ru, umet nost i druš tve na pi ta nja 4, god. I, 
Zre nja nin: 53–55.

(1968). Ži vot se la u de li ma na iv nih sli ka ra iz Ga-
le ri je Sve to za re vo, Ula zni ca. Ča so pis za kul tu ru, umet
nost i druš tve na pi ta nja 6, god. II, Zre nja nin: 45–68. 

(1968). Do ma ća ra di nost u Sred njem Ba na tu, Ula
zni ca. Ča so pis za umet nost, kul tu ru i druš tve na pi ta
nja 7, god. II, Zre nja nin: 45–49.

(1969). No va stal na po stav ka Et no loš kog ode lje nja 
u Na rod nom mu ze ju u Zre nja ni nu, Spo na 10, Novi Sad: 
15–17.

(1969). Te mat ska iz lo žba Tka ni ne i ve zo vi Zre nja
ni na i oko li ne, Spo na 10, No vi Sad: 28–29.

(1969). Na rod ni ži vot i obi ča ji u de li ma na iv nih sli-
ka ra u Sve to za re vu, Spo na 10, No vi Sad: 30–31. 

(1970). Et no lo gi ja Ba na ta u de li ma Ti va da ra Va-
nje ka, Ula zni ca. Ča so pis za kul tu ru, umet nost i druš tve
na pi ta nja 18, god. IV, Zre nja nin: 55–58.

(1970). Na rod na ke ra mi ka sred njeg Ba na ta, Ula
zni ca. Ča so pis za kul tu ru, umet nost i druš tve na pi ta nja 
16–17, god. IV, Zre nja nin: 59–64.

(1975). Na rod ni mu zej Zre nja nin, Spo na 13–14, 
Zre nja nin: 90–91.

(1978). Na rod na ar hi tek tu ra u Ba na tu, Ula zni ca. 
Ča so pis za kul tu ru, umet nost i druš tve na pi ta nja 62–63, 
Zre nja nin: 83–86.

(1979). Pri kaz ra da Kon gre sa fol klo ri sta Ju go sla-
vi je, odr ža nog u Bo ro vu 1978. go di ne, Spo na 19–20, 
No vi Sad: 80–83.

(1979). Pri kaz ra da Kon gre sa Na uč nog druš tva za 
isto ri ju zdrav stve ne kul tu re Voj vo di ne, Spo na 19–20, 
No vi Sad: 83–84.

(1979). Tka ni ne na ro da i na rod no sti u Sred njem Ba-
na tu, Ula zni ca. Ča so pis za kul tu ru, umet nsot i druš tve
na pi ta nja 69–70, god. XI II, 81–87.

(1980). Et no loš ki mo ti vi u de li ma sli ka ra Mi la na 
Ker ca. Po vo dom ko me mo ra tiv ne iz lo žbe, Spo na 23–24, 
No vi Sad: 108–111.

По гла вља у збор ни ци ма ра до ва:

(1972). Le ko vi te vo di ce u sred njem Ba na tu, u pu-
bli ka ci ji: De jan La zić – Dra gi ša Jan ku lov, IV na uč ni 
sa sta nak – Zbor nik ra do va, Na uč no druš tvo za isto ri ju 
zdrav stve ne kul tu re Ju go sla vi je, Som bor, 21. i 22. apri la 
1972: 267–270.

(1973). Ber be ri, le ka ri, hi rur zi i sto ma to lo zi u sred-
njem Ba na tu, u pu bli ka ci ji: De jan La zić, V na uč ni sa
stanak – Zbor nik ra do va, Na uč no druš tvo za isto ri ju 
zdrav stve ne kul tu re Ju go sla vi je, Sek ci ja SAP Voj vo di ne, 
No vi Sad, 20. i 21. april 1973: 213–221.

(1974). Na rod na me di ci na u Zre nja ni nu, u pu bli-
ka ci ji: De jan La zić (ur.), VI na uč ni sa sta nak – Zbor nik 
ra do va, Na uč no druš tvo za isto ri ju zdrav stve ne kul-
tu re Ju go sla vi je, Sek ci ja SAP Voj vo di ne, Pan če vo, 11–12. 
ma ja 1974: 305–315.

(1976). Gra đa o zdrav stve noj kul tu ri Voj vo di ne u 
Isto rij skom ar hi vu u Zre nja ni nu, u pu bli ka ci ji: De jan 
La zić (ur.), VII na uč ni sa sta nak – Zbor nik ra do va, Na-
uč no druš tvo za isto ri ju zdrav stve ne kul tu re Ju go sla-
vi je, Sek ci ja SAP Voj vo di ne, Srem ska Mi tro vi ca, 21–23. 
ma ja 1976: 319–329.

МИ ХИЋ, Ксе ни ја (Зре ња нин, 10. мај 1982), ет-
но лог. Ди пло ми ра ла је на Оде ље њу за ет но ло ги ју 
и ан тро по ло ги ју Фи ло зоф ског фа кул те та у Бе о гра-
ду, где је од бра ни ла рад на те му Ми си о нар ска ак тив
ност пу тем Ин тер не та на при ме ру ма на сти ра 
Ле па ви на. Струч ну прак су је за по че ла у На род ном 
му зе ју Зре ња нин 2014. го ди не. Зва ње ку сто са сте кла 
је 2015. го ди не. Од 2018. за по сле на је у На род ном му-
зе ју Зре ња нин на ме сту ет но ло га за не ма те ри јал но 
кул тур но на сле ђе. Члан је Ет но ло шко-ан тро по ло-
шког дру штва Ср би је и Му зеј ског дру штва Ср би је. 

Нај зна чај ни ји ра до ви:

(2017). Umet noš ću pro tiv gra ni ca – par ti ci pa ci ja 
ko ri sni ka Ge ron to loš kog cen tra kroz ra di o ni ce i iz lo-
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žbu (tak til na iz lo žba). Zre nja nin: Na rod ni mu zej Zre-
nja nin. 

(2018). Ко лек ци ја при бо ра за пу ше ње Ет но ло-
шког оде ље ња На род ног му зе ја у Зре ња ни ну. Рад 
Му зе ја Вој во ди не 60, Но ви Сад: 165–192 (шт. 2019).

НАЂ, Шан дор (Но ви Бе чеј, 1. фе бру ар 1912 – 
Но ви Сад, 4. ок то бар 1995), ар хе о лог, управ ник 
Град ског му зе ја Зре ња нин и ви ши ку стос Ар хе о-
ло шког оде ље ња Вој во ђан ског му зе ја у Но вом Са ду. 
По за вр шет ку сред ње шко ле упи сао је Умет нич ку 
ака де ми ју у Бе о гра ду, на ко јој је ди пло ми рао 1938. 
го ди не. Дру ги свет ски рат је про вео као про фе сор 
гим на зи је у Бе че ју и у Пе тров гра ду. Ода тле је 1946. 
пре шао у На род ни му зеј у Зре ња ни ну где је у свој-
ству управ ни ка остао све до 1953. го ди не. У том 
пе ри о ду за по чео је низ ар хе о ло шких ис ко па ва ња 
ко ји ће ка сни је пре ра сти у зна чај не на уч но и стра-
жи вач ке по ду хва те. Пре шао је 1953. у Но ви Сад, на 
ме сто ви шег ку сто са за сред њо ве ков ну ар хе о ло-
ги ју Вој во ђан ског му зе ја, где ће оста ти до од ла ска 
у пен зи ју (1979). Вр шио је ис ко па ва ња на ло ка ли-
те ти ма Ма теј ски Брод (код Но вог Бе че ја), Меч ка 
(код Арад ца), По лет (у Вр ба су), Го мо ла ва (у Хрт ков-
ци ма), за тим у Ба чу, на ци гла ни Ба кош Кал ман, 
Дом бо (у Ра ков цу) и број ним дру гим ме сти ма. Са-
ра ђи вао је са на уч но и стра жи вач ким и уста но ва-
ма кул ту ре ка ко у зе мљи, та ко и у ино стран ству, 
а за со бом је, по ред бо га те из да вач ке, оста вио и 
знат ну из ло жбе ну де лат ност. 

Мо но гра фи је:

(1973). La nécro po le de Meč ka, Be o grad – No vi Sad: 
As so ci a tion des so ciétés archéolo gi qu es de You go sla-
vie – Musée de la Vo i vo di na.

(1985). Dom bo. Sred njo ve kov na opa ti ja i tvr đa va, 
No vi Sad: Voj vo đan ski mu zej: Fo rum. 

Члан ци, сту ди је и из ве шта ји:

(1950). За штит на ар хе о ло шка ис тра жи ва ња на 
Ма теј ском Бро ду код Во ло ши но ва (прет ход ни из-
ве штај), Збор ник Ма ти це срп ске за дру штве не на
у ке 1, Но ви Сад: 231–237 (у ко а у тор ству са Раст ком 
Ра шај ским).

(1952). Проб но ар хе о ло шко ис пи ти ва ње Се ли-
шта код Та ра ша, Рад вој во ђан ских му зе ја 1, Но ви Сад: 
159–161.

(1953). Ара ча, Рад вој во ђан ских му зе ја 2, Но ви 
Сад: 85–92. 

(1953). На се ље из мла ђег ка ме ног до ба на Ма-
теј ском Бро ду код Но вог Бе че ја: прет ход ни из ве-
штај о ра до ви ма у 1952. го ди ни, Рад вој во ђан ских 
му зе ја 2, Но ви Сад: 107–117.

(1955). Брон за на оста ва из Но вог Бе че ја, Рад вој
во ђан ских му зе ја 4, Но ви Сад: 43–62 (шт. 1957).

(1956). Сло вен ске по су де из Чор та но ва ца, Рад 
вој во ђан ских му зе ја 5, Но ви Сад: 163–170 (шт. 1958).

(1959). Не кро по ла код Арад ца из ра ног сред њег 
ве ка, Рад вој во ђан ских му зе ја 8, Но ви Сад: 45–102 
(шт. 1961).

(1960). За штит но ис ко па ва ње на Го мо ла ви код 
Хрт ко ва ца: прет ход ни из ве штај за 1955–1956. го-
ди ну, Рад вој во ђан ских му зе ја 9, Но ви Сад: 122–129 
(шт. 1962). 

(1961). Твр ђа ва Бач: ре зул та ти ар хе о ло шких 
ис тра жи ва ња 1958. и 1959. го ди не, Рад вој во ђан
ских му зе ја 10, Но ви Сад: 89–115 (шт. 1963).

(1965). Сред њо ве ков ни на ла зи на Го мо ла ви 
1965. го ди не, Рад вој во ђан ских му зе ја 14, Но ви Сад: 
247–250 (шт. 1968).

(1966). Iz veš taj o re zul ta ti ma is tra ži va nja uz du žnih 
šan če va na pod ruč ju Voj vo di ne, Рад вој во ђан ских 
му зе ја 15–17, Но ви Сад: 103–108.

(1971). Дом бо: ре зул та ти ис тра жи ва ња на гра-
ди ни у Ра ков цу (1963–1966), Рад вој во ђан ских му
зе ја 20, Но ви Сад: 161–185 (шт. 1974). 

(1971). Не кро по ла из ра ног сред њег ве ка у ци-
гла ни По лет у Вр ба су, Рад вој во ђан ских му зе ја 20, 
Но ви Сад: 187–268.

ОЊИН, Бран ко (Ки кин да, 5. де цем бар 1952), 
про свет ни рад ник, исто ри чар, ку стос и ди рек тор 
На род ног му зе ја Зре ња нин. Основ ну шко лу је за-
вр шио у Зре ња ни ну, сред њу бо го слов ску шко лу у 
Бе о гра ду. Ди пло ми рао је на Оде ље њу за исто ри ју 
Фи ло зоф ског фа кул те та у Бе о гра ду. На ста ву исто-
ри је др жао је у зре ња нин ским основ ним шко ла-
ма „2. ок то бар” и „Пе тар Пе тро вић Ње гош”. У два 
на вра та (1996–1997, 1998–1999) оба вљао је ду жност 
ди рек то ра На род ног му зе ја Зре ња нин. По ис те ку 
ман да та на ста вио је да се ба ви му зе о ло шким ра дом, 
при ку пља ју ћи гра ђу за исто ри ју зре ња нин ског 
спор та. На кон ве ли ке из ло жбе о исто ри ји спор та у 
Зре ња ни ну 2006. го ди не, пре у зео је ру ко во ђе ње Со-
бом спор та, но вим му зеј ским оде ље њем отворе нoм 
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2008. го ди не. Њи ме је ру ко во дио све до од ла ска у 
пен зи ју (2016). Јед но вре ме оба вљао је и ду жност 
се кре та ра Ша хов ског са ве за Зре ња нин. Жи ви у 
Зре ња ни ну.

Нај ва жни ји ра до ви: 

(2000). Из ве штај о ра ду На род ног му зе ја у Зре-
ња ни ну за 1997. го ди ну, Гла сник му зе ја Ба на та 
9–10, Пан че во: 231–232. 

(2000). Из ве штај о ра ду На род ног му зе ја у Зре-
ња ни ну за 1998. го ди ну, Гла сник му зе ја Ба на та 
9–10, Пан че во: 233–234. 

(2000). Из ве штај о ра ду На род ног му зе ја у Зре-
ња ни ну за 1999. го ди ну, Гла сник му зе ја Ба на та 
9–10, Пан че во: 235–237. 

(2013). Би ци кли зам и мо то-тр ке у Ве ли ком Беч-
ке ре ку до 1941. го ди не, Гла сник му зе ја Ба на та 15, 
Пан че во: 124–145. 

ОЊИН, Си ни ша (Зре ња нин, 13. ок то бар 1982), 
исто ри чар, ку стос На род ног му зе ја Зре ња нин. 
Основ ну и сред њу шко лу je за вр шио у Зре ња ни ну. 
Ди пло ми рао je на Ка те дри за исто ри ју Фи ло зоф-
ског фа кул те та у Но вом Са ду. Др жао је на ста ву 
исто ри је у основ ним шко ла ма у Лу ки ће ву, Еч ки, 
Су тје сци и Чен ти. Струч ни ис пит за ку сто са по-
ло жио је 2013, а стал ни рад ни од нос у зре ња нин-
ском му зе ју за сно вао је 2016. го ди не. При ре дио је 
сле де ће из ло жбе по све ће не исто ри ји зре ња нин-
ског спор та: 130 го ди на ку гла ња у Зре ња ни ну (2017); 
121 го ди на би ци кли зма у Зре ња ни ну (2017), Жен ско 
ли це спор та у Зре ња ни ну (2018), 50 го ди на ка ра теа 
у Зре ња ни ну (2019). За пра те ћи исто и ме ни филм 
из ло жбе Жен ско ли це спор та у Зре ња ни ну до био је 
по себ но при зна ње на Ме ђу на род ном фе сти ва лу 
спорт ског фил ма одр жа ном 2019. го ди не на Зла-
ти бо ру. 

ПЕ ТРАШ, Бо ја на (рођ. Ви до вић, Зре ња нин, 
12. мај 1987), ди пло ми ра ни фи ло лог, би бли о те кар 
На род ног му зе ја Зре ња нин. Основ ну шко лу и гим-
на зи ју за вр ши ла је у Зре ња ни ну. Ди пло ми ра ла је 
на Ка те дри за оп шту лин гви сти ку Фи ло ло шког 
фа кул те та у Бе о гра ду (2011), на кон че га за по чи ње 
во лон тер ски стаж у би бли о те ци На род ног му зе ја 
Зре ња нин, где 2012. за сни ва и стал ни рад ни од нос. 
Струч ни би бли о теч ки ис пит по ло жи ла је 2013. го-
ди не у Но вом Са ду, у Би бли о те ци Ма ти це срп ске. 

Члан је Сек ци је би бли о те ка ра и књи жни ча ра Му-
зеј ског дру штва Ср би је, а од 2015. и члан ICOM-а. 
У окви ру из да вач ке де лат но сти Му зе ја оба вља по-
сло ве лек то ра, во ди збир ку ста ре и рет ке књи ге и 
ор га ни зу је из ло жбе. У два на вра та пред ста вља ла 
је На род ни му зеј Зре ња нин на ме ђу на род ним ску-
по ви ма – у Гла зго ву (2015) и За дру (2016). 

Из ло жбе ни ка та ло зи:

(2015). Да ли сам сву да где су ми тра го ви: Ства
ра ла штво Ми ро сла ва Ан ти ћа. Зре ња нин: На род ни 
му зеј Зре ња нин (у ко а у тор ству са Ива ном Ара ђан).

(2016). Па зи, сни ма се! Век би о скоп ске кул ту ре 
у Зре ња ни ну. Зре ња нин: На род ни му зеј Зре ња нин 
(у ко а у тор ству са Ива ном Ара ђан).

Члан ци и при ка зи:

(2015). На род ни му зеј Зре ња нин – но ми на ци ја 
за на гра ду Европ ски му зеј го ди не. Гла сник му зе ја 
Ба на та 17, Пан че во: 201–209 (у ко а у тор ству са Бран-
ком Ба бић).

(2015). Da li sam svu da gde su mi tra go vi: Stva ra la
š tvo Mi ro sla va An ti ća, Na rod ni mu zej Zre nja nin. ICOM 
Sr bi ja 5, Be o grad: 60–65 (у ко а у тор ству са Ива ном 
Ара ђан).

(2019). По ро дич на би бли о те ка. У пу бли ка ци ји: 
Де јан Вор гић (ур.), Спо менку ћа Слав ка Жу пан ског, 
Зре ња нин: 25.

ПО ПО ВИЋ, Ву ко са ва (Сму де, 3. март 1919 – 
Зре ња нин, 26. фе бру ар 1998), исто ри чар ка умет но-
сти и ку стос На род ног му зе ја Зре ња нин. Основ ну 
шко лу је по ха ђа ла у Оси је ку, да би се са по ро ди-
цом пре се ли ла у Бе о град, где је за вр ши ла сред њу 
ре ал ну шко лу са ве ли ком ма ту ром у жен ској Пе-
тој гим на зи ји (око 1940). По за вр шет ку Дру гог свет-
ског ра та упи са ла је Фи ло зоф ски фа кул тет, од сек 
исто ри је умет но сти у Бе о гра ду. Сту ди је је пре ки-
да ла због бра ка, се о ба и за по сле ња у Са ра је ву, а до-
вр ши ла их је 1960. од бра нив ши ди плом ски рад на 
те му Сли кар Ва са По мо ри шац. Исте го ди не је кон-
ку ри са ла за упра жње но ме сто ку сто са Умет нич-
ког оде ље ња На род ног му зе ја Зре ња нин, у ком ће 
оста ти на ред них два де сет го ди на. За то вре ме је 
ре а ли зо ва ла ви ше од сто ти ну те мат ских и го сту-
ју ћих из ло жби, уре ди ла Умет нич ко оде ље ње и 
стал ну по став ку и об ја ви ла на де се ти не струч них 
чла на ка, сту ди ја, сит них при ло га и из ло жбе них 

161

БИО-БИ БЛИ О ГРАФ СКИ ПОР ТРЕ ТИ СА РАД НИ КА... ФИ ЛИП КРЧ МАР



ка та ло га у на уч ној пе ри о ди ци и днев ној штам пи. 
У че ти ри на вра та уса вр ша ва ла се у ино стран ству 
– Ру му ни ји (1963/64, 1970, 1974), где је про у ча ва ла 
срп ске спо ме ни ке, и у Мин хе ну (1971). Ре зул та те 
сво јих ис тра жи ва ња срп ског на сле ђа у Ру му ни ји 
об ја ви ла је у мо но гра фи ји ко јом је кру ни са ла сво ју 
ка ри је ру – Срп ски спо ме ни ци у Ру му ни ји (Су бо ти-
ца, 1996). Уста но ви ла је на гра ду Кон стан тин Да
нил (1967), ко ја се уру чи ва ла нај бо љим уче ни ци ма 
зре ња нин ских сред њих шко ла из ли ков ног обра-
зо ва ња, а ка сни је и сту ден ти ма исто ри је умет но-
сти. И са ма је до би ла ви ше при зна ња за свој рад 
на уна пре ђе њу му зе о ло ги је: На гра ду осло бо ђе ња 
Зре ња ни на (1965), По ве љу Са ве за дру шта ва му зеј
ских рад ни ка Ју го сла ви је (1987), На гра ду Срп ски ви
тез (1997). Би ла је члан број них струч них те ла и 
ко ми си ја (се кре тар Ли ков не сек ци је при Кул тур-
но-про свет ној за јед ни ци Зре ња ни на, члан Оп-
штин ског са ве та за кул ту ру, члан Ко ми си је за рас-
по де лу сред ста ва Оп штин ског фон да за кул ту ру, 
члан Са ве то дав не ко ми си је при Оп штин ском са-
ве ту за ур ба ни зам, члан Оп штин ског од бо ра за за-
шти ту спо ме ни ка кул ту ре, пред сед ник Рад не за-
јед ни це На род ног му зе ја Зре ња нин, члан От куп не 
ко ми си је Са вре ме не га ле ри је Еч ка, члан Умет нич-
ког са ве та До ма омла ди не и др.). Оста ла је упам-
ће на као бес ком про ми сни бо рац за очу ва ње зре-
ња нин ске гра ди тељ ске ба шти не, на ро чи то 1968/69. 
го ди не при ли ком ру ше ња чу ве не „Беч ке реч ке ћу-
при је”, ка да се јав но и од луч но, ма да без успе ха, 
су прот ста ви ла град ским вла сти ма у на ме ри да руше 
је дан од град ских сим бо ла. Пен зи о ни са на је 1980, 
а пре ми ну ла 26. фе бру а ра 1998. го ди не у Зре њани-
ну. Са хра ње на је на Но вом гро бљу у Бе о гра ду. 

Мо но гра фи ја: 

(1996). Srp ski spo me ni ci u Ru mu ni ji, Su bo ti ca: NIP 
„Su bo tič ke no vi ne”. 

По гла вља у мо но гра фи ја ма и збор ни ци ма: 

(1966) Li kov na umet nost. У пу бли ка ци ји: To dor 
Mal baš ki (ur.), Zre nja nin, Zre nja nin: 419–423. 

(1971). Pri kaz bo le sti u de li ma voj vo đan skih sli-
ka ra. У пу бли ка ци ји: Zbor nik ra do va sa III na uč nog 
sa stan ka Sek ci je za SAPV, Zre nja nin: 231–233. 

(1971). Ste fan Te nec ki, sli kar iz dru ge po lo vi ne 
XVI II ve ka i nje go vo de lo u srp skim i ru mun skim kra-
je vi ma. У пу бли ка ци ји: Ra do vi Sim po zi ju ma o srp sko 

(ju go slo ven sko)–ru mun skim od no si ma (Vr šac, 22–23. 
maj 1970), Pan če vo: 337–340. 

(1985). Mi haj lo Pu pin, pri ja telj umet no sti. У пу-
бли ка ци ји: Ko ča Jon čić (ur.), Ži vot i de lo Mi haj la Idvor
skog Pu pi na. Zbor nik ra do va na uč nog sku pa No vi Sa d 
–I dvor, 4–7. ok to bar 1979, No vi Sad: 471–477. 

Из ло жбе ни ка та ло зи: 

(1960). V iz lo žba umet nič ke ko lo ni je Eč ka, Zre nja-
nin: Na rod ni mu zej Zre nja nin. 

(1961). Iz lo žba mla dih sli ka ra iz Zre nja ni na: Tu rin
ski, Vi ja tov i So la rov, Zre nja nin: Na rod ni mu zej Zre-
nja nin.

(1961). Iz lo žba sli ka Pa u li ne Su dar ski, Zre nja nin: 
Na rod ni mu zej Zre nja nin. 

(1961). Кон стан тин Да нил 1789 (?) – 1873, Зре-
ња нин: На род ни му зеј Зре ња нин (у ко а у тор ству 
са Па влом Ва си ћем и Де ја ном Ме да ко ви ћем). 

(1962). Ђу ра Јак шић 1832–1878, Срп ска Цр ња –
Зре ња нин: На род ни му зеј Зре ња нин (у ко а у тор-
ству са В. Ри сти ћем). 

(1963). Se lja ci sli ka ri: Ko va či ca, Zre nja nin: Na rod-
ni mu zej Zre nja nin. 

(1963). Ma ke don ski sli ka ri, Eč ka: Ma la ga le ri ja Umet-
nič ke ko lo ni je u Eč ki.

(1963). Ivan Ra do vić, Zre nja nin: Na rod ni mu zej 
Zre nja nin, Sa vre me na ga le ri ja Eč ka. 

(1964). Сте ван Алек сић 1876–1923, Ја ша То мић –
Зре ња нин: На род ни му зеј Зре ња нин. 

(1965). Ни ко ла Алек сић (1808–1873), Зре ња нин –
Ки кин да: На род ни му зеј Зре ња нин и На род ни му-
зеј Ки кин да. 

(1965). Gra fi ke Vu ki ce Mi ja to vić, Eč ka – Zre nja nin: 
Umet nič ka ko lo ni ja Eč ka.

(1966). Li par ske ve če ri u Srp skoj Cr nji, Srp ska Cr nja: 
Dom kul tu re (у ко а у тор ству са Ј. Ја њи ћем и Љ. По-
по вим).

(1967). Шко ла Кон стан ти на Да ни ла, Зре ња нин: 
На род ни му зеј Зре ња нин.

(1969). Ve li ko beč ke reč ki sli kar ski ate ljei. Dve sto go
di na sli kar stva u Zre nja ni nu 1740–1940, Zre nja nin: 
Na rod ni mu zej Zre nja nin. 

(1970). Ti va dar Va njek, Zre nja nin: Sa vre me na gale-
ri ja Umet nič ke ko lo ni je Eč ka (у ко а у тор ству са Здрав-
ком Ман ди ћем). 

(1972). Bánáti magyar festők: A Zre nja ni ni népi 
múze um kiállitása Békéscsabán, Békéscsabá: Munkácsy 
Mihály múze um. 
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(1972). Re tro spek tiv na iz lo žba sli ka iz pe ri o da 1938– 
1972, sa lon Li kov ne je se ni, Som bor, no vem barde cem
bar 1972, Som bor: Li kov na je sen Som bor (у ко а у тор-
ству са Ир мом Ланг).

(1972). Gra fi ka iz zbir ke Mun ka či Mi halj mu ze ja 
Be keš ča ba / Gra fi ka a Békéscsa bai Munkácsy Mihály 
Múze um bol, Zre nja nin: Na rod ni mu zej Zre nja nin. 

(1973). Ле гат Уро ша Пре ди ћа, Зре ња нин: На-
род ни му зеј Зре ња нин. 

(1973). Sli kar stvo Ru dol fa Br ki ća, No vi Sad: Ga le-
ri ja li kov nih umet ni ka Voj vo di ne.

(1977). Cr te ži srp skih umet ni ka iz zbir ke Na rod
nog mu ze ja Zre nja nin, Zre nja nin: Na rod ni mu zej Zre-
nja nin. 

(1978). Iz lo žbe por tre ta: por tret u li kov nom stva ra
laš tvu, Zre nja nin: Na rod ni mu zej Zre nja nin. 

(1979). Su dar ski Pa u li na: sli kar, re vo lu ci o nar i bo
rac, No vi Be čej: Rad nič ki dom (у ко а у тор ству са А. 
Да ви до ви ћем). 

(1979). Ma đar ski sli ka ri u Ba na tu: po la ve ka iz lo
žbe ne de lat no sti u Zre nja ni nu 1890–1940, Zre nja nin: 
Na rod ni mu zej Zre nja nin. 

(1980). Iz lo žba sli ka „Va nje kov dar”, Zre nja nin: Na-
rod ni mu zej Zre nja nin (у ко а у тор ству са Ја сми ном 
Ту то ров). 

(1982). Ђу ра Јак шић 1832–1878, Срп ска Црњa: На-
род на би бли о те ка „Ђу ра Јак шић” и Спо мен-му зеј 
Ђу ре Јак ши ћа у Срп ској Цр њи.

(1990). Алек сан дар Се ку лић (1877–1942), Но ви 
Сад: Га ле ри ја Ма ти це срп ске (у ко а у тор ству са Ја-
сном Јо ва нов и Је ле ном Кне же вић). 

Члан ци, сту ди је, по гла вља у збор ни ци ма: 

(1972). Sli kar Va sa Po mo ri šac, Ula zni ca. Ča so pis za 
kul tu ru, umet nost i druš tve na pi ta nja 26, Zre nja nin: 
77–80. 

(1974). Срп ски по се ди у Ру му ни ји у XIX ве ку, 
Збор ник ра до ва На род ног му зе ја V, Ча чак: 29–52. 

(1975). Pe in tres ser bes de Ba nat au XI Xe siè cle. Ni-
ko la Alek sić (1808–1873), Re vue Ro ma i ne d’Hi sto i re 
de l’Ar t. Se rie Be a uxAr t  XII, Buc ha rest: 107–112. 

(1977). Ве ли ки Беч ке рек, сли кар ско се ди ште у 
Ба на ту: пр ва сли кар ска ра ди о ни ца, Збор ник за ли
ков не умет но сти Ма ти це срп ске 13, Но ви Сад: 
117–147.

(1982). Кон стан тин Да ни ел у све тлу но вих до-
ку ме на та, Збор ник На род ног му зе ја: исто ри ја умет
но сти XI-1, Бе о град: 101–110. 

(1983). Dnev nik To do ra Ma noj lo vi ća, Ula zni ca. 
Ča so pis za kul tu ru, umet nost i druš tve na pi ta nja 90, 
Zre nja nin: 42–45. 

(1984). По ла ве ка из ло жбе не де лат но сти у Ве-
ли ком Беч ке ре ку –Зре ња ни ну (1890–1940), Рад вој
во ђан ских му зе ја 28, Но ви Сад: 121–130. 

(1985). Се це си ја у ар хи тек ту ри и при ме ње ној 
умет но сти у Ве ли ком Беч ке ре ку (Зре ња ни ну), Збор
ник На род ног му зе ја: исто ри ја умет но сти XII-2, 
Бе о град: 15–21. 

(1988). Pri log za umet nič ku bi o gra fi ju Ru dol fa Val-
de ca, Pe ri stil. Zbor nik ra do va za po vi jest umjet no sti 
31–32, Za greb: 261–266. 

(1990). Је дан по ку шај ор га ни зо ва ња за шти те 
спо ме ни ка кул ту ре у Вој во ди ни у 19. ве ку и књи-
жев ник Алек сан дар Сан дић, Рад вој во ђан ских му
зе ја 32, Но ви Сад, 217–224. 

(1994). Срп ски по се ди у Ру му ни ји у XIX ве ку, 
Те ми швар ски збор ник 1, Но ви Сад: 189–209. 

(1995). Me toh ma na sti ra Hi lan da ra – Ma na stir 
Va ve de nja Bo go ro di ce u Beč ke re ku, Ula zni ca. Ča so
pis za kul tu ru, umet nost i druš tve na pi ta nja 144–145, 
Zre nja nin: 3–14.

(1996). Ду хов ни жи вот у Беч ке ре ку, Гла сник 
му зе ја Ба на та 7, Пан че во: 172–186.

При ка зи, из ве шта ји о ра ду и сит ни при ло зи:

(1963). Sa sa stan ka Sek ci je isto ri ča ra umet no sti. 
Spo na 3, No vi Sad: 48–53.

(1965). Iz lo žbe Na rod nog mu ze ja u Zre nja ni nu, 
Spo na 5: 22–23. 

(1965). Iz Umet nič kog ode lje nja Na rod nog mu ze-
ja u Zre nja ni nu, Spo na 5, No vi Sad: 35–37. 

(1966). Iz lo žba Ba nat ski por tre ti Ni ko le Alek si ća, 
Spo na 6–7, No vi Sad: 26.

(1966). Mu zej ska zbir ka u Ja ša To mi ću i Me mo ri-
jal ni mu zej Đu re Jak ši ća u Srp skoj Cr nji, Spo na 6–7: 
15–16.

(1973). Ma đar ski sli ka ri u sred njem Ba na tu. Ula
zni ca. Ča so pis za kul tu ru, umet nost i druš tve na pi ta nja 
33, Zre nja nin: 55–58.

(1977). Cr te ži srp skih umet ni ka iz zbir ke Na rod-
nog mu ze ja 1830–1930, Ula zni ca. Ča so pis za kul tu ru, 
umet nost i druš tve na pi ta nja 59, Zre nja nin: 124–125.

(1979). Đu ra Jak šić, sli kar i pe snik. Iz lo žba po vo-
dom 100 go di na od smr ti Đu re Jak ši ća, Spo na 21–22, 
No vi Sad: 70–71.
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(1979). Mi haj lo Pu pin, pri ja telj umet no sti: iz lo žba 
u Na rod nom mu ze ju u Zre nja ni nu, Ula zni ca. Ča so pis 
za kul tu ru, umet nost i druš tve na pi ta nja 68, Zre nja nin: 
76–78.

(1979). Pa u li na Su dar ski: sli kar, re vo lu ci o nar i bo-
rac. Iz lo žba po vo dom Da na že na, 8. mart, Spo na 21–22, 
No vi Sad: 71–72.

(1979). Sli kar i pe snik Đu ra Jak šić. Na rod ni mu zej 
Zre nja nin, 22. I – 22. II 1979, Ula zni ca. Ča so pis za kul
tu ru, umet nost i druš tve na pi ta nja 66, Zre nja nin: 75–76.

При ре ђе ни члан ци:

(1975). O dnev ni ku iz Ita li je Uro ša Pre di ća, Ula
zni ca. Ča so pis za kul tu ru, umet nost i druš tve na pi ta nja 
46–47, Zre nja nin: 11–22 (у ко а у тор ству са Љ. Ву ја-
кли јом).

(1975). Uroš Pre dić: Dnev nik iz Ita li je Uro ša Pre-
di ća II, Ula zni ca. Ča so pis za kul tu ru, umet nost i društve
na pi ta nja 48, Zre nja nin: 3–8.

(1975). Dnev nik iz Ita li je Uro ša Pre di ća (III na sta-
vak), Ula zni ca. Ča so pis za kul tu ru, umet nost i druš tve
na pi ta nja 49–50, Zre nja nin: 60–75.

(1976). Dnev nik iz Ita li je Uro ša Pre di ća (IV na sta-
vak), Ula zni ca. Ča so pis za kul tu ru, umet nost i druš tve
na pi ta nja 51–52, Zre nja nin: 98–106.

(1976). Uroš Pre dić: Dnev nik iz Ita li je (V na sta vak), 
Ula zni ca. Ča so pis za kul tu ru, umet nost i druš tve na pi
ta nja 53–54, Zre nja nin: 79–91.

(1976). VI na sta vak Dnev ni ka iz Ita li je Uro ša Pre-
di ća, Ula zni ca. Ča so pis za kul tu ru, umet nost i druš tve
na pi ta nja 55–56, Zre nja nin: 41–53.

(1976). Dnev nik iz Ita li je Uro ša Pre di ća. VII na sta-
vak, Ula zni ca. Ča so pis za kul tu ru, umet nost i druš tve
na pi ta nja 57, Zre nja nin: 53–56.

ПРИ ЉЕ ВА, Ср ђан (Зре ња нин, 11. јун 1968), 
исто ри чар, ди рек тор и ку стос На род ног му зе ја 
Зре ња нин. Основ ну и сред њу шко лу за вр шио је у 
Зре ња ни ну, ди пло ми рао на Оде ље њу за исто ри ју 
Фи ло зоф ског фа кул те та у Бе о гра ду. На кон то га је 
ра дио у про све ти, као на став ник исто ри је у Сред-
њој му зич кој шко ли „Јо сиф Ма рин ко вић” и Сред-
њој тех нич кој шко ли „Ва са Јан ков” у Зре ња ни ну, 
као и у основ ној шко ли у Бо то шу. Ду жност ди рек-
то ра На род ног му зе ја Зре ња нин оба вљао у пе ри-
о ду 2000–2003. и то ком свог ман да та из вр шио ре-
кон струк ци ју из ло жбе ног про сто ра Му зе ја. Ужа 
област ин те ре со ва ња и ис тра жи ва ња му је исто-

ри ја ру ске за јед ни це у Ве ли ком Беч ке ре ку (Пе-
тров гра ду) и мо дер на исто ри ја. 

Нај зна чај ни ји ра до ви: 

(2002). Из ве штај о ра ду На род ног му зе ја у Зре-
ња ни ну за 2000. го ди ну, Гла сник му зе ја Ба на та 
11–12, Пан че во: 287–288. 

(2002). Из ло жбе на де лат ност На род ног му зе ја 
у Зре ња ни ну 2001. го ди не, Гла сник му зе ја Ба на та 
11–12, Пан че во: 289. 

(2002). Из ло жбе на де лат ност На род ног му зе ја 
у Зре ња ни ну 2000. го ди не, Гла сник му зе ја Ба на та 
11–12, Пан че во: 291–292. 

(2013). Бо дри ћи у скло пу срп ских се о ба у ра ном 
сред њем ве ку, Гла сник му зе ја Ба на та 15, Пан че во: 
111–123.

РА ДИ ШИЋ, Ра до ван (Еле мир, 27. ок то бар 1926 
– 29. но вем бар 2001), ар хе о лог, ку стос и вр ши лац 
ду жно сти управ ни ка На род ног му зе ја Зре ња нин. 
Основ ну шко лу за вр шио је у Еле ми ру, гим на зи ју 
у Срем ским Кар лов ци ма, ди пло ми рао на од се ку за 
ар хе о ло ги ју Фи ло зоф ског фа кул те та у Бе о гра ду. 
Рад ни век је про вео у зре ња нин ској му зеј ској уста-
но ви, а крат ко је оба вљао и ду жно сти ње ног управ-
ни ка (1969–1970). Био је ан га жо ван у при пре ми мо-
но гра фи је о Зре ња ни ну из 1966. го ди не, а сво је радо-
ве об ја вљи вао је нај ви ше у Ра ду вој во ђан ских му зе ја. 

Нај зна чај ни ји ра до ви: 

(1971). Iz lo žba na rod ne ke ra mi ke žu pa ni je Be keš
ča ba / Kiállitás. Békés Megyei kéra mi ka. Na rod ni mu zej 
Zre nja nin, 21. XII 1971 – 21. I 1972, Zre nja nin: Na rod-
ni mu zej Zre nja nin (из ло жбе ни ка та лог). 

(1966). Na rod ni mu zej Zre nja nin. У пу бли ка ци ји: 
To dor Mal baš ki (ur.), Zre nja nin, Zre nja nin: 408–412 
(по гла вље у књи зи). 

Члан ци и при ка зи: 

(1958). Брон за ни на лаз из Сеч ња. Рад вој во ђан
ских му зе ја 7, Но ви Сад: 115–122 (шт. 1960). 

(1958). От кри ће тур ског гро бља у Зре ња ни ну. 
Рад вој во ђан ских му зе ја 7, Но ви Сад: 123–124 (шт. 
1960). 

(1959). Ни ко ла Та сић, „Пра и сто риј ско на се ље 
код Ва ла че”, Гла сник Му зе ја Ко со ва и Ме то хи је II, 
При шти на 1957. Рад вој во ђан ских му зе ја 8, Но ви 
Сад: 287 (шт. 1961).
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(1959). Ј. Гли шић – Б. Јо ва но вић, „Пра и сто риј-
ско на се ље на Глад ни ца ма код Гра ча ни це”, Гла сник 
Му зе ја Ко со ва и Ме то хи је II, При шти на 1957. Рад 
вој во ђан ских му зе ја 8, Но ви Сад: 291 (шт. 1961). 

(1959). Ла зар Ни ко лић (1892–1959). Рад вој во ђан
ских му зе ја 8, Но ви Сад: 322 (шт. 1961). 

(1960). Ке ра мич ки на лаз на ци гла ни у Сеч њу. Рад 
вој во ђан ских му зе ја 9, Но ви Сад: 151–155 (шт. 1962). 

(1961). Др Ми лу тин Га ра ша нин, „Понт ски и степ-
ски ути ца ји у до њем По ду на вљу и на Бал ка ну на 
пре ла зу из нео лит ског у ме тал но до ба”, Гла сник 
Зе маљ ског му зе ја у Са ра је ву – ар хе о ло ги ја, Но ва 
се ри ја, св. XV–XVI, Са ра је во 1961, 5–26. Рад вој во
ђан ских му зе ја 10, Но ви Сад: 233–234 (шт. 1963). 

(1966). Ис ко па ва ње на ло ка ли те ту Кр сти ће ва 
хум ка код Му жље. Рад вој во ђан ских му зе ја 15–17, 
Но ви Сад: 109–120 (шт. 1968). 

РА ДО ВА НО ВИЋ, Де јан (Вар јаш, 1914 – Зре-
ња нин, 27. но вем бар 1980), исто ри чар, пе да гог и 
про свет ни рад ник. Шко ло вао се на Учи тељ ској 
шко ли у Вр шцу, Ви шој Пе да го шкој шко ли у Но-
вом Са ду и Фи ло зоф ском фа кул те ту у Бе о гра ду. 
У Дру гом свет ском ра ту био је за ро бљен и про вео 
је че ти ри го ди не у не мач ком рат ном за ро бље ни-
штву. На кон ра та ра дио је као учи тељ у Вра чев Га ју, 
по том као школ ски ин спек тор за Бе ло цр кван ски 
и Вр шач ки срез, а од 1949. је про фе сор Дру ге више 
ме шо ви те гим на зи је у Зре ња ни ну. Ка сни је је оба-
вљао ду жно сти ди рек то ра зре ња нин ске гим на зи је 
и управ ни ка На род ног му зе ја Зре ња нин. Ак тив-
но се ба вио про у ча ва њем рад нич ког по кре та и 
НОБ-а на под руч ју Зре ња ни на и Ба на та. Ру ко пис 
ње го ве нео бја вље не Хро ни ке Зре ња ни на (1974) чува 
се у Исто риј ском ар хи ву Зре ња нин. 

САН ТО ВАЦ, мр Све то зар (Зре ња нин, 13. април 
1950), му зеј ски са вет ник При род њач ког оде ље ња 
На род ног му зе ја Зре ња нин. Основ ну шко лу и гим-
на зи ју за вр шио у Зре ња ни ну, ди пло ми рао је 1974. 
го ди не на При род но-ма те ма тич ком фа кул те ту у 
Бе о гра ду (би о ло шка гру па). У На род ном му зе ју 
Зре ња нин за по слио се 1978. го ди не, на по сло ви ма 
При род њач ког оде ље ња. Зва ње ви шег ку сто са сте-
као 1990. ра дом Ре ги стра тор збир ке пти ца Ан та
ла Ла сла у Град ском му зе ју и га ле ри ји Бе чеј, а зва ње 
му зеј ског са вет ни ка 1999. го ди не ха би ли та ци јом 
Пред лог кри те ри ју ма за ка те го ри за ци ју Ор ни то

ло шке збир ке На род ног му зе ја Зре ња нин. Зва ње ма-
ги стра би о ло ги је сте као је 2009. го ди не на При-
род но-ма те ма тич ком фа кул те ту у Но вом Са ду 
(сту диј ска гру па Би о ло ги ја –так со но ми ја), по од бра-
ње ној ма ги стар ској те зи Фа у на Odo na ta (In sec ta) Вој
во ди не. Од 1994. го ди не у окви ру про јек та Фа у не 
Ср би је ба ви се ис тра жи ва њи ма ви лин ских ко њи-
ца. То ком во ђе ња При род њач ког оде ље ња На род-
ног му зе ја Зре ња нин при пре мио је не ко ли ко де-
се ти на из ло жби, што са мо стал но, што у са рад њи 
са дру гим му зе ји ма (При род њач ки му зеј, Бе о град, 
Град ски му зеј, Су бо ти ца, На род ни му зеј Пан че во, 
При род но на у чен му зеј на Ма ке до ни ја, Ско пље, 
Зе маљ ски му зеј Бо сне и Хер це го ви не, Са ра је во, 
При род њач ки му зеј Цр не Го ре, Под го ри ца), уста-
но ва ма (По кра јин ски за вод за за шти ту при ро де, 
На ци о нал ни парк Фру шка го ра) и по је дин ци ма. 
У пен зи ји је од 2014. го ди не. 

Из ло жбе ни ка та ло зи:

(1994). Ka ta log zbir ke se me na i her ba ri ju ma za 
odre đi va nje bilj nih vr sta iz pri rod njač ke zbir ke Na rod
nog mu ze ja Zre nja nin. Zre nja nin: Na rod ni mu zej Zre-
nja nin.

(1995). Pti ce gra blji vi ce – ide o gra mi. Zre nja nin: Na-
rod ni mu zej Zre nja nin.

(2003). Pti ce plo vu še. Kru še vac: Na rod ni mu zej 
Kru še vac.

(2005). Ču de sni svet vi lin skih ko nji ca. No vi Sad: s. n.
(2007). So ve & so ve. Zre nja nin: Na rod ni mu zej Zre-

nja nin.
(2010). Pti ce gra blji vi ce – ide o gra mi 2. Zre nja nin: Na-

rod ni mu zej Zre nja nin.

Из во ди у збор ни ци ма ре зи меа и по гла вља у 
збор ни ци ма: 

(1995). Pr vi po da ci o fa u ni Odo na ta Re gi o nal nog 
par ka Sta ri Be gej, Zbor nik re zi mea XXII sku pa en to mo
lo ga Ju go sla vi je, Pa lić, 5–8. sep tem bar 1995, Be o grad, 
En to mo loš ko druš tvo Sr bi je: 56.

(1997). Na laz ret ke vr ste Anax part he no pe Se lis 
1839. na te ri to ri ji Ju go sla vi je, Zbor nik re zi mea Sim po
zi ju ma en to mo lo ga Sr bi je, Goč, 2–4. ok to bar 1997, Beo-
grad: En to mo loš ko druš tvo Sr bi je: 25 (у ко а у тор ству 
са Љи ља ном Ан ђус).

(1999). Pr vi po da ci o fa u ni Odo na ta Div či ba ra, 
Zbor nik re zi mea sim po zi ju ma en to mo lo ga Sr bi je, Goč, 
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21–23. ok to bar 1999, Be o grad, En to mo loš ko druš tvo 
Sr bi je: 18.

(2001). Pre li mi nar ni re zul ta ti is tra ži va nja fa u na 
re da Odo na ta Fa bri ci us 1972, Rib ni ce 2000, Zbor nik re
zi mea Sim po zi ju ma en to mo lo ga Sr bi je, Goč, 26–29. sep
tem bar 2001, Be o grad, En to mo loš ko druš tvo Sr bi je: 11.

(2001). Fa u na vi lin skih ko nji ca (In sec ta Odo na ta) 
pod ruč ja Lu daš kog je ze ra. U: Ru ži ca Igić – Slav ka Ga jin 
(ur.), Zbor nik re zi mea sa na uč nog sku pa po sve će nog 
is tra ži va nji ma vo de nih eko si ste ma i plav nih zo na „Za
sa vi ca 2001”, No vi Sad, Pri rod no-ma te ma tič ki fa kul-
tet, In sti tut za bi o lo gi ju – Srem ska Mi tro vi ca, Go ran-
sko-eko loš ki po kret: 50.

(2003). Da li je vr sta Sympe trum de pres sin scu lum 
(Se lis, 1841) no va za fa u nu Odo na ta Sr bi je?, Zbor nik 
ple nar nih re fe ra ta i re zi mea Sim po zi ju ma en to mo lo ga 
Sr bi je 2003, Iva ni ca, 24–27. sep tem bar 2003, Be o grad, 
En to mo loš ko druš tvo Sr bi je: 25 (у ко а у тор ству са 
Ми ло шем Јо ви ћем и Љи ља ном Ан ђус).

(2005). Pri log po zna va nju ini ci jal nih is tra ži va nja 
Odo na ta Voj vo di ne. U: Bo ži dar Ćur čić (ur.), Ple nar ni 
re fe ra ti i re zi mei Sim po zi ju ma en to mo lo ga Sr bi je 2005. 
sa me đu na rod nim učeš ćem, Ba ji na Baš ta, 25–29. sep
tem bar 2005, Be o grad, En to mo loš ko druš tvo Sr bi je: 
55 (у ко а у тор ству са Ми ло шем Јо ви ћем и Љи ља-
ном Ан ђус). 

(2007). Kri tič ki spi sak vi lin skih ko nji ca Sr bi je. U: 
Želj ko To ma no vić (ur.), Ple nar ni re fe ra ti i re zi mei Sim
po zi ju ma en to mo lo ga Sr bi je 2007. sa me đu na rod nim 
učeš ćem, Uži ce, 26–30. sep tem bar 2007, Be o grad, Ento-
mo loš ko druš tvo Sr bi je: 16 (у ко а у тор ству са Ми ло-
шем Јо ви ћем и Љи ља ном Ан ђус). 

(2013). Dam sel fli es and dra gon fli es (In sec ta, Odo-
na ta) of the Fruš ka Go ra Mo un tain [Вилински ко њи-
ци (In sec ta, Odo na ta) Фру шке Горе]. У пу бли ка ци ји: 
Smilj ka Ši mić – Stan ka Ma te ja šev (ur.), In ver te bra tes 
(In ver te bra ta) of the Fruš ka Go ra Mo un tain / Бес кич ме
ња ци (In ver te bra ta) Фру шке го ре 3, Но ви Сад: 27–40.

Члан ци и сту ди је:

(1995). Стал на из ло жба При род њач ког оде ље-
ња На род ног му зе ја Зре ња нин. Гла сник му зе ја Ба
на та 6, Пан че во: 189–192.

(1996). Бо та нич ка збир ка При род њач ког оде-
ље ња На род ног му зе ја у Зре ња ни ну. Гла сник му
зе ја Ба на та 7, Пан че во: 233–235.

(1998). Збир ка дер мо пла стич них пре па ра та 
риба При род њач ког оде ље ња На род ног му зе ја у 

Зре ња ни ну. Гла сник му зе ја Ба на та 8, Пан че во: 
151–152.

(2000). По кло ње на при род њач ка збир ка Еми ла 
Гла ди ћа из Ку ма на. Гла сник му зе ја Ба на та 9–10, 
Пан че во: 181–186.

(2000). Стал на из ло жба дер мо пла стич них пре-
па ра та си са ра у На род ном му зе ју Зре ња нин. Гла
сник му зе ја Ба на та 9–10, Пан че во: 187–197.

(2002). При лог по зна ва њу фа у не ви лин ских ко-
њи ца (In ce sta, Odo na ta) Див чи ба ра. Гла сник му зеја 
Ба на та 11–12, Пан че во: 233–237.

(2002). Ре ги стар збир ке пти ца Ан тал Ла сла у 
Град ском му зе ју и Га ле ри ји Бе чеј. Гла сник му зе ја 
Ба на та 11–12, Пан че во: 239–249.

СИ КИ МИЋ, Бран ка (рођ. Ба бић, Зре ња нин, 
21. април 1985), ет но лог, ку стос На род ног му зе ја 
Зре ња нин. Основ ну и сред њу шко лу за вр ши ла је у 
Зре ња ни ну. Ди пло ми ра ла је на Оде ље њу за ет но-
ло ги ју и ан тро по ло ги ју Фи ло зоф ског фа кул те та у 
Бе о гра ду. У На род ном му зе ју Зре ња нин је 2011. 
го ди не за по че ла струч ну прак су. Зва ње ку сто са 
сте кла је 2012. го ди не ра дом на те му Ко лек ци ја сло
вач ке жен ске на род не но шње Ет но ло шког оде ље ња 
На род ног му зе ја Зре ња нин. Стал ни рад ни од нос у 
овој уста но ви за сно ва ла је 2013. го ди не. Члан је 
Му зеј ског дру штва Ср би је (Ет но ло шка сек ци ја), 
Ет но ло шко-ан тро по ло шког дру штва Ср би је, као 
и ICOM-а Ср би је. Пред ста вља ла је На род ни му зеј 
Зре ња нин 2015. го ди не, у Гла зго ву, на све ча но сти 
до де ле на гра де за Европ ски му зеј го ди не. 

Из ло жбе ни ка та ло зи: 

(2014). Европ ски пут ка фе: из ко лек ци је Рад ми
ла Му ли ћа. Зре ња нин: На род ни му зеј Зре ња нин 
(у ко а у тор ству са Ива ном Ара ђан).

(2017). Бла го на ма де ца ма што смо та ки ма ли: 
де тињ ство у тра ди ци о нал ној по ро ди ци, Зре ња-
нин: На род ни му зеј Зре ња нин. 

(2019). Зо о морф ни ор на мент у тра ди ци о нал ној 
кул ту ри Ба на та на при ме ру збир ке Ет но ло шког 
оде ље ња На род ног му зе ја Зре ња нин, Зре ња нин: На-
род ни му зеј Зре ња нин. 

Члан ци, при ка зи и по гла вља у збор ни ци ма:

(2014). Ко лек ци ја сло вач ке жен ске на род не но-
шње Ет но ло шког оде ље ња На род ног му зе ја у Зре-
ња ни ну. Гла сник му зе ја Ба на та 16, Пан че во: 30–57.
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(2014). Evrop ski put ka fe. ICOM Sr bi ja 4, Be o grad: 
Na ci o nal ni ko mi tet ICOM-a Sr bi je: 54–57 (у ко а у тор-
ству са Ива ном Ара ђан). 

(2015). На род ни му зеј Зре ња нин – но ми на ци ја 
за на гра ду Европ ски му зеј го ди не. Гла сник му зе ја 
Ба на та 17, Пан че во: 201–209 (у ко а у тор ству са Бо-
ја ном Ви до вић).

(2016). По љо при вред ни му зеј у Зре ња ни ну: од 
иде је до ре а ли за ци је, Рад Му зе ја Вој во ди не 58, Нови 
Сад: 213–228. 

(2018). По ве за ност ло кал не за јед ни це са ра дом 
На род ног му зе ја Зре ња нин. При мер из ло жбе Бла го 
на ма де ца ма што смо та ки ма ли: де тињ ство у 
тра ди ци о нал ној по ро ди ци. Гла сник му зе ја Ба на
та 20, Пан че во: 127–135. 

(2018). Де тињ ство и де те у про шло сти Вој во ди-
не. У пу бли ка ци ји: Игор Во ко ун (ур.), Бе ла Цр ква 
и Ба нат. Збор ник тек сто ва по во дом 300 го ди на од 
осни ва ња Бе ле Цр кве као са вре ме ног гра да, Бе ла 
Цр ква: 13–31.

(2019). Ко лек ци ја тка них тор би из збир ке тек-
стил ног по кућ ства Ет но ло шког оде ље ња На род-
ног му зе ја Зре ња нин. Рад Му зе ја Вој во ди не 61, Нови 
Сад: 117–130.

(2019). При каз из ло жбе Сто го ди на од до ла ска 
пр вих ко ло ни ста у Ба нат (1919–2019). Иден ти тет 
са чу ван у сли ци и се ћа њу, Гла сник му зе ја Ба на та 
21, Пан че во: 170–175.

СКО КО, Оли ве ра (Зре ња нин, 12. де цем бар 1974), 
исто ри чар ка умет но сти, спи са те љи ца, виши ку стос 
и ру ко во ди лац Умет нич ког оде ље ња На род ног му-
зе ја Зре ња нин. Основ ну шко лу и гим на зи ју „Ко ча 
Ко ла ров” је за вр ши ла у Зре ња ни ну. Ди пло ми ра ла 
је исто ри ју умет но сти на Оде ље њу за исто ри ју умет-
но сти на Фи ло зоф ском фа кул те ту у Бео гра ду. Са ра-
ђи ва ла је у ли сту Зре ња нин. Од 2009. го ди не је ку-
стос На род ног му зе ја Зре ња нин, за ду же на за Збир-
ку ли ков не умет но сти. Ау тор ка је више из ло жби и 
пра те ћих ка та ло га, као и три ро ма на – Пе растАм
стер дам (2004), Кор чу лан ски ђир (2015, 20162, 20183) 
и Ма га ре ће уши (2019). Члан је На цио нал ног ко ми-
те та ICOM Ср би ја, у окви ру ког је била члан Ко ми-
си је за ор га ни зо ва ње се ми на ра и Етич ког од бо ра. 

Из ло жбе ни ка та ло зи: 

(2009). Bo keš ki san Ma ri ja Ma ska re li ja: sli ke, crte
ži i gra fi ke. Na rod ni mu zej Zre nja nin, 25. fe bru ar – 25. 
mart 2009, Zre nja nin: Na rod ni mu zej Zre nja nin.

(2010). Od Ti hu a ne do Tet ka Ane. Ro ken rol u Zre nja
ni nu ’60 i ’70, Zre nja nin: Na rod ni mu zej Zre nja nin. 

(2010). За ми шља ји Или је Бо си ља, Зре ња нин: 
На род ни му зеј Зре ња нин. 

(2011). Мо је те ло, тво је де ло: сли ке и цр те жи из 
збир ке На род ног му зе ја Зре ња нин, Зре ња нин: На-
род ни му зеј Зре ња нин. 

(2011). Мај сто ри ба нат ског сли кар ства од XIX 
до XX ве ка из збир ке На род ног му зе ја Зре ња нин. 
Ве ли ка га ле ри ја До ма Вој ске Ср би је, 30. ав густ – 1. 
ок то бар 2011, Бе о град: Ме ди ја цен тар Од бра на. 

(2012). Zo ra Pe tro vić: iz ži ve ti umet nost. Na rod ni 
mu zej Zre nja nin, 25. maj – 25. jun 2012, Zre nja nin: 
Na rod ni mu zej Zre nja nin. 

(2013). Под вој во ђан ским не бом Ива на Ра до ви ћа. 
Ма ли са лон На род ног му зе ја Зре ња нин, 15. но вем
бар – 6. де цем бар 2013, Зре ња нин: На род ни му зеј 
Зре ња нин – Са вре ме на га ле ри ја Умет нич ке ко ло-
ни је Еч ка (у ко а у тор ству са Сла ви цом По пов).

(2015). За пам ти овај свет, о за пам ти га, ипак. 
Ра до ви Рај не Круљ, Зре ња нин: На род ни му зеј Зре-
ња нин. 

(2015). Па у ли на Су дар ски. Од екс пре сив не ве дри
не до тра гич ног кра ја, Зре ња нин: На род ни му зеј 
Зре ња нин. 

(2017). Да кле, ви сте тај Урош Пре дић? Из ло жба 
из фон да На род ног му зе ја Зре ња нин по во дом 160 го
ди на од ро ђе ња сли ка ра, Зре ња нин: На род ни му зеј 
Зре ња нин. 

(2018). Ва са По мо ри шац: од тра ди ци је до мо дер
не. Из ло жба по во дом 125 го ди на од ро ђе ња сли ка ра, 
Зре ња нин: На род ни му зеј Зре ња нин. 

Члан ци и сту ди је, при ло зи у ча со пи си ма: 

(2003). Пр ви сли кар ски ате ље: тра го ви у вре ме-
ну. За ви ча јац. Ча со пис за не го ва ње за ви чај не кул
ту ре 13, год. IV, Зре ња нин: 32–33. 

(2004). Ман гол до ва књи жа ра. За ви ча јац. Ча со
пис за не го ва ње за ви чај не кул ту ре 18–20, Зре ња-
нин: 10.

(2005). Ди пло ма та у све ту умет но сти. Све ске. 
Књи жев ност, умет ност, кул ту ра, на у ка 77, год. 
XVII, Пан че во: 192–194. 

(2006). Пр ви сли кар ски ате ље. У пу бли ка ци ји: 
Ве сна Пи пер ски Цу цић (ур.), Зре ња нин, нај леп ша 
сим фо ни ја Ба на та, Пан че во: 49–50.

(2006). Сли кар ска по е зи ја Пе ђе Ми ло са вље ви ћа, 
Рад Му зе ја Вој во ди не 46–47, Но ви Сад: 289–294.
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(2007). Пре драг Пе ђа Ми ло са вље вић. У пу бли-
ка ци ји: Ја сна Јо ва нов, Спо мензбир ка Па вла Бе љан
ског, Но ви Сад: 376–389.

(2013). Се ћа ње: ше зде сет го ди на од смр ти Уро-
ша Пре ди ћа и де ве де сет го ди на од смр ти Сте ва на 
Алек си ћа, Но ви орао 11, Ор ло ват: 17–18.

(2013). По че так из ло жбе не де лат но сти у Ве ли-
ком Беч ке ре ку, Рад Му зе ја Вој во ди не 55, Но ви Сад: 
159–164.

(2014). U spo men umet no sti. Spo men-so ba To do ra 
Ma noj lo vi ća, No va mi sao. Ča so pis za sa vre me nu kul
tu ru Voj vo di ne 26, No vi Sad: 76.

(2014). Pri kaz pu bli ka ci je Ol ge K. Nin kov Li ca vre
me na – por tret iz umet nič ke zbir ke Grad skog mu ze ja 
u Su bo ti ci u iz da nju Grad skog mu ze ja u Su bo ti ci 2013. 
go di ne, Ex Pan no nia 18, Су бо ти ца: 114–115.

(2015). Eg zil u ba ro ku: Tri po Ko ko lja. У пу бли-
ка ци ји: Goj ko Če le bić (ur.), Ba rok Cr ne Go re, knj. I, 
Pod go ri ca: 527–541.

ЦВЕ ТИЋ, Ми о драг (Ве ли ке Ли ва де, 20. април 
1947), исто ри чар, ду го го ди шњи ку стос и ди рек тор 
На род ног му зе ја Зре ња нин. Пр ва че ти ри раз ре да 
основ не шко ле по ха ђао је у род ном ме сту, а у Зре-
ња ни ну је за вр шио основ ну шко лу и гим на зи ју. Ди-
пло ми рао је на гру пи Оп шта и на ци о нал на исто-
ри ја Фи ло зоф ског фа кул те та у Бе о гра ду. Ра дио је 
као на став ник исто ри је у Сред њој по љо при вред-
ној шко ли, а за тим и као ку стос На род ног му зе ја Зре-
ња нин. Ду жност ди рек то ра ове уста но ве оба вљао 
је у пе ри о ду од 1987. до 1989. го ди не. Од по чет ка 
1990. до 1993. био је члан Из вр шног ве ћа Скуп шти-
не оп шти не Зре ња нин и се кре тар Се кре та ри ја та 
за дру штве не де лат но сти. Об ја вио је пе де се так 
при ло га и чла на ка у днев ној штам пи (лист Зре ња
нин) и струч ној ли те ра ту ри – ча со пи си Ула зни ца, 
Спо на, Рад вој во ђан ских му зе ја (ка сни је Рад Му зе
ја Вој во ди не), ПЧЕ СА, До бро во љач ки гла сник, Гла
сник му зе ја Ба на та итд. Ау тор је ни за зна чај них 
из ло жби и из ло жбе них по став ки спо мен-со ба у 
На род ном му зе ју Зре ња нин, као и не ко ли ко сце-
на ри ја за до ку мен тар не фил мо ве о ис так ну тим 
уче сни ци ма На род но о сло бо ди лач ке бор бе на под-
руч ју Ба на та (Вла ди мир Ко ла ров Ко ча, Јо ван Трај-
ко вић, др Бо шко Вре ба лов, Сте ви ца Јо ва но вић, 
Бо ра Ми кин). У пен зи ји је од 2012. го ди не. Жи ви у 
Зре ња ни ну.

Мо но гра фи ја:

(1998). Хро ни ка Алек сан дро ва. Алек сан дро во од 
1920. до 1945. Зре ња нин: Ви ша тех нич ка шко ла.

Из ло жбе ни ка та ло зи: 

(1979). Ka ta log iz lo žbe o ži vo tu i ra du Sve to za ra 
Mar ko vi ća To ze, Zre nja nin: Na rod ni mu zej Zre nja nin.

(1993). Осло бо ђе ње Зре ња ни на 17. но вем бра 1918. 
Зре ња нин: На род ни му зеј Зре ња нин.

Хро ни ка Алек сан дро ва I. Алек сан дро во од 1920. 
до 1945. (1995). Осло бо ђе ње Зре ња ни на (Пе тров
гра да) 2. ок то бра 1944, Зре ња нин: На род ни му зеј 
Зре ња нин. 

(1997). Сто пе де сет го ди на штам пар ства у Зре
ња ни ну 1847–1997, Зре ња нин: На род ни му зеј Зре-
ња нин. 

(2011). Уста нак у Се вер ном Ба на ту 1941, Зре ња-
нин: На род ни му зеј Зре ња нин.

Члан ци и при ка зи:

(1977). Sto tri de set go di na štam par stva u Zre nja-
ni nu, Ula zni ca. Ča so pis za kul tu ru, umet nost i druš tve
na pi ta nja 58, god. XI, Zre nja nin: 63–66. 

(1979). De jan Đ. Ra do va no vić, Spo na 19–20, Novi 
Sad: 25–27. 

(1979). Rad nič ko kul tur no-umet nič ko druš tvo Li ra, 
Ula zni ca. Ča so pis za kul tu ru, umet nost i druš tve na 
pi ta nja 66, god. XI II, Zre nja nin 1979: 40–42. 

(1979). Neš to o de lat no sti pe la gi će va ca u Zre nja-
ni nu i oko li ni, Ula zni ca. Ča so pis za kul tu ru, umet nost 
i druš tve na pi ta nja 67, god. XI II, Zre nja nin: 43–46. 

(1979). Cr ve na Ru ža, Ula zni ca. Ča so pis za kul tu ru, 
umet nost i druš tve na pi ta nja 68, god. XI II, Zre nja nin: 
54–61.

(1983). Spo men-bi sta na rod nog he ro ja Ser vo Mi ha-
lja, Ula zni ca. Ča so pis za kul tu ru, umet nost i druš tve na 
pi ta nja 89, god. XVII, Zre nja nin: 43–45. 

(1983). Spo men-bi sta na rod nog he ro ja So fi je Ma-
rin ko vić So nje, Ula zni ca. Ča so pis za kul tu ru, umet nost 
i druš tve na pi ta nja 90, god. XVII, Zre nja nin: 69–71. 

(1983). Spo men-bi ste Sve to za ra Mar ko vi ća To ze, 
Ula zni ca. Ča so pis za kul tu ru, umet nost i druš tve na 
pi ta nja 87, god. XVII, Zre nja nin: 55–58. 

(1983). Spo me ni ci i spo men-obe lež ja u opšti ni Zre-
nja nin, Ula zni ca. Ča so pis za kul tu ru, umet nost i društve
na pi ta nja 86, god. XVII, Zre nja nin 1983: 56–59 (у ко-
 а у тор ству са На дом Бе њоц ки). 
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(1984). Spo men-bi sta na rod nog he ro ja Ste vi ce Jo-
va no vi ća, Ula zni ca. Ča so pis za kul tu ru, umet nost i 
dru š tve na pi ta nja 91, god. XVI II, Zre nja nin: 44–46. 

(1984). Spo men-bi sta na rod nog he ro ja dr Boš ka 
Vre ba lo va, Ula zni ca. Ča so pis za kul tu ru, umet nost i 
dru š tve na pi ta nja 94, god. XVI II, Zre nja nin: 49–51. 

(1987). Spo men-so be Na rod nog mu ze ja Zre nja-
nin, Spo na 29, No vi Sad: 106.

(1988). Pen zi o ni sa ni čla no vi Druš tva, Spo na 31, 
No vi Sad: 113–114. 

(1992). За че ци по ли тич ког жи во та у Ве ли ким Ли-
ва да ма по сле ства ра ња Кра ље ви не Ју го сла ви је, Го
ди шњак Исто риј ског му зе ја Вој во ди не 2, Но ви Сад: 
80–81.

(1993). На ста нак се ла Алек сан дро ва и за че ци 
по ли тич ког жи во та у ње му, Рад вој во ђан ских му
зе ја 35, Но ви Сад: 133–139. 

(1994). Јав ни жи вот у се лу Алек сан дро ву од 1921. 
до 1941, Рад вој во ђан ских му зе ја 36, Но ви Сад: 173–
181. 

(1996). Из бе гли це у Алек сан дро ву у то ку Дру-
гог свет ског ра та, Гла сник му зе ја Ба на та 7, Пан-
че во 1996: 109–115. 

(2000). На ста нак, на се ља ва ње и де по пу ла ци ја 
тзв. до бро во љач ких на се ља у Се вер ном Ба на ту, Рад 
Му зе ја Вој во ди не 41–42, Но ви Сад: 115–123. 

(2003). Fra nja Her cog i Ru ža Šul man. Čel ni ci anti-
fa ši stič ke bor be u Se ver nom Ba na tu 1941, Zbor nik Je
vrej skog isto rij skog mu ze ja 8, Be o grad: 423–439. 

ША ЛА МОН, Алек сан дар (Зре ња нин, 14. де-
цем бар 1988), ар хе о лог, ку стос На род ног му зе ја 
Зре ња нин. Основ ну и сред њу шко лу је за вр шио у 
Зре ња ни ну, ди пло ми рао је на Ка те дри за ар хе о-
ло ги ју Фи ло зоф ског фа кул те та у Бе о гра ду (2015). 
На ред не го ди не (2016) сте као је зва ње ку сто са на кон 
по ло же ног струч ног ис пи та у Му зе ју Вој во ди не. 
Од 2017. за по слен је у На род ном му зе ју Зре ња нин. 
Уче ство вао је у број ним ар хе о ло шким ис ко па ва-
њи ма на под руч ју Сред њег Ба на та, али и ши ре. 

Из ло жбе ни ка та ло зи:
(2017). Na ras krš ću – Hriš ćan ski sa kral ni pred meti 

iz Ar he o loš kog ode lje nja i Zbir ke pri me nje ne umet no sti 
Na rod nog mu ze ja Zre nja nin. Zre nja nin: Na rod ni mu-
zej Zre nja nin (у ко а у тор ству са Де ја ном Вор ги ћем). 

(2019). Sre br ni no vac rim skih im pe ra to ra od I do 
III ve ka iz nu mi zma tič ke zbir ke Na rod nog mu ze ja Zre
nja nin, Zre nja nin: Na rod ni mu zej Zre nja nin. 

ШИ ЈА КО ВИЋ, Ми ле ва (Ста ји ће во, 26. март 
1956), исто ри чар ка умет но сти, ду го го ди шња ку-
сто ски ња Збир ке при ме ње не умет но сти На род-
ног му зе ја Зре ња нин. Ди пло ми ра ла је 1982. на од-
се ку исто ри је умет но сти Фи ло зоф ског фа кул те та 
у Бе о гра ду. За по сли ла се 1984. го ди не у На род ном 
му зе ју Зре ња нин, где је нај пре ра ди ла на по сло ви-
ма за шти те у окви ру та да осно ва не је ди ни це за 
за шти ту спо ме ни ка кул ту ре. Оба вља ла је те рен-
ски рад у ви ду оби ла ска Сред њег Ба на та, еви ден-
ти ра ња спо ме ни ка кул ту ре, њи хо вог ста ња и са-
ста вља ња из ве шта ја. Од 1988. до пен зи о ни са ња 
2016. го ди не во ди ла је Збир ку при ме ње не умет но-
сти зре ња нин ског му зе ја. Зва ње ку сто са сте кла је 
1991. под мен тор ством Ву ки це По по вић, а ви шег 
ку сто са 2010. го ди не. Ау тор је број них из ло жби и 
пра те ћих ка та ло га из обла сти при ме ње не умет но-
сти. Пи са ла је за ча со пи се Ула зни ца, Спо на и Гла
сник му зе ја Ба на та. У пен зи ји је од 2016. го ди не. 
Жи ви у Зре ња ни ну.

Из ло жбе ни ка та ло зи: 

(1992). Škri nje iz fon da Na rod nog mu ze ja Zre nja
nin, Zre nja nin: Na rod ni mu zej Zre nja nin.

(1995). Ру ска умет ност у Сред њем Ба на ту, Зре-
ња нин: На род ни му зеј Зре ња нин (у ко а у тор ству 
са Је ле ном Кне же вић). 

(1997). Ке ра мич ке по су де кроз ве ко ве, Зре ња нин: 
На род ни му зеј Зре ња нин (у ко а у тор ству са На дом 
Бе њоц ки и Је ле ном Кне же вић). 

(2005). Sto li ca sto li ca, Zre nja nin: Na rod ni mu zej 
Zre nja nin. 

(2009). По зо ри шна лут кар ни ца Шан до ра Хар
ти га, Зре ња нин: На род ни му зеј Зре ња нин. 

(2011). Ka ta log stal ne po stav ke Zbir ke pri me nje ne 
umet no sti, Zre nja nin: Na rod ni mu zej Zre nja nin. 

Члан ци и сту ди је: 

(1987). Ve li ko beč ke reč ki sli kar Jo zef Go ig ner. Ula
zni ca. Ča so pis za kul tu ru, umet nost i druš tve na pi ta nja 
110, god. XX, Zre nja nin: 106–115. 

(1988). Ve li ko beč ke reč ki sli kar Jo zef Go ig ner. Spo na 
31, No vi Sad: 161–162.

(1994). Ar hi tek ta Iš tvan Kiš u Ve li kom Beč ke re ku. 
Ula zni ca. Ča so pis za kul tu ru, umet nost i druš tve na 
pi ta nja 141–142, god. XXVI II, Zre nja nin: 72–81. 

(1995). Се це си ја у ве ли ко беч ке реч кој штам пи. 
Гла сник му зе ја Ба на та 6, Панчевo: 164–173. 
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(1996). Би о граф ски по да ци за на тли ја из пе рио-
да од 1918. до 1944. го ди не. Гла сник му зе ја Ба на та 
7, Пан че во: 226–229. 

(2000). Се ћа ње на Ву ки цу По по вић. Гла сник 
му зе ја Ба на та 9–10, Пан че во: 267–268. 

За кљу чак

Од по ја ве пр вих срп ских му зе о ло шких струч-
них ча со пи са 50-их и 60-их го ди на про шлог ве ка 
до да нас, са рад ни ци На род ног му зе ја Зре ња нин 
ак тив но су уче ство ва ли у њи хо вом уре ђи ва њу. Ре-
зул та те свог на уч но и стра жи вач ког ра да об ја вљи-
ва ли су у но во сад ским гла си ли ма Рад вој во ђан ских 
му зе ја (ка сни је Рад Му зе ја Вој во ди не) и Спо ни, као 
и у не што ка сни је по кре ну тим зре ња нин ским ча-
со пи си ма Ула зни ца и За ви ча јац, те пан че вач ком 
Гла сни ку му зе ја Ба на та. По ред то га, њи хо ви при-
ло зи су се по ја вљи ва ли у днев ној и не дељ ној штам-
пи, као и у број ним ан то ло ги ја ма и збор ни ци ма ра-
до ва (са са ве то ва ња и на уч них ску по ва). Из ло жбе 
ко је су при ре ђи ва ли би ле су по пра ви лу пра ће не 
при год ним ка та ло зи ма, ко ји све до че о бо га тој, те-
мат ски ши ро кој и раз гра на тој му зе о ло шкој ак тив-
но сти. Све на ве де не би бли о граф ске ка те го ри је 
(ка та ло зи, члан ци и сту ди је, при ка зи књи га итд.), 
укљу чу ју ћи ту и рет ке, али ве о ма ус пе ле са мо стал-
не пу бли ка ци је – мо но гра фи је, по бро ја не су так-
са тив но у овом при ло гу, за јед но са крат ким би о-
гра фи ја ма њи хо вих ау то ра.

НАПОМЕНЕ
1 При лог пред ста вља од ло мак из пу бли ка ци је у 

при пре ми под рад ним на зи вом Ма ли лек си кон 
зре ња нин ске исто ри о гра фи је.

2 Исто риј ски ар хив Зре ња нин, Ф. 160 На род ни од-
бор оп шти не Зре ња нин 1939 – 1963, бр. 8104/1952.

3 По ме ну та од лу ка је до не та на осно ву за кључ ка 
Му зеј ског са ве та за Вој во ди ну из 1950. го ди не, 
ко јим је пре по ру че но да се де ло круг град ских му-
зе ја про ши ри и на те ри то ри је ван гра до ва. Пре 

зре ња нин ског, слич на про ме на на зи ва му зе ја 
из вр ше на је у Вр шцу (за под руч је Ју жног Ба на та), 
а би ла је пред ви ђе на и за Су бо ти цу (Му зеј Бач ке) 
и Срем ску Ми тро ви цу (Му зеј Сре ма).

4 „Rad Mu ze ja Voj vo di ne”, mu zej voj vo di ne.or g.rs , 
при сту пље но: 10. сеп тем бра 2020.

5 Из у зе так су до не кле чи ни ли Ле то пис Ма ти це 
срп ске са, у то вре ме, тра ди ци јом ду жом од 100 
го ди на, те Збор ник Ма ти це срп ске за дру штве не 
на у ке, по кре нут 1950. го ди не (прим. Ф. К.).

6 „Збор ник На род ног му зе ја”, na rod ni mu zej.rs /za -
-struc nja ke/zbor nik-na rod nog-mu ze ja, при сту пље-
но: 20. сеп тем бра 2020.

7 Гла сник. При ло зи за на у ку, умет ност и кул ту ру, 
Пан че во 1988, 3.

8 Пр во бит но је ча со пис из ла зио под на зи вом Гла
сник. При ло зи за на у ку, умет ност и кул ту ру 
(Ф. К.). 

9 Зре ња нин ски за ви ча јац на ста вио је да из ла зи све 
до 2004. го ди не, ка да је уга шен, услед не ак тив но-
сти члан ства бе о град ског за ви чај ног дру штва, на 
ко је је ука зи ва но у увод ни ци ма по след њих бро-
је ва (Бра ни слав Обрем ски, „Упор но ћу та ње”, Зре
ња нин ски за ви ча јац 23–24, год. VI, Бе о град 2003, 
3; Бра ни слав Обрем ски, „Ен ту зи ја сти – где сте?”, 
Зре ња нин ски за ви ча јац 28–29, год. VII, Бе о град 
2004, 1). По след њи (дво)број по ја вио се кра јем 2004. 
го ди не (но сио је озна ку „јул – де цем бар”). И са мо 
дру штво Зре ња нин ци – за ви чај ци и при ја те љи 
Зре ња ни на у Бе о гра ду је вр ло бр зо за мр ло, на кон 
стаг на ци је и не до стат ка во ље за рад но ви јих ге-
не ра ци ја. С дру ге стра не, За ви ча јац је ус пео да 
пре ва зи ђе не при ја тан раз дор ме ђу уред ни ци ма-
-за ви чај ци ма, те шке тре нут ке у ко ји ма се на ла-
зио прак тич но већ пр ве го ди не свог по сто ја ња 
(НА ТО-агре си ја 1999) и ус пео да оства ри кон ти-
ну и тет (иа ко не ре до ван) у из ла же њу. За кључ но 
са 2019. го ди ном иза шло је укуп но 37 бро је ва 
За ви чај ца, од ко јих је ско ро по ло ви на до ступ на 
на ин тер не ту, у елек трон ском фор ма ту (zre nja-
nin ski za vi ca jac.com  / ča so pis).

10 За ви ше де та ља о ак ту ел ним са рад ниц ма ви ди 
веб-стра ни цу На род ног му зе ја Зре ња нин: mu zej-
 zre nja nin.or g.rs ).
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Dr. Fi lip Krč mar

BIO-BI BLI O GRAP HISCHE PORTRÄTS VON DER MI TAR BE I TER/IN NEN  
DES ZRE NJA NI NER VOL KSMU SE UMS

Re su me

Se it der Er sche i nung der er sten ser bischen mu se o lo gischen Fac hze itschrif ten von 1950en und 1960en Ja hren 
bis he ut zu ta ge, nah men die Mi tar be i ter des Zre nja ni ner Vol ksmu se ums in Ge stal tung der sel ben ei nen re gen teil. 
Sie veröffentlichten ihre For schung ser geb nis se im No vi sa der Pu bli ka ti on sor ga nen Rad voj vo đan skih mu ze ja / 
Rad Mu ze ja Voj vo di ne (dt. Ar be it der Woj wo di na er Mu seen, später Ar be it des Mu se um Woj wo di nas um be nannt) 
und Spo na (dt. Die Band), so wie in et wa später ge gründe ten Jo ur na len Ula zni ca (dt. Die Ein trittskar te) und 
Za vi ča jac (dt. Das He i mat blatt) aus Zre nja nin und Gla snik mu ze ja Ba na ta (dt. Der Bo te der Ba na ter Mu seen) 
aus Pantscho wa. Außer dem er schi e nen ihre Beiträge in ver schi e de nen täglichen und wöchen tlic hen Blättern, 
so wohl in den za hlre ic hen Sam mel- und Tagungsbänden. Da zu wur den ihre Aus stel lun gen regelmässig mit den 
ent sprec hen den Ka ta lo gen be gle i tet, die von ei ner re ic hen, the ma tisch bre i ten und verz we i gert mu se o lo gischen 
Tätigkeit be ze u gen. Al le di e se bi bli o grap hischen Ka te go rien (Ka ta lo gen, Ar ti keln und Stu dien, Buc hbe sprec-
hun gen usw.), sammt die sel te nen aber äußerst ge lun ge nen selbständigen Mo no grap hien, mit den kur zen Bi o-
grap hien al ler Aut ho ren und Aut ho rin nen sind in di e sem Be i trag zu fin den.
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ИЗ ЛО ЖБА О (ПРО ПА ГАН ДИ У)  
ИСТО РИЈ СКОЈ ПРЕ КРЕТ НИ ЦИ 1948.

У кри тич кој исто ри о гра фи ји не ма пу но ди ле ме 
око то га да су не ке го ди не у срп ској и ју го сло вен-
ској исто ри ји има ле из у зе тан зна чај ко ји је на ди-
ла зио на ци о нал не окви ре и да су по ста ја ле ко ор-
ди на те и у ре ги о нал ним про пор ци ја ма. Ипак, само 
је јед на го ди на у мо дер ној исто ри ји ма лих и не раз-
ви је них дру шта ва ју го и сточ не Евро пе има ла гло-
бал ни зна чај и ре флек си је у без ма ло чи та вом све ту. 
Реч је о 1948. го ди ни, ко јом је от по че ло пу ца ње то-
та ли тар ног со вјет ског мо но ли та и из вр ше на пр ва 
ди со лу ци ја јед не од две пла не тар не им пе ри је у епо-
хи Хлад ног ра та. Мо ти ви због ко јих се у срп ској 
исто ри о гра фи ји, дру штве ним на у ка ма, кул ту ри, 
умет но сти и нај ши рој јав но сти ова чи ње ни ца не 
ис ти че у до вољ ној ме ри са мо се ти чу ре цент них 
иде о ло шко-по ли тич ких кре та ња. Уто ли ко је зна-
чај из ло жбе ко ју је не дав но упри ли чио Му зеј Вој-
во ди не из у зе тан и пре ва зи ла зи, по сво јој јав ној и 
ме диј ској ре флек си ји, ве ћи ну дру гих ва жних и про-
фе си о нал но ура ђе них умет нич ко-ви зу ел них до-
га ђа ја ко ји ма ова ин сти ту ци ја обо га ћу је до ма ћу 
кул тур ну сце ну. 

Кул тур ни, на уч ни и ме диј ски по сле ни ци, али 
и нај ши ра јав ност са ве ли ким су ин те ре со ва њем 
до че ка ли из ло жбу Ти то и Ју го сла ви ја у ка ри ка ту
ра ма Ин фор мби роа, исто ри чар ке и ви ше ку сто ски-
ње Му зе ја Вој во ди не Кри сти не Ме не ши. Из ло жба 
је све ча но отво ре на по во дом Да на Му зе ја 25. ок-
то бра 2019. го ди не, уз хор Гим на зи је „Јо ван Јо ва-
но вић Змај“ и го вор у исто ри о граф ски пре ци зном, 
али и ме мо ар ско-ис по вед ном жан ру углед ног пи-
сца и Ти то вог пре во ди о ца Ива на Ива њи ја. Овом 
ре пре зен та тив ном из ло жбом Му зеј Вој во ди не је 
обе ле жио 172. го ди шњи цу ра да на при ку пља њу, 
об ра ди, за шти ти и пре зен та ци ји кул тур ног на сле-
ђа на вој во ђан ском про сто ру. 

Из ло жба Кри сти не Ме не ши, ко ја пре зен ту је 
са мо део бо га те гра ђе по хра ње не у Му зе ју Вој во ди-
не, при ву кла је ве ли ки број по се ти ла ца из Ср би је 
и ре ги о на, али и ме диј ских по сле ни ка, ко ји су све 
вре ме док је по став ка би ла отво ре на (25. ок то бар 
– 25. но вем бар 2019) по ка зи ва ли за вид но ин те ре-
со ва ње за овај атрак тив ни кул тур но-исто риј ски 
до га ђај. Кроз два де сет те мат ских це ли на, ау тор ка 
је на ори ги на лан и до ку мен тар но бес пре ко ран на-
чин илу стро ва ла су штин ске ка рак те ри сти ке и сву 
бру тал ност со вјет ске про па ганд не ма ши не ри је пре-
ма не по слу шној др жа ви, до та да шњој чла ни ци ис-
точ ног ла ге ра и по себ но ње ном рат ном и мир но-
доп ском ли де ру, ко ји упра во у то вре ме ни је ви ше 
са мо пер со ни фи ка ци ја од бра не зе мље од фа ши-
стич ких оку па то ра, већ и но си лац по ли тич ке еман-
ци па ци је од при ти са ка из Мо скве, у ци љу очу ва ња 
не за ви сно сти и ау тен тич ног дру штве ног раз во ја 
на кон 1948. го ди не. Со вјет ску ви зу ел ну „цр ну“ 
про па ган ду про тив Ју го сла ви је и Ти та, Кри сти на 
Ме не ши зна лач ки и пред мет но је по де ли ла у 20 
ло гич ких це ли на: Др жа ва фа ши стич ког ти па; Бе
стид но пи са ње пр ља вих ли сти ћа; Стам бе но пи
та ње; Про гон Ран ко ви ће вих ја ни ча ра; Смрт Ти ту 
и ње го вој бан ди; Отров из ка пи та ли стич ких зе
ма ља; Ти то – аме рич ки чо век; Суд ски про це си у зе
мља ма Ин фор мби роа; Рад нич ки са ве ти; Аграр но
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си ро вин ски при ве зак им пе ри ја ли стич ких мо но по ла 
Аме ри ке и Ен гле ске; Де сни со ци ја ли сти; Аме рич ка 
гла сач ка ма ши на у ОУН; Рас пли ња ва ње Пар ти је 
у На род ном фрон ту; За дру ге – ка пи та ли стич ке 
фар ме; Ре ста у ра ци ја ка пи та ли зма; Од нос пре ма 
рат ним зло чин ци ма и ре ак ци о на ри ма; Агре сив ни 
пакт с грч ким мо нар хо фа ши сти ма и тур ским ре
ак ци о на ри ма; Аме рич ки зај мо ви – ору ђе им пе ри
ја ли стич ког по ро бља ва ња Ју го сла ви је. Ве ли ки део 
ша ро ли ке до ку мен тар не гра ђе о со вјет ској про па-
ганд ној офан зи ви, ко ју је за пле ни ла ју го сло вен ска 
власт, са мо је део бо га те ри зни це Му зе ја Вој во ди не 
и ње го вог Оде ље ња за са вре ме ну исто ри ју. Ме ђу-
тим, на из ло жби је ау тор ка укљу чи ла и ма те ри-
ја ле из Му зе ја Ју го сла ви је, Му зе ја гра да Бе о гра да, 
Би бли о те ке Ма ти це срп ске, а по себ ну вред ност из-
ло жбе Ти то и Ју го сла ви ја у ка ри ка ту ра ма Ин форм
би роа, пред ста вља чи ње ни ца да је ве ли ки део до ку-
мен тар них ма те ри ја ла и пред ме та пр ви пут из ло жен 
јав но сти. Ка ри ка ту ре су из вор но об ја вљи ва не у 
штам пи зе ма ља ис точ ног бло ка, ко ја је раз ли чи тим 
иле гал ним ме то да ма, че сто ве о ма кре а тив ним, 
уба ци ва на и ди се ми ни ра на на ју го сло вен ској те-
ри то ри ји. 

По себ на и трај на вред ност из ло жбе Ти то и Ју го
сла ви ја у ка ри ка ту ра ма Ин фор мби роа је во лу ми-

но зни, те мат ски кон ци пи ра ни, ка та лог ау тор ке 
Кри сти не Ме не ши, ко ји на 135 стра на да је оп се жан 
и на уч но уте ме љен пре глед со вјет ско-ју го сло вен-
ског су ко ба, чи ме је у нај бо љем ду ху кри тич ке 
исто ри о гра фи је со вјет ска про па ган да, кре и ра на у 
чак 98 цен та ра ши ром ис точ ног бло ка, ста вље на 
у по тре бан и не за о би ла зан исто риј ски кон текст. 
Сва ка од ком по зи ци о них це ли на из ло жбе ти ме је 
до би ла сво је исто ри о граф ско об ја шње ње. Пре зен-
та ци ја до ку мен тар ног ма те ри ја ла, про фе си о нал но 
и атрак тив но, иа ко ви зу ел но де цент но упро сто-
ре на, осми шље но да је ори ги на лан и до са да не по-
знат увид у су шти ну, са др жај и ка рак тер со вјет-
ских оп ту жби про тив Ју го сла ви је и ње ног ли де ра 
и уте ме љи те ља. Уз те шке оп ту жбе да је Ју го сла ви-
ја от по ром Ста љи ну угро жа ва ла гло бал ни мир у 
слу жби ка пи та ли стич ких зе ма ља, ва жан еле ме нат 
у ка ри ка ту рал ној про па ган ди су по зи ви ју го сло вен-
ским гра ђа ни ма на по ли тич ке суб вер зи је и по бу ње-
нич ке ак те у ци љу ру ше ња др жав ног и пар тиј ског 
ру ко вод ства. Ипак, ве ћи на из ло же ног ма те ри ја ла 
већ на пр ви по глед шо ки ра при ми ти ви змом, вул-
гар но шћу и бру тал но сим пли фи ко ва ном, де ма-
го шком по ру ком ка ко у са др жин ском, та ко и у 
ви зу ел ном сми слу. Па ра док сал но је и што су све 
ста љи ни стич ке про па ганд не оце не ста ња у ју го-
сло вен ској др жа ви и дру штву би ле ви ше стру ко 
при ме њи ве на сам Со вјет ски Са вез и са те лит ске 



зе мље Ис точ не Евро пе, док у мо ру ве о ма кри тич-
ких и увре дљи вих ре флек си ја не ма по ме на Го лог 
ото ка и уоп ште ју го сло вен ске ре пре сив не прак се 
крај ње не у ху ма ног трет ма на вла сти тих ста љи ни-
ста или оних ко ји су та ко озна че ни. 

Кон цеп циј ски, са др жин ски и ви зу ел но из ло-
жба Кри сти не Ме не ши Ти то и Ју го сла ви ја у ка ри
ка ту ра ма Ин фор мби роа у Му зе ју Вој во ди не сра-
змер на је исто риј ском и пре крет ном зна ча ју те ме 
о ко јој го во ри. Сна гом сво јих са знај них и ви зу ел-
но-ре пре зен та тив них ква ли те та овај по ду хват би 
тре ба ло да про на ђе пут до по што ва ла ца кул ту ре и 
исто ри је, осло бо ђе не ре ви зи о ни стич ких ре сан ти-
ма на, ка ко у дру гим му зеј ским уста но ва ма у на шем 
дру штву, та ко и у су сед ним др жа ва ма са ко ји ма 
де ли мо нај ва жни је стра ни це са вре ме не исто ри је.

Др Ми ли вој Бе шлин

174

РАД МУЗЕЈА ВОЈВОДИНЕ 62 ИЗ МУЗЕЈА И ГАЛЕРИЈА



175

У ВЕ ЧИ ТОМ ТРА ГА ЊУ ЗА ЛЕ ПО ТОМ ОБ ЛИ КА

ПОСТ ХУМ НА РЕ ТРО СПЕК ТИ ВА ДРА ГА НА РА ДО ВА НО ВИ ЋА

Ве ли ка ре тро спек тив на из ло жба Дра ган Ра до
ва но вић (1949–2018) ва јар и ди зај нер, би ла је пла-
ни ра на за 2019. го ди ну, ка да је умет ник из не на да 
пре ми нуо но вем бра 2018, оста вив ши у ту зи пре 
све га по ро ди цу и при ја те ље, али и му зе ал це ко ји 
су га зна ли и са њим са ра ђи ва ли. Но, ор га ни зо ван, 
пе дан тан и ста ло жен, за со бом је оста вио ски це и 
тло цр те из ло жбе ка кву је осми слио. На осно ву њих 
ње го ва жи вот на са пут ни ца Оли ве ра Ра до ва но вић, 
исто ри чар ка умет но сти, мо гла је да ре а ли зу је су-
пру го ву за ми сао. У то ме су јој по мо гле и ку сто ски-
ње Су за на Ми ло ва но вић, Алек сан дра Сте фа нов 
и Дра га на Га рић Јо ви чић.

Овај све стра ни умет ник био је ви ше де це ниј ски 
са рад ник Му зе ја Вој во ди не и оту да има по себ но 
ме сто у овој уста но ви. Сти ца јем чуд них окол но-
сти иза зва них гло бал ном пан де ми јом, ње го ва из-
ло жба је тра ја ла као рет ко ко ја у на шем му зе ју – 
чи та вих пет, уме сто ме сец да на. Про ду жет ком ове 
из ло жбе у но во на ста лим, ван ред ним усло ви ма, 
она је до би ла но ву ди мен зи ју. Во ђе ња су би ла ор га-
ни зо ва на у ма лим гру па ма, што је ути ца ло да публи-
ка са ви ше сло бо де по ста вља пи та ња и ко мен та ри-
ше. То ком ње ног тра ја ња одр жа на су и не фор мал на 
оку пља ња умет ни ка, од ко јих су не ки би ли Ра до-
ва но ви ће ви при ја те љи, а не ки се ни су ни ро ди ли 
кад је он ре а ли зо вао сво ја нај зна чај ни ја оства рења.

У цен трал ном де лу из ло жбе ног про сто ра пред-
ста вљен је скулп тор ски опус Дра га на Ра до ва но-
ви ћа. Из ло же не су скулп ту ре ве ћих ди мен зи ја у 
раз ли чи тим ма те ри ја ли ма – бе то ну, ка ме ну, брон-
зи и алу ми ни ју му. По ред тих ве ћих ко ма да, у овом 
сег мен ту по став ке при ка за на је и сит на пла сти ка 
у брон зи и ка ме ну, као и бе то ну и пла сти ци. По-
себ но је за ни мљи ва скулп то рал на це ли на ко ја 
пред ста вља ша хов ску та блу са фи гу ра ма од пла-
стич них це ви.

У хо лу ис пред цен трал ног из ло жбе ног про сто-
ра пред ста вљен је пор трет умет ни ко ве во ље не 
Оли ве ре, ура ђен у гип су из вре ме на њи хо вих сту-
дент ских да на. У бли зи ни је био из ло жен умет ни-
ков при бор – олов ке, угаљ, па сте ле, као и ко жна, 
вој нич ка тор ба ко ју је увек но сио са со бом, а ко ја је 
не ке од ку сто са дир ну ла до су за. Јер, о Дра га ну Ра-
до ва но ви ћу, као на пр вом ме сту до бром чо ве ку, а 
он да и умет ни ку, ку сто си на шег му зе ја има ју само 
ре чи хва ле. 

На зи до ви ма су би ли из ло же ни Ра до ва но ви-
ће ви цр те жи из раз ли чи тих фа за ње го вог ства ра-
ла штва. Не ки су на ста ли још за вре ме сту ди ја, као 
ве жбе ак та и мр тве при ро де, док су дру ги на ста ли 
на пу то ва њи ма, углав ном под стак ну ти ат мос фе-
ром ме ди те ран ских се ла, њи хо вом ар хи тек ту ром 
и ра сти њем. По ред Ме ди те ра на, овај ва јар је во-
лео и се о ске пеј за же на ше зе мље, а по себ но зла ти-
бор ског кра ја. Обо жа вао је да цр та олов ком, угљем 
и па сте ла ма. Ње гов си гу ран и сна жан по тез ода је 
ја чи ну ва јар ске ру ке. Не ки од цр те жа пред ста вља ју 
ски це за скулп ту ре и на њи ма се уо ча ва сти ли зо-
ва ње жен ског те ла. Обли не је сво дио све док не би 
до био јед но став ну фор му, ко ја са мо на го ве шта ва 
жен ско те ло – не пре су шни из вор ње го ве ин спи-
ра ци је.

Дра ган Ра до ва но вић је дао свој до при нос и архи-
тек тон ском уре ђе њу Но вог Са да. По сле за вр ше них 
сту ди ја ва јар ства за по слио се у та да шњем Ур ба-
ни стич ком за во ду (УР БИС) и то у ње го вом ар хи-



тек тон ском оде ље њу, где је ра дио од 1976. до 1989. 
го ди не, ка да је пре шао у са мо стал не умет ни ке. У 
том пе ри о ду жи во та ин тен зив но се ба вио про бле-
ми ма ви зу ел ног уре ђе ња по је ди них де ло ва на шег 
гра да. И да нас су не ки де та љи са чу ва ни – ула зи у 
пот ход ни ке у цен тру гра да, док су не ки де ва сти-
ра ни као што је ком плекс са че смом ис пред сту дент-
ских до мо ва на Ли ма ну или фон та на у цен трал ном 
про сто ру СПЕНС-а. То ком осам де се тих го ди на 
про шлог ве ка Ра до ва но вић је уче ство вао у ни зу 
кон кур са ве за них за уре ђе ње Но вог Са да. До бит-
ник је Пр ве на гра де за уре ђе ње По зо ри шног тр га у 
Но вом Са ду (у ти му са ар хи тек том Ми о дра гом Пе-
ци ћем) 1979. го ди не, као и Дру ге на гра де на кон кур
су за фон та ну у Но вом Са ду 1988. На жа лост, ни 
је дан од на гра ђе них про је ка та ни је из ве ден.

Кра јем 1987. го ди не Ра до ва но вић је по зван да са 
ар хи тек том Вла стом Пе тро вић уче ству је у ди зај-
ни ра њу и про јек то ва њу стал не по став ке та да шњег 
Вој во ђан ског му зе ја, 1992. пре и ме но ва ног у Му зеј 
Вој во ди не. Та ко от по чи ње по себ но по гла вље у ње-

го вом ства ра ла штву ве за ном за му зе о ло шку де лат-
ност. Ре а ли зо ва ње стал не по став ке је био ком плек-
сан и те жак за да так, пре све га за то што се ра ди ло 
о му зе о ло шкој из ло жби у згра ди ко ја ни је би ла 
пр во бит но са гра ђе на за му зеј. Осим што је уче ство-
вао у про јек то ва њу из ло жбе, Ра до ва но вић је са ку-
сто си ма ра дио на ода би ру и пре зен та ци ји му зеј ског 
ма те ри ја ла. На кон што је стал на по став ка Вој во-
ђан ског му зе ја отво ре на 1990, Удру же ње ли ков них 
умет ни ка при ме ње них умет но сти и ди зај не ра Вој-
во ди не му је 1991. до де ли ло Злат ну фор му за ди-
зајн стал не по став ке Му зе ја. 

Од та да да ти ра три де се то го ди шња са рад ња Му-
зе ја Вој во ди не и Ра до ва но ви ћа. Ко ле ге ко је су има-
ле част да са ра ђу ју са њим ис ти чу спрет ност са ко-
јом је про на ла зио нај функ ци о нал ни ја ре ше ња за 
тех нич ке и ви зу ел не про бле ме при ли ком по ста-
вља ња екс по на та. Та ко ђе ис ти чу да је био сја јан чо-
век за са рад њу са де ви зом – ма ње ре чи, ви ше де ла!

Овај ма ги стар ва јар ства био је са рад ник на ве-
ли ком бро ју исто риј ских и ет но ло шких те мат ских 
из ло жби на шег му зе ја. Из дво ји ла бих са мо не ке 
од њих: Ико не на ста клу (1991), Пре сли ца – алат 
и сим бол (1994), Но вац кроз ве ко ве на те ри то ри ји 
да на шње Вој во ди не (1997), Ве ли ки беч ки рат и 
Кар ло вач ки мир 1683–1999 (1999), Ми лош Цр њан
ски / Mi loš Cr njan ski (2002), По ли тич ки пла кат у 
Вој во ди ни (2004), Гра до ви Вој во ди не оком ста рих 
фо то гра фа (2004), Слат ка из ло жба – исто ри јат 
чо ко ла де у Вој во ди ни (2004), Кад у куј ни вла да ред... 
(2009), Дух жи та (2012), Бе ла Ру си ја (2014), Ста ра 
тка ња и за бо ра вље ни пре пле та ји (2014), Бла го из 
ко шни це (2017).
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У ВЕ ЧИ ТОМ ТРА ГА ЊУ ЗА ЛЕ ПО ТОМ ОБ ЛИ КА ДРА ГА НА ГА РИЋ ЈО ВИ ЧИЋ

По се бан део из ло жбе пред ста вља ју Ра до ва но-
ви ће ви ра до ви ко ји спа да ју у до мен при ме ње не 
умет но сти – ди зајн на ме шта ја, на ки та и су ве ни ра. 
За по тре бе уре ђе ња ен те ри је ра по ро дич не ку ће 
ди зај ни рао је и не сва ки да шњи на ме штај. Ње го ве 
сто ли це су гра ци о зне, јед но став не и аси ме трич не, 
што их чи ни је дин стве ним и не за бо рав ним. Се-
дал ни део сто ли це је пре сву чен ко жом, по тен ци-
ра ју ћи та ко ње ну ве зу са при ро дом и ор ган ским 
об ли ци ма. Та ко ђе, Ра до ва но вић се опро бао и у до-
ме ну гра фич ког ди зај на кре и ра ју ћи ло гое за про-
јек те као што су Зе ле на мре жа Вој во ди не, Мој са лаш 
или Дуд че не јац. Ипак, нај ве ћу па жњу жен ског дела 
пу бли ке при ву као је Ра до ва но ви ћев на кит. У тек-
сту ка та ло га из ло жбе Оли ве ра Ра до ва но вић опи-
су је овај сег мент ње го вог ства ра ла штва: 

По след њих го ди на гла чао је сит но ка ме ње са 
оба ла Егеј ског мо ра и пре тва рао у на кит. Ње го ве 
огр ли це и на ру кви це су те шке не са мо од угла ча
них облу та ка не го и од сре бра ко јим их је оп то чио. 

Дра ган је го во рио да уоп ште ни је ва жно да ли је у 
пи та њу дра ги ка мен, по лу дра ги ка мен или оби чан 
облу так. Ва жна му је би ла ле по та об ли ка, а по себ
но се ди вио при род ним бо ја ма облу та ка узе тих из 
мо ра.

У ка та ло гу из ло жбе по ред тек ста умет ни ко ве 
су пру ге, на ла зе се и тек сто ви др Дра ге Ње го ва на, 
му зеј ског са вет ни ка и ди рек то ра Му зе ја Вој во ди-
не у пе ри о ду 2017–2019, Су за не Ми ло ва но вић, му-
зеј ске са вет ни це – исто ри ча р ке, Мир ка Дал ма ци је, 
ди рек то ра Вој во ђан ског му зе ја у пе ри о ду 1986–1992, 
Бра ти сла ве Сте фа но вић Идво ре ан, му зеј ске са вет-
ни це – ет но ло га, те ди зај не ра Ива на Кар ла ва ри са, 
зла та ра Жељ ка Јов ши ћа и ди пло ми ра ног ин же ње-
ра тех но ло ги је Дра га на Ми ље ви ћа. На ла зе се ов де 
ка ко фо то гра фи је ра до ва Дра га на Ра до ва но ви ћа, 
та ко и сним ци из по ро дич них ал бу ма.

* * *

Љу ба зно шћу и ве ли ко ду шно шћу умет ни ко ве 
су пру ге Оли ве ре Ра до ва но вић, Збир ка са вре ме не 
умет но сти Му зе ја Вој во ди не обо га ће на је за че ти-
ри скулп ту ре и пет цр те жа ва ја ра и ди зај не ра Дра-
га на Ра до ва но ви ћа. Као исто ри чар ка умет но сти, она 
је ода бра ла су пру го ве ра до ве из раз ли чи тих де це-
ни ја и фа за ства ра ла штва, та ко да ће бу ду ћи ис тра-
жи ва чи ње го вог опу са, спрам ко лек ци је де ла у на-
шем му зе ју, мо ћи да стек ну увид у кон ти ну и тет 
ње го вог ства ра ла штва.

Хро но ло шки нај ста ри је де ло Ра до ва но ви ћа у 
Збир ци са вре ме не умет но сти је аква рел Ан тич ке 
гла ве из 1969. го ди не. Те го ди не умет ник још ни је 
упи сао ва јар ство, већ се об у ча вао у сли кар ском 



ате љеу по зна тог ли ков ног пе да го га Сер ге ја Јо ва-
но ви ћа и па ра лел но сту ди рао исто ри ју умет но-
сти. Овај аква рел пред ста вља мр тву при ро ду са 
две ма гла ва ма на по ста мен ти ма. Ко ло рит је све-
ден, као и на дру гим обо је ним цр те жи ма овог 
умет ни ка. У пр вом пла ну је ли ни ја ко ја до ча ра ва 
за пре ми ну и во лу мен, док је бо ја у дру гом пла ну. 

По том је ту Цр теж ан тич ке гла ве из вре ме на 
сту ди ја на бе о град ском Фа кул те ту при ме ње них 
умет но сти на Од се ку за ва јар ство у кла си Ми о-
дра га Жив ко ви ћа. Та сту ди ја гла ве ра ђе на угљем, 
при ка зу је ја ку и екс пре сив ну ли ни ју Ра до ва но ви ћа, 
на го ве шта ва ју ћи ње го ву скулп тор ску во ка ци ју. Из 
сту дент ских го ди на су и два ак та угљем, ко ја су 
при па ла му зеј ској ко лек ци ји. Не што ка сни је, го ди-
не 1986, на ста ла је Ски ца за скулп ту ру. Овај цр теж 
угљем ја сно и не дво сми сле но ука зу је да је Ра до ва-
но вић, ка да је ми слио о скулп ту ри, увек за по четну 
ин спи ра ци ју имао жен ско те ло и ње го ве обли не. 

Чи ни се да је ма ња брон за на Сто је ћа скулп ту ра 
на ста ла ди рект но из прет ход не ски це. У пи та њу 
је ве о ма гра ци о зна, ап стракт на фор ма сјај не по вр-
ши не, ко ју не би смо мо ра ли да до ве де мо у ве зу са 
жен ским те лом, да не ма мо прет ход ну дво ди мен-
зи о нал ну ски цу ове тро ди мен зи о нал не брон зе. 
При сут не су асо ци ја ци је на ства ра ла штво Хен ри-
ја Му ра и Кон стан ти на Бран ку зи ја, ва ја ре ко је је 
Ра до ва но вић из ра зи то це нио.

Оно на че га је Му зеј Вој во ди не по себ но по но-
сан су три скулп ту ре ве ћих ди мен зи ја, ура ђе не у 
три раз ли чи та ма те ри ја ла – ка ме ну, бе то ну и алу-
ми ни ју му. Бе ла ка ме на скулп ту ра под на зи вом 
Об лик, пред ста вља ап стракт ну фор му на тра гу 
жен ских обли на, ко ји ма је Ра до ва но вић био фа-
сци ни ран. Скулп ту ра је са јед не стра не угла ча на, 
а са дру ге оштро се че на. На тај на чин као да при-
ка зу је и два прин ци па, жен ски и му шки, лир ски 
и еп ски.

И бе тон ска скулп ту ра Ле же ћа фи гу ра је бе ле 
бо је, јер је Ра до ва но вић ко ри стио бе ли це мент, екс-
пе ри мен ти шу ћи у раз ли чи тим ма те ри ја ли ма. Ова 
скулп ту ра се са сто ји од два за себ на де ла, ко ја на лик 
Му ро вом на чи ну, ви ше шу пљи на ма, не го пу ном 
ма сом, гра ди про стор ле же ће фи гу ре. 

По след ња у ни зу по кло на ко ји ма је обо га ђе на 
му зеј ска збир ка је алу ми ни јум ска Ле же ћа фи гу ра 
овог скулп то ра. Алу ми ни јум ска цев је са ви је на 
та ко да би мо гла да под се ћа на жен ски ле же ћи акт, 
али је она пре све га гра ци о зна ап стракт на фор ма. 
С об зи ром на то да је на ста ла 1988. го ди не, пред-
ста вља пре те чу лу та ка за оде ћу ко је је Ра до ва-
но вић пра вио у ве ћем бро ју за стал ну по став ку. 
Те алу ми ни јум ске фи гу ре од це ви до не дав но су 
но си ле, ка ко оде ћу пра и сто риј ских љу ди на ар хе-
о ло шком де лу по став ке, та ко и но шње на ро да и 
на род но сти Вој во ди не на ње ном ет но ло шком сег-
мен ту. 

* * *

Овом из ло жбом ода ли смо по шту из у зет ном 
ва ја ру ко ји је за жи во та имао са мо две са мо стал-
не из ло жбе, иа ко је ство рио бо гат и ра зно вр стан 
опус. Дра ган Ра до ва но вић је био скро ман чо век, 
ко ји је че сто се бе ста вљао у дру ги план, те су оту да 
и за мно ге ње го ве по зна ни ке и при ја те ље ра до ви на 
овој из ло жби би ли пот пу но из не на ђе ње и от кро-
ве ње. А ни је ве ли ки број умет ни ка ко ји мо гу да се 
по хва ле та ко ши ро ким спек тром ин тере со ва ња и 
оства ре ња као што је то имао Ра до ва но вић – од 
скулп ту ре, пре ко ди зај на до му зе о ло шког ра да. 
Баш за то осе ћа мо ве ли ку за хвал ност што смо га 
зна ли и са ра ђи ва ли са њим, а на рав но и што ћемо 
ње го ва де ла чу ва ти, об ра ђи ва ти и пре зен то ва ти 
на на чин ко ји за слу жу ју.

Дра га на Га рић Јо ви чић
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ДО КУ МЕН ТАР НА ФО ТО ГРА ФИ ЈА У СЛУ ЖБИ НА У КЕ

Бог дан Ше ка рић, Фо то гра фи је др Ра ди во ја Си мо но ви ћа – Ве ле бит,  
књ. 2, Му зеј Вој во ди не 2019.

Већ је пр ва књи га Фо то гра фи ја др Ра ди во ја Си
мо но ви ћа (не гда шњег град ског фи зи ка у Сом бо ру), 
ина че Срем ца, Ле дин ча на, у ко јој је пу бли ко ва но 
320 фо то гра фи ја са ње го вих ет но ло шких екс пе-
ди ци ја у Сре му, Бач кој, Ба ра њи, Сла во ни ји и Ба-
на ту, на го ве штва ла да је Бо гран Ше ка рић, сво јим 
хва ле вред ним и по све ће ним ис тра жи вач ким ра-
дом раз от крио и струч ној јав но сти до ку ме но вао до 
са да ма ло по знат, или пот пу но не по знат рад вој во-
ђан ског ле ка ра, ко ји је по ред ба вље ња ме ди ци ном, 
имао и за ви дан фо то-до ку мен та ри стич ки опус. 

Др Ра ди вој Си мо но вић је дан је од оних љу ди, 
ре не сан сног ду ха, ко ји је имао ра зновс на ин те ре-
со ва ња, и ко ји је и сво је хо би је (фо то гра фи ју, пла-
ни нар ство, ет но граф ска, ге о граф ска, исто ри о граф-
ска и фи ло ло шка ис тра жи ва ња) схва тао исто тако 
озбиљно, као и свој основ ни, ле кар ски по зив. Жи-
вео је за пу то ва ња, стра стве но су га при вла чи ла те-
рен ска ис тра жи ва ња, а сво је фо то граф ско уме ће 
не се бич но је ста вио у слу жбу на у ке. Упра во због 
то га за чу ђу је нас и за ди вљу је ње го ва те рен ска фо-
то граф ска де лат ност, јер је до ку мен тар на фо то гра-
фи ја ко ју је ста вио у слу жбу на у ке, ус пе ла да над-
ви си ње гов по зив ле ка ра. Та ак тив ност ни у ко јем 
слу ча ју ни је раз ви ја на на уштрб ње го вих ква ли-
те та као ле ка ра, а био је ис так ну ти на род ни ле кар, 
чи је име но си сом бор ска бол ни ца. Он се сво јим 
хо би ји ма ба вио на за вид ном ни воу, то ли ко ква-
ли тет но, да је то очу ва ло ње го во име све до да нас.

Ње го ва збир ка фо то гра фи ја јед на је од нај ве-
ћих ау тор ских фо то граф ских збир ки на ју жно сло-
вен ском про сто ру, ко ји нас за ди вљу је и оби мом и 
те мат ском ра зно ли ко шћу. Основ ни фонд чи ни 1.414 
не га тив-пло ча и 1250 фо то гра фи ја, те мат ски ра-
вр ста них у пет на е стак ал бу ма, а на чи ње них то ком 
ви ше го ди на на ју жно сло вен ском под руч ју. Обим-
на и вред на фо то граф ска гра ђа, ко ја об у хва та пери-
од од кра ја 19. до пр ве по ло ви не 20. века све до чи о 
сло је ви то сти сво је вр сног ама тер ског ин те ре со вања, 

али и на уч ног ем пи ри зма др Си мо но ви ћа, ко ја сва-
ка ко има и сво ју на уч ну те жи ну, а ко ја се кре та ла 
од фо то-до ку мен то ва ња од ре ђе них ме ста и пре де-
ла, ко је је у сво је сло бод но вре ме по се ћи вао и по-
хо дио, пре ко бе ле же ња при род них зна ме ни то сти, 
па све до сни ма ња ет но граф ски ин те ре сант них 
љу ди, њи хо вих жи во та, но шњи и ра зних дру гих 
ку ри о зи те та.

На то се на до ве зи ва ло и ње го во стра стве но бо-
та нич ко ин те ре со ва ње ко је га је по ве за ло са ау стро-
у гар ским на уч ни ци ма то га до ба, пре све га са др 
Ар па дом Де ге ном, ди рек то ром Ма ђар ске др жав-
не ста ни це за ис пи ти ва ње се ме на у Бу дим пе шти, 
јед ним од нај бо љих по зна ва ла ца фло ре Бал ка на, за 
чи ју је ка пи тал ну мо но гра фи ју Фло ра Ве ле би ти ка 
(1936) Си мо но вић дао зна ча јан до при нос сво јим 
број ним фо то гра фи ја ма и по да ци ма. До пи си вао се 
с њим, слао му са те ре на не са мо фо то гра фи је рет-
ких би ља ка, већ и узор ке ра зних биљ них ра ри те та.

Ва жна је чи ње ни ца (ко ја про те ком вре ме на до-
би ја све ве ћу на уч ну те жи ну), да је др Си мо но вић, 
пу ту ју ћи кроз ег зо тич не кра је ве у окру же њу и су-
сре та ју ћи се са рет ким при мер ци ма фло ре, фор ми-
рао и свој соп ствен хер ба ри јум – да нас сва ка ко 
дра го цен из вор ис тра жи ва ња за при род ња ке.

Ње го ва оп сед ну тост и фа сци на ци ја Ве ле би том, 
из не дри ла је и ге о граф ску мо но гра фи ју Ве ле бит: 
нај леп ша пла ни на хр ват ска, ко ја му је оста ла у 
ру ко пи су.

Упра во ова, дру га књи га фо то гра фи ја др Си мо-
но ви ћа об у хва та је дан пре бо гат, це ло вит (фо то)
ис тра жи вач ки опус пла ни не Ве ле бит, ко ји до ку-
мен ту је ме ста, пре де ле и љу де „нај леп ше хр ват ске 
пла ни не“, ка ко ју је 1914. ока рак те ри сао у јед ном 
свом ра ду. За хва љу ју ћи зна лач кој, струч ној об ра ди 
Бог да на Ше ка ри ћа, у књи зи је ло гич ним сле дом 
пре зен то ва но хр ват ско при мор је (Сењ и Сењ ска 
дра га), по том при мор ски део Ве ле би та до 500 ме-
та ра над мор ске ви си не, а за тим и ње го во Под гор је, 



За гор је као и Дал ма ци ја. Зна лач ки ода бра не фо то-
гра фи је пра те и па жљи во ода бра ни де ло ви тек сто-
ва или пи са ма др Ра ди во ја Си мо но ви ћа.

Пр ви, ва жан пред у слов за овај ис тра жи вач ки 
рад, Си мо но вић је имао – био је вр стан пла ни нар. 
Шта ви ше, био је уче сник број них пла ни нар ских 
екс пе ди ци ја, али је имао и ве ли ки ин те рес за при-
ро ду и љу де, а сво је ре зул та те об ја вљи вао је у 
струч ним ча со пи си ма сво га до ба. Мо жда је не до-
вољ но по знат ње гов до при нос раз во ју пла ни нар-
ства у Ср би ји, те ов де сва ка ко мо ра мо спо ме ну ти 
да је аутор и пр вог пла ни нар ског при руч ни ка (1923). 
По соп стве ном при зна њу, у пла ни не је ишао изме-
ђу оста лог и „да ко ри сти на у ци“. То зна чи да се није 
оду ше вља вао са мо чи стим пла ни нар ством, већ је 
мало ду бље ушао у про бле ме при род них по ја ва 
(ге о ло ги је, бо та ни ке). Са ку пљао је рет ке биљ ке које 
је слао фа кул те ти ма у Бе чу, Пе шти и Пра гу. Иа ко 
је Си мо но ви ћев ан га жман ве зан за бо та нич ка, па и 
ге о ло шка ис тра жи ва ња, у по чет ку је имао ама тер-
ски ка рак тер, а вре ме ном је пре ра стао у план ско 
при ку пља ње по да та ка за по тре бе на уч них ис тра-
жи ва ња. Тај ква ли та тив ни скок био је ре зул тат 
ње го ве бли ске са рад ње са еми нент ним струч ња-
ци ма сво га вре ме на.

Оства рио је са рад њу и до пи си вао се и са Јо ва ном 
Цви ји ћем, чи ју је Ге о мор фо ло ги ју илу стро вао са 
че тр на ест сво јих фо то гра фи ја, укљу чу ју ћи и фо-
то гра фи ју у бо ји на ко ри ца ма пр ве књи ге. Го ди не 
1904. по ну дио је са рад њу и Ју го сло вен ској ака деми-
ји зна но сти и умјет но сти, што га је од ве ло у се ло 
Сми љан, где је фо то гра фи сао ку ће и љу де.

Ка ко нам Бог дан Ше ка рић ка зу је, ин те рес за 
сни ма ње ет но граф ских ори ги на ла – ста рих на род-
них но шњи, ти по ва љу ди, ку ћа и сто чар ског жи-
во та, упра во је био по вод за Си мо но ви ћев по че-
так ис тра жи ва ња на Ве ле би ту.

У овој књи зи пре по зна је се рад вр сног фо то-
гра фа, али и ра дост и страст ра зо т кри ва ња до тада 
не по зна тих пре де ла и ње го вих жи те ља, и то у пе-
ри о ду ка да је то зна чи ло пи о нир ски ис тра жи вач ки 
по ду хват, а го то ве фо то гра фи је чи ни ле су пра ву 
ег зо тич ност. 

Про ток вре ме на од сто ти нак го ди на са мо на-
гла ша ва и по ја ча ва зна чај ових сни ма ка, као и ет но-
граф ски са ку пљач ки рад др Си мо но ви ћа ко ји, да 
под се ти мо, ни је био ве зан са мо за бр до ви те пре-
де ле у окру же њу, већ и за Вој во ди ну. По хо де ћи сво-
јим фо то граф ским апа ра том Ве ле бит, др Си мо но-
вић је оста вио за со бом дра го це ну фо то граф ску 
гра ђу ко ја је и да нас бо гат из вор ин фор ма ци ја. Ка-
дри ра ње сли ка чи нио је на про фе си о на лан на чин 
и увек је успе вао да на ђе по год ну тач ку са ко је ће 
на пра ви ти нај бо љи мо гу ћи сни мак. Ње гов ви ше-
слој ни фо то граф ски рад све до чи о све стра ном инте-
ре со ва њу, бу ду ћи да су му те ме би ла се ла, пре де-
ли, љу ди, рет ко др ве ће, клан ци, нео бич не сте не, 
при род ни фе но ме ни, спо ме ни ци, али и на род не 
но шње. Од ових по то њих, па жњу сва ка ко пле не 
сним ци об ро вач ких на род них но шњи. 

То ком му ко трп ног ра да на Ве ле би ту др Си мо-
но вић се из ве штио у фо то гра фи са њу сте на, те у 
јед ном свом ра ду из 1921. об ја шња ва сво ја ис ку-
ства у сни ма њу пла ни не:

„Нај леп ше се сли ке до би ја ју ако се фо то гра фи-
ра у ју тру пре 9 и по под не по сле 4 са та, ка да ко со 
си ја сун це на шкрапe: он да се нај бо ље ви ди пла-
сти ка. Ка да се иза бе ре мо тив, оштро се уде си па 
се са ма лим отво ром (...) екс по ни ра (...) и добијa се 
вер на сли ка са нај сит ни јим де та љи ма.“

Дру га књи га Фо то гра фи ја др Ра ди во ја Си мо
но ви ћа сва ка ко упу ћу је на да ља и ду бља ис тра жи-
ва ња ње го вог при род њач ког и ет но граф ског опу са, 
те се, чу де ћи се бо гат ству ње го вог фо то-до ку мен-
тар ног ра да, мо жда и за пи та мо: ка ко то да је мо рао 
про те ћи ско ро век, да би се пред на ма ука зао је дан 
је дин ствен, вре дан ис тра жи вач ки опус, ко ји га 
свр ста ва ме ђу на ше зна ме ни те ет но гра фе. Ово дело 
ће, без сум ње, од са да би ти не за о би ла зан из вор 
вред но ва ња и са гле да ва ња ње го вог за бо ра вље ног, 
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ма ло по зна тог, а ве о ма вред ног ис тра жи вач ког рада. 
Исто вре ме но, оно је и до каз да је Си мо но ви ћев ан-
га жман на при ку пља њу по да та ка, иа ко се од ви јао 
ван ин сти ту ци о нал них окви ра, ипак имао на уч ни 
ка рак тер пре зен то ва ња, по оце ни Бо гра на Ше кари-
ћа, ка рак тер на уч ног оба ве ште ња. И то због сво је 
план ске усме ре но сти, си сте ма тич но сти, објек тив-
но сти и те жњи за по сти за њем ве ће пре ци зно сти.

Бог дан Ше ка рић је сво јим ви ше го ди шњим, мар-
љи вим тру дим по но во вра тио име др Ра ди во ја Си-
мо но ви ћа у на шу кул ту ру се ћа ња, да ју ћи увид у 
је дан пре бо гат, а по до ста за бо ра вљен на уч ни опус, 
ко ји сва ка ко ин спи ри ше на да ља ис тра жи ва ња. То 
што је раз от крио је, сло бод но мо же мо ре ћи, фо-

то гра фи ја ма до ку мен то ва но, пра во ет но граф ско 
бла го, ко је тре ба са чу ва ти и за бу ду ћа по ко ље ња. 

Исто вре ме но, бо га та за о став шти на Ра ди во ја 
Си мо но ви ћа на ме ће и не ка раз ми шља ња ве за на 
за ин те грал но са гле да ва ње ње го вог сва ра лач ког 
опу са, што би сва ка ко зна чи ло оба ве зу на став ка 
ра да на об ра ди ње го ве гра ђе, као и ње не ре ви зи је. 
За пра во на ме ће се по тре ба са гле да ва ња це ли не 
ње го ве за о став шти не, што би ре зул ти рао ње ном 
пот пу ном му зеј ском об ра дом, но вом ва ло ри за ци-
јом и пре зен та ци јом ове вред не гра ђе. А све то била 
би до бра осно ва, а и пред у слов, да Си мо но ви ћев 
фо то-до ку мен тар ни опус ко нач но до би је ста тус 
кул тур ног до бра од из у зет ног зна ча ја. 

Др Фе ренц Не мет

ИСТО РИ ЈА АР ХИ ТЕК ТУ РЕ И СЕ О СКИ ТРГ КАО ОКО СНИ ЦА  
ПРО МЕ НЕ У БА НА ТУ

Maria Silađi, Seoski trgovi u Banatu – transformacija javnih prostora banatskih sela u Vojvodini 
od XVI II do XXI veka

Се о ски тр го ви су и про стор но и са др жај но ва-
жни, мо гли бисмо ре ћи цен трал ни еле мен ти се о-
ских на се ља – то би, мо жда био основ ни за кљу чак 
на уч ног ис тра жи ва ња др Ма рие Си ла ђи, ко ја се 
оп се жно ба ви ла тран сфор ма ци јом јав них про сто-
ра ба нат ских се ла. Ње на ис тра жи ва ња су, ка ко то и 
са ма на по ми ње, би ла фо ку си ра на на ис пи ти ва ње 
уло ге цен та ра ба нат ских се ла у се о ској за јед ни ци, 
њи хов раз вој и тран фор ма ци ју, услед ра зних дру-
штве них, по ли тич ких, кул ту ро ло шких, ре ли гиј-
ских и еко ном ских фак то ра.

Мариа Силађи је након ду го трај них ис тра жи-
ва ња ус пе ла да утврди од ре ђе не за ко ни то сти у 
тран сфор ма ци ји се о ских тр го ва, у до ме ну њи хо-
вог об ли ка, ар хи тек тон ског окви ра и ко ри шће ња.

У свом ши рем аспек ту, рад се ба ви ис тра жи ва-
њем на стан ка и тран сфор ма ци је се о ских на се ља 
у Ба на ту, и са гле да ва аспект кон крет ног фор ми-
ра ња ра зних ти по ва на се ља од стра не до се ље ни-
ка, по чев од пр ве по ло ви не 18. ве ка па све до 2000. 
го ди не. У окви ру њих, др Ма риа Си ла ђи ис ти че 
не по сред ну по ве за ност ак ту ел не вла сти и упра ве 

са кон цеп ци јом раз во ја на се ља, те нам пре до ча ва 
раз не кон цеп ци је раз во ја се ла и мре жа на се ља, која 
су се у по је ди ним исто риј ским пе ри о ди ма ме ња ла 
за јед но са актуелном влашћу. На и ме, сва ка власт 
је до но си ла и при ме њи ва ла сво ју за ми сао раз во ја 
села, са гла сно вла да ју ћој иде о ло ги ји, те ду бља ана-
ли за ове про бле ма ти ке да је и кон крет не ка рак те-
ри сти ке од ре ђе ног исто риј ског пе ри о да.

Сва ка ко нај ин те ре сант ни ји аспект ове књи ге 
је сте што она да је пре глед (и то по се ли ма), чи ме 
су не кад би ли ис пу ње ни јав ни про сто ри се о ских 
тр го ва, као нај ва жни јег, цен трал ног про сто ра села. 
По чев од цр ка ва, јав них управ них згра да, спо ме-
ни ка, крч ми, вој них згра да, про дав ни ца, бу на ра, 
шко ла, итд.

Ма риа Си ла ђи је то ком сво јих ис тра жи ва ња 
овла да ла ве шти ном чи та ња ста рих ка та стар ских 
ма па, вој них пре ме ра, али и ста рих фо то гра фи ја 
и раз глед ни ца, ко је су, по ред ње ног ра да на те ре-
ну, пред ста вља ла ва жан из вор по да та ка за овај, 
хва ле вре дан, рад.



По чев од пр вих де це ни ја 18. ве ка, на кон про-
го на Ту ра ка са про сто ра Ба на та, от по чео је пе ри од 
ње го вог ин тен зив ног, (по нов ног) на се ља ва ња, те 
је тај ре ги он са аспек та ми гра ци ја по стао је дан од 
нај жи вљих и ет нич ки нај ша ре ни јих у окру же њу. 
Као ре зул тат успе шних и ма ње успе шних ак ци ја на-
се ља ва ња, у Ба нат су при сти за ли Ср би, Ма ђа ри, 
Шпан ци, Бу га ри, Фран цу зи, Ита ли ја ни, Ру му ни, 
Сло ва ци, Нем ци али и мно ги дру ги, ко ји су, фор-
ми ра ју ћи сво ја на се ља, об ли ко ва ли и јав ни про-
стор сво јих ме ста ста но ва ња. Су жи вот у тим мул-
ти кул ту рал ним за јед ни ца ма из не дрио је и не ке 
спе ци фич но сти осми шља ва ња и раз во ја про стор-
ног уре ђе ња, раз ме шта ја и из гле да ули ца, јав них 
згра да, цен та ра и сл.

Књи га Се о ски тр го ви Ба на та ко ја је, из да вач-
ка вер зи ја док тор ске те зе Ма рие Си ла ђи, упра во 
са гле да ва и ана ли зи ра ту тро ве ков ну, кон стант ну 
тран сфор ма ци ју се о ских јав них про сто ра на под-
руч ју Ба на та, ука зу ју ћи на чи ње ни цу, да су ра зни 
фак то ри (дру штве ни, по ли тич ки, кул ту ро ло шки, 
ре ли гиј ски и еко ном ски) ути ца ли на њу. Она је по-
сма тра ни пе ри од 18–21. ве ка, де таљ но ана ли зи ра-
ла и по де ли ла на че ти ри раз до бља, по сма тра ју ћи 
тран сфор ма ци ју про сто ра са аспек та ње ног ме ста у 
се о ској кул ту ри, ње ног об ли ка, те на чина фор ми-
ра ња ули ца, функ ци ју сло бод ног про сто ра, ар хи-
тек тон ски оквир као и мо би ли јар јав них про сто ра. 
Утвр ди ла је да на се ља има ју сво је план ске осо бе-
ности, свој про стор ни про фил, сво ју пре по зна тљи-
ву ар хи тек ту ру и ау тен тич ну струк ту ру сво јих де-
ло ва, ули ца и др. Ау тор ка је из ра ди ла и њи хо ву 
ти по ло ги за ци ју. Осим то га, це ло ви тим са гле да-
ва њем чи ње нич не гра ђе утвр ди ла је и од ре ђе не 
за ко ни то сти ко је су ути ца ле на тран сфор ма ци ју 
сео ских тр го ва, и то са аспек та њи хо вог об ли ка, 
ар хи тек тон ског окви ра и ко ри шће ња од стра не чла-
но ва се о ске за јед ни це. 

Ма риа Си ла ђи ука зу је и на ва жне аспек те ме-
ђу за ви сно сти ра зних окол но сти (дру штве но-по-

ли тич ких, еко ном ских, кул ту ро ло шких и дру гих), 
од но сно вла да ју ће иде о ло ги је са јед не и тран сфор-
ма ци ју се о ских јав них про сто ра са дру ге стра не. 
Пре све га на ва жну чи ње ни цу да су јав ни про сто-
ри, као и њи хо ва тран сфор ма ци ја то ком исто ри је, 
у ру рал ним на се љи ма кон стат но има ли пре су дан 
зна чај у жи во ту се о ске за јед ни це. На осно ву тога 
закључује да би њи хо во по нов но ожи вља ва ње по-
ди гло ква ли тет жи во та у се о ским сре ди на ма.

Ова књи га сва ка ко пред ста вља зна ча јан, мо гли 
би смо ре ћи, пи о нир ски до при нос са гле да ва њу 
исто ри је ар хи тек ту ре и ру ри зма Ба на та, у кон ти-
ну и те ту, то ком зад ња три ве ка.

Њен на уч ни до при нос са сто ји се и у си сте ма-
ти за ци ји јав них про сто ра се о ских на се ља у Ба на ту, 
и утвр ђи ва њу за ко ни то сти њи хо ве тран сфор ма-
ци је у про шло сти, али и де фи ни са њу стра те ги је 
об но ве се о ских јав них про сто ра у Ба на ту.

Пре зен то ва на, бо га та чи ње нич на гра ђа од лично 
ће по слу жи ти и као осно ва да љим ис тра жи ва њи-
ма по је ди них се о ских јав них про сто ра и ру рал не 
ар хи тек ту ре. Али у исто вре ме она пред ста вља и 
занимљиво шти во за чи та ње, бу ду ћи да об ра ђу је 
је дан ин те ре сан тан аспект ба нат ских на се ља.

Др Фе ренц Не мет
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УЧЕЊЕ У ПРИРОДИ КАО ОСНОВА ЕКОЛОШКОГ САЗРЕВАЊА

Зато Вам препоручујем, где вам буде дужност о детињој 
се науци старати, да не дајете децу невешту и неучену. 

Прота Матеја Ненадовић

За што је ва жно да де ца из ствар ног жи во та и 
при ро де упи ја ју зна ња и под сти ца је, игра ју ћи се, 
ис тра жу ју ћи и ства ра ју ћи? Де те ће се за ин те ре со-
ва ти за ка рак те ри сти ке во де он да кад за пли ва и 
за ка рак те ри ти ке бо је он да кад на сли ка. 

Од го вор на ово пи та ње дао је про јект ни тим за 
из ра ду књи ге др Дра ги ша Са вић, проф. др Ми лан 
Ма та вуљ, Алек сан дар Ма те јић, мр Бо јан Да кић, 
Бран ко Ма рин ко вић, Ла зо Сат ма ри и Зо ран Но ва-
ко вић (ко ор ди на тор и ау тор тек сто ва), при ре див ши 
књи гу Умет ност на пу ту еко ло ги је – кре а тив но
еко ло шке ра ди о ни це за де цу, у из да њу Град ске би-
бли о те ке Но ви Сад и Цен тра за еду ка ци ју де це у 
при ро ди „Ка спар“, Но ви Сад.

Књи га је ре а ли зо ва на за хва љу ју ћи до на ци ји 
Ca spar Ge rard Oort huys Fo un da tion из Хо лан ди је и 
по др шци По кра јин ског се кре та ри ја та за кул ту ру, 
јав но ин фор ми са ње и од но се са вер ским за јед ни-
ца ма АП Вој во ди не.

У овој књи зи при ка зан је је дан нео бич но ва-
жан сег мент ду го го ди шњих ак тив но сти Цен тра 
„Ка спар“ – кре а тив но-еко ло шке ра ди о ни це за децу, 
уз ра ста од пет до 17 го ди на.

Књи га мо же да се по сма тра као при руч ник за 
прак ти чан рад с де цом, од но сно прак ти кум, али 
исто вре ме но и као ри зни ца иде ја за кре а тив не ак-
тив но сти де це и умет нич ко из ра жа ва ње, ко ја не 
да је го то ве ре цеп те већ но ве иде је за ор га ни зо ва ње 
кре а тив но-еко ло шких ра ди о ни ца, као што ни вас-
пи та чи не да ју го то ва ре ше ња, већ усме ра ва ју децу 
ка њи ма, по шту ју ћи при ци пе Мон те со ри пе да го гије. 

Ор га ни зо ва не кре а тив но-еко ло шке ра ди о ни це 
уво де де цу у свет умет но сти и при ро де на осно ву 
ис ку ста ва и пре да ња древ них на ро да ши ром све та: 
На ва хо ин ди јан ца, Си јук са, Або ри џи на, уче ња 
ислам ских ми сти ка – су фи ста, пред став ни ка пер-
сиј ске и ја пан ске умет но сти, за тим ве ли ких сли-
ка ра као што су Ле о нар до, Го ген, Ди рер, Пи ка со, 
Ло трек, Се зан, Де га, де ла књи жев ни ка Че хо ва и 

Тол сто ја, ком по зи то ра Ге ни са и Бе то ве на, и мно-
гих дру гих, што оста вља по се бан ути сак. Ка да, на 
при мер, ау тор опи су је и при ка зу је ра ди о ни це које 
за те му има ју об ли ко ва ње пе ска, што је свим уз ра-
сти ма за ни мљи во на ро чи то у пе ри о ду лет њих ме-
се ци, под се ти ће нас да са мо не ко ли ко на ро да кори-
сти пе сак у свом кре а тив ном из ра жа ва њу, а то су 
Або ри џи ни из Ау стра ли је и африч ки До го ни. По-
сту пак се вер но а ме рич ких На ва хо Ин ди ја на ца који 
су по си па ли пиг мен те по тлу („су во сли ка ње“), је 
ин струк то ри ма по слу жи ло као под сти цај да сје ди-
не две тех ни ке и при ме не их на ра ди о ни ца ма, што 
је ре зул ти ра ло ве о ма из ра жај ним оства ре њи ма. Бо-
ра вак у пе ску де ци омо гу ћа ва и „фи зич ко ан га жо-
ва ње у при род ном ам би јен ту, а ру ке и бо са сто пала 
стал но су им у бла го твор ном до ди ру са пе ском.“



Ра ни уз раст је нај оп ти мал ни ји за раз вој еко ло-
шке све сти и љу ба ви пре ма при ро ди и умет но сти. 
Де ца уче кроз од но се ко је ус по ста вља ју са при ро-
дом и уо ча ва ју на чи не на ко је мо гу ис ко ри сти ти 
ре сур се ко ји им при ро да пру жа. 

Оно што ову пу бли ка ци ју чи ни из у зет но атрак-
тив ном је и оби ље му дрих из ре ка и крат ких по-
ет ских фор ми о при ро ди и од но су чо ве ка пре ма 
при ро ди, што сва ка ко оста вља упе ча тљив траг у 
еду ка ци ји мла дих и ука зу је на ин тер ак ти ван и 
ин тер ди сци пли на ран при ступ те ма ма и ме то до-
ло ги ји. Са др жај књи ге по де љен је у че ти ри це ли не: 
Увод ни део, Од цр те жа до фил ма, Од ра ди о ни це 
до из ло жбе, При ло зи.

У увод ном де лу ау тор да је од го вор на пи та ње 
Ко је Ка спар? на во де ћи да је реч о не про фит ној и 
не за ви сној ор га ни за ци ји, чи ји је циљ еду ка ци ја 
де це у при ро ди, раз ви ја ње љу ба ви пре ма при ро ди 
и при род ним на у ка ма, раз ви ја ње еко ло шке све сти 
и кре а тив но сти. Ра ди о ни це ко је су при ка за не, 
одр жа ва не су на па ди на ма Фру шке го ре, у Ка ме-
нич ком пар ку, а њи ма су ру ко во ди ли вр сни по зна-
ва о ци биљ ног и жи во тињ ског све та, хи дро ло ги је, 
кон фи гу ра ци је зе мљи шта, исто ри је, умет но сти и др.

Дру гу це ли ну чи ни пред ста вља ње и де фи ни-
са ње кре а тив них, еко ло шких ра ди о ни ца, њи хо вих 
ци ље ва и зна ча ја. У по гла вљу Од цр те жа до фил
ма пред ста вље не су сле де ће тех ни ке:

Цр та ње – По ла зи се од пред ста ва пе ћин ских 
цр те жа, цр те жа фран цу ских им пре си о ни ста и дру-
гих умет нич ких пра ва ца, док се те хни ке цр та ња 
по ве зу ју са фа за ма раз во ја деч јег ства ра ла штва. 
Ин те ре сант но је да се при бе га ва ре ше њу да де ца 
у при ро ди тра же мо ти ве цр та ња, као што су пуж, 
цвет, па ук, ко ра, ко ји се ре про ду ку ју тех ни ком олов-
ке, угље них шта пи ћа, ко ла жом, фло ма сте ри ма, 
во шта ним и др ве ним бо ји ца ма.

Сли ка ње – и ова тех ни ка по ла зи од пе ћин ског 
сли кар ства, од сли ка на зи до ви ма пе ћи не Ел Ка сти-
љо, пре ко ре не сан сних сли ка ра до са вре ме них сли-
кар ских пра ва ца, са основ ним ци љем да де ца на у че 
ка ко се пра ве при род не бо је: во де не бо је, пиг мен ти 
с ја ји ма, пиг мен ти са бра шном, пиг мен ти са леп ком; 
уља не бо је, где су де ца екс пе ри мен ти са ла за чи нима 
и биљ ним уљи ма, тра же ћи исто вре ме но ма те ри-
ја ле у при ро ди на ко ји ма се све мо же сли ка ти.

Об ли ко ва ње – де ца су про шла еду ка ци ју об ли-
ко ва ња гли не кроз фа зе при пре ме, мо де ло ва ња, 

пе че ња – су ше ња гли не, об ли ко ва ње пе ска, мо бил-
них фи гу ра, по угле ду, из ме ђу оста лог, и на ор на-
мен те и тех ни ке африч ких пле ме на.

Тра ди ци о нал на умет ност и кре а тив не ве шти-
не пред ста вље не су пу тем усме не књи жев но сти, 
му зи ке, пле са, ве ро ва ња на ших пре да ка и из ра де 
де ко ра тив них пред ме та ин спи ри са них тра ди ци-
јом да ле ког Ис то ка.

Ау тор ски тим по себ но је из дво јио ра ди о ни це 
про јек та Зна ко ви по ред пу та, у окви ру ко јих су 
де ца од оста вље ног от пад ног ма те ри ја ла – сме ћа, 
об ли ко ва ла умет нич ке фор ме – знак као по ру ку, 
те ра ди о ни це пи са не ре чи, на ко ји ма су по угле ду на 
ру ског књи жев ни ка Ла ва Тол сто ја, де ца пи са ла 
сво је ути ске о еду ка тив ним ра ди о ни ца ма и шет ња-
ма. Ра ди о ни це ко је су из ве де не из обла сти са вре ме-
ног ства ра ла штва у ме ди ји ма ди ги тал на фо то гра-
фи ја, до ку мен тар ни филм и стрип пред ста вља ју 
фор ме умет но сти у ко ји ма до ла зи до из ра жа ја лич-
ност де те та ко је ства ра.

У по гла вљу Од ра ди о ни це до из ло жбе пред ста-
вље ни су ре зул та ти кре а тив но-еко ло шких ра дио-
ни ца. Ре а ли зо ва не ра ди о ни це не тре ба по сма тра ти 
као изо ло ва не ак ци је, већ као део ши рег обра зов ног 
про це са – крај јед не ра ди о ни це ни је крај еду ка тив-
ног про це са, већ увод у но ве ак ти но сти. До ку мен-
то ва ње, ар хи ви ра ње, јав но про мо ви са ње, ана ли за 
од но са из ме ђу ци ље ва и ре зул та та пред ста вља ју 
кру ну ра да ау то ра и де це.

На кра ју књи ге ау то ри да ју и пре глед свих про-
је ка та Цен тра „Ка спар“ од 1999. до 2018. го ди не и 
кра так са же так књи ге на ен гле ском је зи ку.

Бу ду ћи да је им пе ра тив са вре ме ног до ба са чува-
ти и при ро ду, књи га Умет ност на пу ту еко ло ги је 
на суп ти лан на чин про мо ви ше умет нич ко из ра жа-
ва ње као фор му уче ња о чу ва њу и не го ва њу, али и 
ства ра њу у при ро ди и из при ро де, мо ти ви ше де цу и 
мла де да са ма лим про ме на ма у од но су пре ма при-
ро ди мо гу под ста ћи ве ли ке про ме не. Ори ги нал на 
уче ња и иде је, сту ди о зно раз ра ђе не и пре зен то ване, 
до ку мен то ва не са oбиљем ма њих и ве ћих фо то гра-
фи ја и илу стра ци ја, упа ко ва не у лук су зно из да ње 
на 179 стра на, чи не да ова пу бли ка ци ја пред ста вља 
иза зов, ин спи ра ци ју и пре по ру ку еду ка то ри ма како 
у фор мал ним ин сти ту ци ја ма обра зо ва ња, та ко и 
у не фор мал ним об ли ци ма еду ка ци је.

Вла ди ми ра Ста ни са вље вић, му зеј ски са вет ник
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ДВЕ КЊИ ГЕ РА ДО ВА НА СРЕМ ЦА

Ра до ван Сре мац је ау тор 26 пу бли ка ци ја од ко-
јих ве ли ки део чи не ис пи си из ма тич них књи га 
ра зних ен ти те та бач ких и срем ских ме ста. Ре че на 
вр ста гра ђе тек је у ско ри је вре ме по че ла да се по-
ја вљу је код нас, ма хом због за кон ских про пи са који 
су оне мо гу ћа ва ли ње но пу бли ко ва ње. Пре тра га 
ма три ку ла је дуг и спор по сао, а до ступ ност ком-
плет них по пи са у штам па ном из да њу, као и сва ке 
дру ге ар хив ске гра ђе, пред ста вља огром но олак-
ша ње за ис тра жи ва че. 

Две но ве књи ге Ра до ва на Срем ца Jevrejske po
rodice u Novom Sadu i okolini и Jevrejske porodice u 
Bačkoj Palanci i okolini (обе об ја вље не у Ши ду 2019) 
при лог су овој вр сти дра го це них исто ри о граф ских, 
де мо граф ских и со ци о ло шких из во ра.

Кон цеп ци ја ра да у обе књи ге је иста – ау тор у 
увод ном де лу да је осврт на је вреј ске за јед ни це ко-
је су при па да ле на ве де ним је вреј ским цр кве ним 
оп шти на ма, а за тим де таљ но об ја шње ње о са мим 
ма тич ним књи га ма. У Оп штин ској упра ви Бач ка 
Па лан ка на ла зе се Књи га ро ђе них 1851–1871. и 
Књи га вен ча них 1852–1885, а у Ар хи ву Вој во ди не, 
Фонд 402 Збир ка ма тич них књи га Вој во ди не, чу-
ва ју се пре пи си ма три ку ла, док се у Исто риј ском 
ар хи ву гра да Но вог Са да, Фонд 944, чу ва ју Др жав-
не ма тич не књи ге за пе ри од 1895–1906, ко је су ко-
ри шће не за мо но гра фи ју о бач ко па ла нач ким Је-
вре ји ма. У Је вреј ској оп шти ни Но ви Сад по сто је 
ори ги нал не ма три ку ле од 1851. до да нас (услов но 
ре че но јер је зад њи упис оба вљен 1948. го ди не) и 
њи хо ви пре пи си у по ме ну том Фон ду 402 Ар хи ва 
Вој во ди не. 

Књи ге су пи са не на не мач ком, ма ђар ском, хе-
бреј ском, ји ди шу, по не кад у за ви сно сти од вре ме-
на уно са, ипак углав ном за ви сно од са мог ра би на, 
кан то ра или дру ге осо бе ко ја је уно си ла по дат ке. 

Кроз об ра ду и ана ли зу по да та ка и струч не на-
по ме не до шла је до из ра жа ја ау то ро ва упу ће ност 
у ма те ри ју, вла да ње пој мо ви ма, фа ми ли јар ним од-
но си ма, тра ди ци јом и оби ча ји ма Је вре ја на на шим 
про сто ри ма, мно штвом пре пре ка и пред ра су да ко-
ји ма су би ли из ло же ни у сва ко днев ном жи во ту.

У ме то до ло ги ји об ра де гра ђе Р. Сре мац на пу-
стио је кон вен ци о нал ни на чин бе ле же ња хро но-
ло шким ре до сле дом. Ко ри стио се ме то дом гру пи-
са ња по пре зи ме ну; у мно гим слу ча је ви ма се не 
ра ди о по ро ди ца ма, не го упра во о истим пре зи-
ме ни ма по ро ди ца ко је ни су у срод ству. То је вр ло 
прак тич но за ис тра жи ва че ге на о ло шких по да та ка 
због бр зог и ла ког пре гле да. Са дру ге стра не може 
да пред ста вља мањ ка вост за ис тра жи ва че од ре-
ђе ног раз до бља. У сва ком слу ча ју реч је са мо о на-
чи ну при сту па ма те ри ји, а не о не до стат ку. 

При то ме ма тич не књи ге ни је пред ста вио пре-
ма на стан ку, не го је ком би но вао по дат ке из свих, 
те та ко по ред име на осо бе на во дио ме сто и да тум 
скла па ња бра ка и име су пру жни ка, од но сно ме сто 
и вре ме смр ти. На кнад не упи се на вео је из дво је-
но, уз од го ва ра ју ће пре зи ме. 

У са чу ва ним ма тич ним књи га ма за ме ста Бач ка 
Па лан ка, Че ла ре во, Сил баш, Мла де но во, Об ро вац, 



То ва ри ше во, Ма глић, Плав на, Па ра ге, Бач ко Ново 
Се ло, Гло жан, Бе геч, Не штин, Гај до бра, Ср бо бран 
упи са но је 1130 ро ђе ња, 331 вен ча ње и 381 смрт-
ни слу чај. Број по ро ди ца на спи ску из но си 202, 
ма да по но во на по ми ње мо, си гур но је ве ћи, по што 
се ра ди о по ро ди ца ма са истим пре зи ме ном, али 
без ро ђач ких ве за.

Ве о ма за ни мљив и вре дан при лог по пи су је 
Спи сак очу ва них спо ме ни ка на Је вреј ском гро бљу 
у Бач кој Па лан ци, ко ји са др жи и ски цу ло ка ци је 
по је ди них гро бо ва. Чи шће ње над гроб них сте ла и 
њи хо во пре пи си ва ње оба вио је ау тор мо но гра фи је. 
На бач ко па ла нач ком Је вреј ском гро бљу има укуп-
но 419 гро бо ва.

У Ма тич не књи ге но во сад ског ра би на та упи-
си ва ни су и Је вре ји из на се ља ко ја су му при па да ла: 
Те ме рин, Зма је во, Фу тог, Ки сач, Ру мен ка, Гло жан, 
Бач ки Пе тро вац, Бе геч, Каћ, Бач ки Пе тро вац, Бач-
ки Ја рак, Ти тел, Бач ко До бро По ље, Пе тро ва ра дин, 
Шај каш, Ђур ђе во, Рав но Се ло, али и уда ље них ме-
ста Бач ке, Сре ма, Ср би је, Ма ђар ске, чак и Аме ри-
ке. Укуп но је у пе ри о ду 1851–1930. ре ги стро ва но 
2827 ро ђе ња, 1118 вен ча них па ро ва и 2025 умр лих 
особа.

Не из бе жна ста ти сти ка, ко ја пра ти мно ге сту-
ди је, при сут на је и ов де кроз пол ну струк ту ру но-
во ро ђен ча ди, ста рост мла де на ца, про сеч ну жи-
вот ну доб, а та бе лар ни пре гле ди пре ко ру бри ка 
Број но во ро ђе не де це у Но вом Са ду по го ди на ма, 
Број вен ча них па ро ва у Но вом Са ду, Ста рост по-
кој ни ка и Број ре ги стро ва них смрт них слу ча је ва. 
Дат је и нај ве ћи број ре ги стро ва них ро ђе ња по 
по роди ца ма, но то се мо ра узе ти условно као по-
ро ди це са истим пре зи ме ном, што је већ на пред 
ис так ну то.

Пре пре ла ска на ис пис по ро ди ца из ма три ку-
ла, ау тор је при ло жио По пис је вреј ских по ро ди ца 
у Но вом Са ду 1848. го ди не. Ра ди се о ком плет ном 
еви ден ти ра њу по ро ди ца са име ном оца по ро ди це, 
мај ке и њи хо ве де це, њи хо вим го ди на ма у тре нут-
ку са ста вља ња по пи са и ме стом ро ђе ња за сва ку 
осо бу. Укуп но је у Но вом Са ду убе ле же но 218 по ро-
ди ца са 1223 чла на. Ово је вр ло ко ри стан до ку мент 

за из у ча ва ње исто ри је но во сад ских Је вре ја, до сада 
не ко ри штен, а на ње га се 1851. го ди не на ста вља ју 
све три вр сте ма тич них књи га ко је нам Ра до ван 
Сре мац пре зен ту је у на став ку. 

Књи ге су дво је зич не – срп ски и ен гле ски, првен-
стве но због ве ли ког ин те ре со ва ња Је вре ја ра су тих 
по све ту чи је је по ре кло из ових кра је ва, а ко ји су 
због ужа са Хо ло ка у ста оста ли без са зна ња о пре-
ци ма.

Мо но гра фи је пру жа ју увид у за јед ни цу ко ја се 
у Бач кој по ја ви ла по чет ком 19. ве ка и ко ја је у свом 
нај сна жни јем тре нут ку пред Дру ги свет ски рат 
у Но вом Са ду чи ни ла 6% ста нов ни штва, док је у 
oста лим ме сти ма тај број био ма њи. Ово је не из-
бри сив траг о на ро ду и њи хо вом ви ше ве ков ном 
би ти са њу и по сто ја њу у Бач кој, траг ко ји су оста-
ви ли у кул ту ри, ин ду стри ји, за нат ству, ар хи текту-
ри и дру гим сфе ра ма жи во та. 

Ол га Ан дра ши, му зеј ски са вет ник
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AДАПТАЦИЈА ДЕ ПОА МУ ЗЕ ЈА ВОЈ ВО ДИ НЕ У ДУ НАВ СКОЈ 37 И  
ПРЕ ВЕН ТИВ НА ЗА ШТИ ТА МУ ЗЕ А ЛИ ЈА У ПЕ РИ О ДУ 2019–2020. 

Про цес адап та ци је де поа Му зе ја Вој во ди не, у 
објек ту у Ду нав ској 37. и пре вен тив не за шти те му-
зе а ли ја за по чет је по чет ком 2019. го ди не, на кон вре-
мен ских не по го да. Обил не па да ви не у вре ме ну од 
не ко ли ко ме се ци, иза зва ле су про дор ат мос фер-
ске вла ге, ин тен зив ну по ја ву ка пи лар не вла ге и 
по ди за ње под зем них во да у про друм ским про сто-
ри ја ма. 

Још при ли ком зи да ња објек та кра јем ше зде се-
тих го ди на 20. ве ка1 до шло је до по ле ми ка у ши-
рој дру штве ној јав но сти. По мно гим ана ли за ма 
ода бир ме ста за зи да ње објек та био је нео д го ва ра-
ју ћи. Oбјекат ко ји је на мен ски зи дан и пу штен у 
упо тре бу 1969. го ди не, на ла зи се на ве о ма ло шем 
ме сту – бли зу Ду на ва, а ис под ни воа ре ке. Већ на-
кон не пу них го ди ну да на (од ула ска Му зе ја у обје-
кат), ра ђе ни су пр ви на цр ти за са ни ра ње п ро до ра 
во де у по друм ске про сто ри је.2 

Од тог вре ме на па до да нас при сут ни су кон-
стант ни, ду го го ди шњи про бле ми ко ји се по ја вљу-
ју при ли ком екс трем них вре мен ских не по го да и 
обил них ки ша. Је дан од од про бле ма је и нео д го-
ва ра ју ћа про пу сност по сто је ће ка на ли за ци о не мре-
же, што до во ди до вра ћа ња во де ка објек ту. Ово је 
из ра зи то при ли ком при ли ва обил них ко ли чи на 
ат мос фер ске во де, кад до ла зи и до пла вље ња по-
друм ских про сто ри ја, а у обим ној ме ри и до де ва-
ста ци је са мог објек та.

То ком про те клих не ко ли ко де це ни ја кли мат-
ске про ме не огле да ју се у све че шћем и ве ћем бро-
ју екс трем них па да ви на, на шта ука зу ју сва ис тра-
жи ва ња. У по след њим де це ни ја ма све до ци смо све 
ве ћег бро ја екс трем них су шних да на (ме се ци) али 
и екс трем них ки шних, олуј них да на, што до во ди 
до че стог из ли ва ње во де уну тар објек та. Уче ста-
лост овог про бле ма уоч љи ва је и на по је ди ним 
ме сти ма у по ду објек та – у јед ном де лу бе тон ске 
ко шу љи це до шло је до по ја ва пу ко ти на ве ли ких 
ди мен зи ја. 

Трај но ре ше ње овог про бле ма до да нас ни је 
узи ма но у об зир. Про јек ти ко ји су би ли у по ну ди 

(на цр ту) об у хва та ли су са мо де ли мич но, пар ци-
јал но са ни ра ње про бле ма, као тре нут но, а не трај но 
ре ше ње про бле ма, те ни су би ли ре а ли зо ва ни.

То ком 2019. го ди не на ини ци ја ти ву Му зе ја Вој-
во ди не, за адап та ци ју про сто ра и трет ма не за шти-
те му зе а ли ја По кра јин ска вла да Вој во ди не одво-
ји ла је на мен ска нов ча на сред ства. Овај про је кат 
ини ци ран је од стра не Му зе ја Вој во ди не на кон по-
пла ва и алар мант не по ја ве за ра зе ми кро ор га ни-
зми ма на јед ном де лу пред ме та у про сто ру де поа 
ко ји се на ла зе у про дру му објек та у Ду нав ској 37.3 
Сред ства ко ја су до де ље на опре де ље на су за из ра-
ду све о бу хват ног про јек та адап та ци је по дру ма, ра-
до ва на из ра ди хи дро и зо ла ци је, раз во ђе њу и адап-
та ци ји ка на ли за ци о не мре же, хи дрант ске мре же 
као и ра до ва на из ме шта њу и пре вен тив ној кон-
зер ва ци ји му зе а ли ја, од но сно пред ме та из збир ки 
Му зе ја Вој во ди не. (Сл. 1)

На кон де таљ ног пре гле да, ана ли за и сни ма ња 
ста ња објек та од стра не ода бра ног из во ђа ча ра до-
ва („НПН Град ња“ ДОО Но ви Сад), пред став ни ка 
Струч ног над зо ра, пред став ни ка кон зер ва тор ског 
над зо ра из Град ског за во да за за шти ту спо ме ни ка 
кул турe – Но ви Сад, про јек та на та, као и пред став-
ни ка Му зе ја Вој во ди не, ура ђе на је нео п ход на про-
јект на до ку мен та ци ја.

Сл. 1. Изглед депоа са архивским материјалом пре 
почетка радова



По сту пак за шти те му зе а ли ја ко ји је по кре нуо 
Му зеј Вој во ди не део је це ло куп ног пла на адап та-
ци је про сто ра по друм ског про сто ра. Пре по чет ка 
ра до ва на из ме шта њу му зе а ли ја, а у са рад њи са Ла-
бо ра то ри јом за ис пи ти ва ње ма те ри ја ла у кул тур-
ном на сле ђу Тех но ло шког фа кул те та у Но вом Са ду, 
ко ју во ди проф. др Јо ња уа Ра но га јец, ура ђен је план 
узор ко ва ња и ис пи ти ва ња по сто је ће за ра зе ми-
кро ор га ни зми ма у де по и ма.4 Узор ко ва ња пле сни 
и ис пи ти ва ња ура дио је проф. др Си ни ша Л. Мар-
ков, са са рад ни ци ма. (Сл. 2)

Ор га ни за ци ју ра да и ко му ни ка ци ју на свим 
тех нич ким ни во и ма за Му зеј Вој во ди не спро во-
ди ло је Oдељење кон зер ва ци је и ре ста у ра ци је. Ра-
до ви на из ме шта њу му зе а ли ја и пре ба ци ва њу цело-
куп ног ин вен та ра де поа (по ли це, ме тал ни ор ма ни 
и оста ли мо би ли јар) би ли су зах тев ни, ор га ни за-
ци о но и фи зич ки. Цео про је кат не би био за ми слив 
да ни је би ло тим ског ра да ко ле га из Оде ље ња кон-
зер ва ци је и ре ста у ра ци је, Оде ље ња са вре ме не исто-
ри је, Оде ље ња за из да вач ку де лат ност и би бли о-
те ку, те тех нич ке и слу жбе одр жа ва ња Му зе ја Вој-
во ди не. 

За те че но ста ње

За ра за ток си ко ге ним ми кро ор га ни зми ма (који 
про из во де ток си не опа сне и штет не по здра вље 
љу ди и жи во ти ња), на ста ла је услед на ру ше них ми-
кро кли мат ских усло ва у де по и ма. Иза зва на је по-
ве ћа ном кон цен тра ци јом вла ге и по ви ше ном тем-
пе ра ту ром, што је по го до ва ло раз вит ку пле сни на 
од ре ђе ном бро ју пред ме та, ло ка ли зо ва ној уну тар 
по је ди нач них де поа. Ова вр ста за ра зе из у зет но је 

штет на, ка ко за пред ме те та ко и за љу де. Мо же до-
ве сти до ин ток си ка ци је це лог ор га ни зма и ни за 
ве о ма те шких, пре све га ре спи ра тор них, га стро-
ин те сти нал них и ко жних обо ље ња.

За по тре бе ми кро би о ли шких ана ли за узе ти су 
узор ци са раз ли чи тих пред ме та и из раз ли чи тих 
де поа, не де струк тив ном ме то дом (ме то да бри са) и 
тран спор то ва ни су у Ла бо ра то ри је за ми кро би о-
ло ги ју Тех но ло шког фа кул те та у Но вом Са ду, у тзв. 
хлад ном лан цу на 4°C. 

Узор ци са кон та ми ни ра них по вр ши на об у хва-
ти ли су пред ме те ор ган ског по ре кла (др во, тек стил, 
ко жа и па пир) и нео р ган ског по ре кла (ме тал). На 
овај на чин об у хва ће ни су и за сту пље ни сви ма те-
ри ја ли и све вр сте пред ме та ко ји су при сут ни у 
де по и ма.5 (Сл. 3)

Још при ли ком пр вог пре гле да, пре узор ко ва-
ња, би ло је вид но да су зи до ви де поа кон та ми ни-
ра ни, што је са ми кро би о ло шког аспек та ве о ма по-
ве за но и ра зу мљи во, јер је до ова квог ста ња упра-
во до шло због по ре ме ће них ми кро кли мат ских усло-
ва це лог про сто ра по дру ма. И по ред то га што на 
ве ли ком бро ју пред ме та и по вр ши на, ви зу ел ним 
пре гле дом ни је би ло ин ди ци ја да су при сут не пле-
сни, због мор фо ло ги је пле сни и ве о ма ин ван зив ног 
ши ре ња од лу че но је да се при ли ком пр вог трет ма-
на фу ми га ци је тре ти ра ју пред ме ти као и обје кат 
(зи до ви и ход ни ци).

Ре зул та ти узе тих узо ра ка

Иден ти фи ка ци јом узе тих узо ра ка уста но вље но 
је до ми нант но при су ство три ро да пле сни Aspe r gil
lus и Pe ni cil li um (на ве ћем бро ју узо ра ка) и Fu sa ri um 
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Сл. 2. Зид у депоу, продор капиларне влаге и зараза 
микроорганизмима 

Сл. 3. Микроорганизми на једном делу предмета  
од коже
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(на јед ном ма њем бро ју узо ра ка), ро до ви код ко јих 
нај ве ћи број пле сни ства ра ве о ма ток сич не ме та-
бо ли те.6 Изо ло ва не пле сни сво јим де ло ва њем на 
раз ли чи тим ор ган ским ма те ри ја ли ма до во де до 
њи хо ве де гра да ци је, естет ске и фи зич ке, а исто-
вре ме но су ве о ма штет нe по здра вље љу ди.

Се кун дар ни про из вод ме та бо ли зма ових вр ста 
пле сни из ро да Asper gil lus, Pe ni cil li um и Fu sa ri um 
је су и ми ко ток си ни (грч. mykes – гљи ва и to xi con – 
отров). Већ при ли ком пр вог из ве шта ја од лу че но је 
да се про сто ри је по дру ма и де поа згра де у Ду нав-
ској 37 за тво ре, ка ко за ку сто се и рад ни ке Му зе ја 
Вој во ди не, та ко и за ис тра жи ва че.

На овај по тез Оде ље ње кон зер ва ци је и ре ста-
у ра ци је у са рад њи са упра вом Му зе ја Вој во ди не, 
а уз пре по ру ку проф. др Си ни ше Л. Мар ко ва, од-
лу чи ло се због из ра зи то ток си ко ге ног де ло ва ња 
из дво је них пле сни на људ ски ор га ни зам и на тај 
на чин ис по што ва не су све ме ре за шти те, про пи-
са не За ко ном о за шти ти на ра ду РС. Из да те су мере 
за бра не о ко ји ма су оба ве ште на сва за по сле на ли ца,7 
по ста вље не су ба ри је ре на ула зу у про стор по дру-
ма, а пор тир ска слу жба Му зе ја Вој во ди не вр ши ла 
је сва ко днев ни над зор. Ула зак у про стор по дру ма 
био је до зво љен са мо од ре ђе ним ли ци ма, уз по што-
ва ње свих ме ра за шти те на ра ду.

Про цес де кон та ми на ци је

Пр ви ко рак ко ји је пред у зет би ла је де кон та ми-
на ци ја пред ме та и про сто ра од го ва ра ју ћим сред-
стви ма. За ове по тре бе ан га жо ва но је пред у зе ће 
Жи то за шти та ДОО Бе о град (сер ти фи ко ва но пре-
ду зе ће, по чла ну 47 За ко на о сред стви ма за за шти
ту би ља).8 

По сле два трет ма на дез ин фек ци је и фу ми га-
ци је це ло куп ног про сто ра, ура ђе но је се кун дар но 
узор ко ва ње при су ства пле сни, ко је је по твр ди ло 
да ни је до шло до зна чај ног сма ње ња ва ри ја бил но-
сти, ви дљи ве кон та ми на ци је про сто ра и пред ме-
та. Про цес је де ли мич но оства рио мо гућ ност си-
гур ни јег и без бед ни јег ра да, уну тар де поа, на кон 
че га се мо ра ло при сту пи ти но вом на чи ну де кон-
та ми на ци је.

Ка ко се обје кат у Ду нав ској 37 на ла зи у са мом 
цен тру град ског је згра Но вог Са да, ни је по сто ја-
ла мо гућ ност трет ма на упо тре бом сред ста ва ко ја 
су штет на и опа сна за људ ско здра вље и жи вот ну 
око ли ну. По сле де таљ них ана ли за, ис пи ти ва ња и 

са ве то ва ња са проф. др Си ни шом Л. Мар ко вим, 
Оде ље ње кон зер ва ци је и ре ста у ра ци је од лу чи ло 
се за трет ман су зби ја ња пле сни деј ством 70% ал-
ко хо ла9 (на свим пред ме ти ма и по вр ши на ма) и 
трет ма ном из ла га ња од ре ђе ног бро ја пред ме та 
(ко ји то до зво ља ва ју због свог са ста ва и стук ту ре)10 
УВ зра ци ма (под УВ сте ри ли за ци о ном лам пом 
гер ми цид ног деј ства UVSL1030A, зра че ња та ла сне 
ду жи не 253,4 nm). 

Прин цип деј ства 70% ал ко хо ла (ета но ла) је у 
ње го вој ду би ни про ди ра ња и раз град њи са мог је-
згра пле сни, де на ту ра ци јом11 ће лиј ских мем бра на 
ко ја се де ша ва већ при кон цен тра ци ји од 70%. 

Прин цип деј ства УВ зра че ња 253,4 nm та ла сне 
ду жи не за сни ва се на чи ње ни ци, да је ве ћи на ми-
кро ор га ни за ма нео т пор на на УВ зра че ње (та ла сне 
ду жи не 253,4 nm).12 Ве ли ка пред ност у ра ду би ла 
је и чи ње ни ца да се деј ство ових трет ма на ве о ма 
ла ко и бр зо кон тро ли ше. (Сл. 4 и Сл. 5)

Део про це са де кон та ми на ци је про сто ра, пре 
све га зи до ва по дру ма, као крај ње фа зе има упо-
тре ба кре ча. Креч се ко ри сти као ве о ма де ло твор-
но, при род но сред ство за дез ин фек ци ју зи до ва од 

Сл. 4. Предмет заражен микроорганизмима – пушка, 
пре почетка третмана

Сл. 5. Пушка након третмана



дав ни на због свог из ра зи тог деј ства на су зби ја ње 
по ја ве ми кро па то ге них ор га ни за ма. 

Ефи ка сност трет ма на за шти те му зе а ли ја осла-
ња се и на гра ђе вин ске ра до ве ко ји ће до при не ти 
ста би ли за ци ји и нор ма ли за ци ји ми кро кли мат-
ских усло ва, за то су ови ра до ви за по че ти у истом 
вре мен ском пе ри о ду кад и из ме шта ње му зе а ли ја 
2020. Уз до бру ко ор ди на ци ју свих пред став ни ка који 
су укљу че ни у цео про је кат, ефи ка сност за шти те 
му зе а ли ја и адап та ци ја објек та да ће крај ње ре зул-
та те кра јем 2020, од но сно по чет ком 2021. го ди не.

Пр о цес из ве де них ра до ва на за шти ти  
му зе а ли ја у 2020.

Оде ље ње кон зер ва ци је и ре ста у ра ци је је, по ра-
ни је утвр ђе ном пла ну, на ба ви ло опре му, ма ши не 
и хе ми ка ли је за рад. Ура ђе на је пр о це на нео п ход не 
за штит не опре ме за рад. Сви трет ма ни из вр ша ва-
ли су се у усло ви ма по ја ча не без бед но сти здра вља 
на ра ду, са упо тре бом за штит не опре ме за рад, која 
је под ра зу ме ва ла: за штит не ман ти ле, ма ске за ли це, 
штит ни ке за очи, за шти ту за ко су и обу ћу и упо-
тре бу од го ва ра ју ћих дез ин фек ци о них сред ста ва 
то ком и на кра ју ра до ва. На ба вље ни су ва кум ски 
уси си ва чи на во ду, ко ји су упо ре бље ни за пр ве пре-
вен тив не трет ма не. Уме сто во де у ка ни сте ри ма кроз 
ко је про ла зи уси са на пр љав шти на, уве ден је 70% 
ета нол, као још јед на пре вен тив на ме ра за шти те 
и без бед но сти (мо гућ ност ра си па ња и ши ре ња за-
ра зе кроз про стор). Рад је вре мен ски био огра ни-
чен на три са та (180 рад них ми ну та), че ти ри да на 
у рад ној не де љи. На овај на чин обез бе ђе ни су сви 
рад ни усло ви пре ма За ко ну о за шти ти на ра ду РС 
и Пра вил ни ку о на чи ну и по ступ ку про це не ри зи ка 
на рад ном ме сту и у рад ној око ли ни.13 (Сл. 6 и Сл. 7)

То ком пла ни ра ња ра до ва ве ли ки про блем било 
је пи та ње екс тер ног де поа. Про стор ко ји би ко ри-
стио као екс тер ни, при вре ме ни де по Му зе ја Вој-
во ди не, то ком тра ја ња ра до ва у ду жем вре мен ском 
пе ри о ду, би ло је не мо гу ће обез бе ди ти. За то се Оде-
ље ње кон зер ва ци је и ре ста у ра ци је од лу чи ло за 
про стор у окви ру са мог објек та у Ду нав ској 37. Реч 
је о де лу из диг ну тог по дру ма, истог објек та (про-
стор ве ли ког де поа тзв. Ба за и из ло жбе на са ла која 
се на ла зи ис пред Ба зе). На кон де таљ ног пре гле да 
про сто ра кон ста то ва но је да он ни је кон та ми ни-
ран ми кро ор га ни зми ма, а фи зич ки је из дво јен од 
оста лог де ла по дру ма. Про стор је у од но су на цео 

по друм из диг нут на ви ши ни во, има за до во ља ва-
ју ће и одр жи ве ми кро кли мат ске усло ве, ко ји се 
мо гу пра ти ти и ре гу ли са ти уре ђа ји ма. По сво јој 
ве ли чи ни за до во ља ва сме шта ње ско ро свих му-
зе а ли ја из по ме ну тих де поа, у окви ру истог објек та 
(згра де), што фи зич ки обез бе ђу је му зе а ли је од кра-
ђе и ван да ли зма, а то је би ла јед на од ва жни јих 
чи ње ни ца.14 

Ра до ви на за шти ти и са на ци ји по де ље ни су у 
две фа зе, пре ма пла ну ко ји је утвр ђен са из во ђа чем 
гра ђе вин ских ра до ва. Пр ва фа за огра ни че на је на 
пет де поа, са при па да ју ћим му зе а ли ја ма и мо били-
ја ром. Дру га фа за од но си се на оста ла три де поа.
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Сл. 6. Преглед стања заражених предмета од папира у 
радном делу Базе

Сл. 7. Рад током третмана, потпуна заштитна опрема
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ПРИКАЗИ

То ком пр ве фа зе ра до ва Оде ље ње кон зер ва ци је 
и ре ста у ра ци је Му зе ја Вој во ди не, за јед но са Оде-
ље њем са вре ме не исто ри је, са тех нич ком слу жбом 
и слу жбом хи ги је не, из ме сти ло је све пред ме те и 
мо би ли јар из де поа бр. 6, 7, 8, 10, 12 и фо то-ла бо-
ра то ри ја. Ови пред ме ти су из ме ште ни у про стор 
Ба зе и из ло жбе не са ле Му зе ја Вој во ди не у Ду нав-
ској 37. (Сл. 8)

У пр вој фа зи ра до ва на за шти ти тре ти ра но је 
и из ме ште но укуп но 116.520 пред ме та из де поа. Из 
про сто ра ста ре фо то-ла бо ра то ри је из ме ште на је 
це ло куп на фо то-до ку мен та ци ја, са при па да ју ћим 
ма те ри ја лом (део фо то-опре ме) ко ја је бро ја ла око 
1000 фил мо ва и око 2000 фо то-до ку ме на та (цр но-
-бе ле фо то гра фи је). Сва ки по је ди на чан пред мет из 
на ве де них де поа про шао је кроз ру ке еки пе, ме ха-
нич ки је тре ти ран 70% ал ко хо лом или УВ сте ри-
ли за ци о ним лам па ма. То ком пла ни ра ња, а на кон 
де таљ ног уви да у ста ње му зе а ли ја, у са рад њи са Оде-
ље њем са вре ме не исто ри је ку пље не су но ве ар хив-
ске ку ти је ко је су за ме ни ле све кон та ми ни ра не, ар-
хив ске, ста ре ку ти је, као и дру ге вр сте ам ба ла же.

Му зе а ли је од тек сти ла (вој не уни фор ме и оста-
ли тек стил) на кон де таљ ног ме ха нич ког чи шће ња и 
тре ти ра ња ва куум уси си ва чи ма, са во де ним филте-
ри ма, су по пре по ру ци над ле жног кон зер ва то ра 
про шле кроз трет ман су вог хе миј ског чи шће ња.15

Из ме ште ни су сви умет нич ки пред ме ти (сли-
ке на тек сти лу, па пи ру, ле со ни ту, скулп ту ре и сл.). 
Пред ме ти ко ји су има ли ве ли ки сте пен за тро ва но-
сти, сме ште ни су у део при вре ме ног рад ног де поа 

у ба зи и над њи ма ће се оба ви ти тре ма ни за шти те 
у на ред ном пе ри о ду (углав ном је реч о пред ме ти-
ма од ко же и па пи ра ко ји зах те ва ју ду жи пе ри од 
за спро во ђе ње трет ма на за шти те). (Сл. 9)

То ком на ред ног пе ри о да, по за вр шет ку пр ве 
фа зе гра ђе вин ских ра до ва, из вр ши ће се вра ћа ње 
116.520 пред ме та у про стор адап ти ра них де поа, 
да би се у дру гој фа зи при сту пи ло са ни ра њу оста-
лих де поа са око 200.000 пред ме та, а над ко ји ма ће 
Оде ље ње кон зер ва ци је и ре ста у ра ци је из вр ши ти 
трет ма не пре вен тив не за шти те. Пла ни ра но је да 
се сви гра ђе вин ски ра до ви за вр ше до кра ја 2020. 
го ди не.

Ов де је ве о ма ва жно на по ме ну ти да су ра до ви 
би ли де ли мич но од ло же ни и про ду же ни, због по-
ја ве пан де ми је ко ја је про гла ше на у мар ту 2020. 
(иза зва не ви ру сом Ко вид-19). У то вре ме, као и мно-
ге дру ге др жав не уста но ве, Му зеј Вој во ди не ра дио 
је по пла ну пре по ру че ном од стра не Кри зног шта ба 
РС, а ко ји је под ра зу ме вао рад у сме на ма, за бра ну 
оку пља ња ви ше љу ди у за тво ре ном про сто ру, те су 
и ра до ви сход но то ме би ли за у ста вље ни на од ре-
ђе но вре ме. 

Трет ма ном све о бу хват не за шти те, на кра ју ра-
до ва, би ће об у хва ће но око 316.520 пред ме та и цело-
куп ни мо би ли јар де поа (ста ла же, по ли це, ор ма ни) 
Му зе ја Вој во ди не. Ка ко би се у на ред ном пе ри о ду 
одр жа ли ста бил ни ми кро кли мат ски усло ви у по-
ме ну тим де по и ма и обез бе дио не сме тан рад и ру-
ко ва ње са пред ме ти ма, на ба вље ни су са вре ме ни, 
мо бил ни си сте ми за ме ре ње и ре гу ла ци ју ми кро-
кли мат ских усло ва. Ови си сте ми по ста ви ће се у про-
стор де поа.16 На ба вље не су и но ве на мен ске ста ла же 

Сл. 8. Предмети депоновани у простору екстерног 
депоа – Базе, након третмана

Сл. 9. Радни део у простору привременог депоа – Базе



и по ли це за де по но ва ње пред ме та, ко је ће за ме ни ти 
део ста рог, по ха ба ног и про па лог мо би ли ја ра.

Ве ли ки про је кат као што је овај не би био из во-
дљив да ни је би ло по др шке По кра јин ске вла де Вој-
во ди не и По кра јин ског се кре та ри ја та за кул ту ру, 
јав но ин фор ми са ње и од но се са вер ским за јед ни-
ца ма, ко ји су обез бе ди ли знат на нов ча на сред ства. 
Пред у зе те ме ре за шти те и адап та ци ја про сто ра 
пру жи ће мо гућ ност за чу ва ње кул тур ног до бра, 
за на ста вак не сме та ног ра да ку сто са, као и дру гих 
ис тра жи ва ча ко ји ко ри сте део му зеј ског фон да 
Му зе ја Вој во ди не. 

НАПОМЕНЕ
1 Му зеј рад нич ког по кре та и на род не ре во лу ци је 

осно ван је 1956. го ди не, тран сфор ми сан по том у 
Му зеј со ци ја ли стич ке ре во лу ци је, за тим у Исто-
риј ски му зеј Вој во ди не. Сме штен је у на мен ски 
из гра ђе ној згра ди (у Ду нав ској 37) ко ју је 1959. про-
јек то вао Иво Ви тић. Го ди не 1992. Вој во ђан ски 
му зеј сје ди нио се са Исто риј ским му зе јом Војво-
ди не у је дин стве ну уста но ву под на зи вом Му зеј 
Вој во ди не.

2 Про је кат са на ци је ка на ли за ци о не мре же из 1970. 
го ди не ко ји је из ра дио Про јект ни за вод „Вој во-
ди на”, Но ви Сад.

3 Та да шњи ди рек тор Му зе ја Вој во ди не др Дра го 
Ње го ван ини ци рао је раз го во ре са По кра јин ском 
вла дом Вој во ди не ко ји су до при не ли ре а ли за ци ји 
про јек та. То ком 2020. го ди не но во и за бра на ди рек-
тор ка Му зе ја Вој во ди не мр Ти ја на Стан ко вић 
Пе ште рац на ста ви ла је спро во ђе ње про јек та и 
ко ор ди на ци ју са По кра јин ском вла дом Вој во ди не. 

4 Ми кро ор га ни зми се раз мно жа ва ју ве о ма бр зо, 
ма те ма тич ком про гре си јом, мо гу да ко ри сте и да 
се раз мно жа ва ју и на ор ган ском и нео р ган ским 
под ло га ма, ма те ри ја ли ма у свим сре ди на ма. Вео ма 
су про сте струк ту ре, а ме та бо ли зам мо гу да врше 
и у ае роб ним и ана е роб ним усло ви ма, ско ро у 
свим сре ди на ма (ба зним, ки се лим, не у трал ним), 
пре жи вља ва ју у од но су на род и вр сту на тем пе-
ра ту ра ма ис под нул те је ди ни це, до ве о ма ви со ких 
100°C.

5 У про сто ру су те ре на Му зе ја Вој во ди не у Ду нав-
ској 37 на ла зе се де пои Оде ље ња са вре ме не исто-
ри је, са ра зно вр сним ма те ри ја лом ко ји је ту де-
по но ван: пред ме ти од па пи ра, др ве та, тек сти ла, 
ке ра ми ке, ме та ла, скулп ту ре од ме та ла, гип са... 
У про сто ру се на ла зи и ве ли ки део штам па ног 

ма те ри ја ла, део Оде ље ња за иза да вач ку де лат ност 
и би бли о те ку. 

6 Три ро да пле сни или бу ђи ко је су изо ло ва не при-
па да ју ксе ро фил ним, оли го троф ним и пси хо троф-
ним пле сни ма, ро до ви ма код ко јих су број не 
вр сте ве о ма ток си ко ге не.

7 Ме ре за бра не су да ти ра не и за ве де не, а сва ли ца 
ко ја би ула зи ла у про стор по дру ма, има ла су оба-
ве зу да се при ја ве над ле жној пор тир ској слу жби.

8 Члан 47: Ре ги стро ва на сред ства за за шти ту биља 
ко ја су кла си фи ко ва на као на ро чи то опа сна нису 
на ме ње на за оп шту упо тре бу и не сме ју их при
ме њи ва ти ли ца ко ја не ма ју ре ше ње о одо бре њу 
при ме не, ко је до но си ми ни стар.

9 Ал ко хол – ета нол, ан ти сеп тич ко деј ство оства ру-
је де на ту ра ци јом ће лиј ских мем бра на, за то је 
упо тре бље на пре по руч љи ва кон цен тра ци ја 70%, 
(у од но су на 96%).

10 Сли ке на плат ну, др ве ту, кар то ну, ру ко пи си, обо-
је ни тек стил, пред ме ти се не мо гу из ла га ти УВ зра-
че њу због сво је струк ту ре и са ста ва, јер би до шло 
до дра стич не про ме не ори ги нал ног ко ло ри та 
пред ме та.

11 Де на ту ра ци ја озна ча ва про ме ну при род них свој-
ста ва про те и на под ути ца јем фи зич ких и хе миј-
ских аге на са, где до ла зи до де гра да ци је струк ту-
ре ну кле ин ских ки се ли на и про те и на (гу бље ње 
основ них функ ци ја мо ле ку ла).

12 УВ сте ри ли за ци о на лам па гер ми цид ног деј ства 
UVSL1030A, зра че ња та ла сне ду жи не 253,4 nm) 
је у упо тре би и у ме ди ци ни, фар ма ци ји, ко змети-
ци, по љо при вре ди, код нас и у све ту.

13 Члан 1: Овим пра вил ни ком утвр ђу је се на чин и по
сту пак од на стан ка по вре да на ра ду или оште
ће ња здра вља, од но сно обо ље ња за по сле ног на рад
ном ме сту и у рад ној око ли ни, као и на чин и мере 
за њи хо во от кла ња ње ко је по сло да вац уре ђу је 
ак том о про це ни ри зи ка.

14 Пор тир ска слу жба Му зе ја Вој во ди не вр ши над-
зор и за шти ту објек та од ван да ли зма 24 ча са.

15 Трет ман су вог хе миј ског чи шће ња из вр шен је у 
пред у зе ћу ПОП’С д.о.о. у Но вом Са ду, а пре ма 
до го во ру са Бо ја ном Ко стић Кр ча ди нац, над ле-
жним ви шим кон зер ва тор ком за тек стил Му зе ја 
Вој во ди не. 

16 План ски ће се то ком на ред не го ди не на ба ви ти 
још че ти ри но ва мо бил на си сте ма за ре гу ла ци ју 
ми кро кли мат ских усло ва а ко ја ће би ти по ста вље-
на у на ве де не де пое.

Зо ра на Ђор ђе вић, кон зер ва тор са вет ник
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БЕК СТВО ИЗ МУ ЗЕ ЈА: ТАЈ НА БЕ СМРТ НО СТИ /  
ESCA PE MU SE UM: THE SEC RET OF IM MOR TA LITY

Mu se um usui pu bli co pa tens

По ре кло игре и ње го ва при ме на у му зе ју

Про је кат Бек ство из му зе ја: тај на бе смрт но сти 
ре зул тат је јав ног и при ват ног парт нер ства из ме-
ђу Му зе ја Вој во ди не и ком па ни је „Ro om Esca pe by 
Fox in a Box“, ко ји је фи нан си ран 2018. го ди не у 
скло пу кон кур са Пу бли ка у фо ку су Фон да ци је 
„Но ви Сад 2021 – Европ ска пре сто ни ца кул ту ре“. 
У пи та њу је про је кат ко јим је осми шље на рум ис-
кејп1 игра под на зи вом Бек ство из му зе ја: тај на 
бе смрт но сти уну тар стал не по став ке Му зе ја Вој-
во ди не, што пред ста вља пр ви слу чај ова кве игре 
у му зе ји ма.2 Игра је ди зај ни ра на та ко да ни на који 
на чин не на ру ша ва ин те гри тет стал не му зеј ске по-
став ке, што је из у зет но ва жно јер се стал не по став-
ке сма тра ју иден ти те том сва ког му зе ја. Рум ис кејп 
игре у осно ви има ју ло гич ке за дат ке, а они су у овом 
слу ча ју об ли ко ва ни та ко да под сти чу игра че да 
про ми шља ју о из ло же ним екс по на ти ма и да се са 
њи ма бли же упо зна ју. У осно ви се на ла зи иде ја да 
циљ на гру па ко ја фа во ри зу је овај вид за ба ве, међу 
ко јом до ми ни ра мла ђа по пу ла ци ја, бу де под стак-
ну та да по но во до ђе у по се ту Му зе ју и по ста не ре-
до ван пра ти лац ње го вих са др жа ја.

У по је ди ним свет ским му зе ји ма ор га ни зо ва не 
су рум ис кејп игре као об лик му зеј ског про гра ма, 
али су за те по тре бе нај че шће опре ма ни по себ ни, 
ма њи про сто ри у ко ји ма су се од ви ја ле игре. Јед на 
ова ква игра ор га ни зо ва на је у чу ве ном Рај ксму зе-
у му у Ам стер да му, са ци љем да по се ти о ци до жи-
ве овај ве ли ки му зеј на пот пу но дру га чи ји на чин, 
та ко што ће игра ти игру у ти му и по ку ша ти да реше 
ми сте ри ју ко ја је пред њих по ста вље на.3 

Про је кат Бек ство из му зе ја има не ко ли ко ци-
ље ва. Основ ни циљ је еду ка ци ја и ши ре ње зна ња, 
са иде јом да се му зеј учи ни ме стом игре кроз коју 
ће се оства ри ти јед на од глав них ње го вих функ-
ци ја. Дру ги циљ је ства ра ње но ве му зеј ске пу блике 
– кре и ра се и пред пу бли ку ста вља пот пу но но ви 
са др жај, за сно ван на ино ва тив ној ин тер пре та ци ји 
кул тур ног на сле ђа. Но ву пу бли ку у овом слу ча ју 

пред ста вља ју мла ди љу ди, за ин те ре со ва ни за заба-
ву и ло гич ке за дат ке, ко је ће игра при ву ћи у му зеј, 
учи ни ти да се пу тем ње упо зна ју са пред ме ти ма 
и пре по зна ју му зеј као за ни мљи во ме сто, ко је ће 
ра до по се ћи ва ти са сво јим при ја те љи ма. Тре ћи 
циљ је са вла да ва ње но вих тех ни ка у пре зен та цији 
кул тур ног на сле ђа. Ње го вим оства ре њем ку сто си 
се упо зна ју са но вим му зе о ло шким при сту пом, у 
ко јем се му зеј при ла го ђа ва по тре ба ма са вре ме не 
пу бли ке. Од њих се тра жи отво ре ност за но ве на-
чи не ин тер пре та ци је и пре зен та ци је кул тур ног 
на сле ђа, при че му се не за не ма ру је еду ка тив на 
уло га му зе ја. Ку сто си тре ба да овла да ју но вим тех-
ни ка ма ко је из ла зе из окви ра тра ди ци о нал ног 
при сту па, што је у ве зи са нео п ход ном тран сфор-
ма ци јом му зе ја у са вре ме ном до бу. Ре а ли за ци јом 
ова кве игре спро во ди се сво је вр сна мо дер ни за ци-
ја стал не по став ке и то у до ме ну ин тер пре та ци је 
из ло же них екс по на та. На овај на чин му зеј се при-
ла го ђа ва по тре ба ма са вре ме не пу бли ке, ну де ћи 
јој за ни мљи во и не сва ки да шње ис ку ство – до жи-
вљај и аван ту ру.

Рум ис кејп игре пред ста вља ју фе но мен ко ји је 
на стао у Ја па ну као ре зул тат из ла ска ком пју тер ских 
ига ра ти па po int & click adven tu re4 из вир ту ел ног у 
ре ал ни свет. Оне су ве о ма бр зо по ста ле по пу лар не 
у це лом све ту. То су игре у ко ји ма тим, нај че шће 
са ста вљен од гру пе ко ју чи не при ја те љи, по зна ни-
ци, ко ле ге или чла но ви по ро ди це, от кри ва тра го ве, 
ре ша ва за го нет ке и за дат ке, са ци љем да от кљу ча 
со бу у ко јој се на ла зе за тво ре ни, и у од ре ђе ном вре-
мен ском пе ри о ду. Ин си сти ра се на тим ском ра ду, 
чи ме се на гла ша ва со ци јал на ком по нен та овог типа 
ига ра. У тим ском ра ду ва жан је до при нос сва ког 
по је дин ца јер сва ки члан има афи ни тет за ре ша ва-
ње од ре ђе не вр сте за да та ка. Упра во због то га, ком-
па ни је, че сто и вр ло ве ли ке, ко ри сте мо гућ но сти 
рум ис кеј па у до ме ну тим бил дин га. 

Нај ста ри ја рум ис кејп игра – под на зи вом Real 
Esca pe Ga me – на ста ла је у Кјо ту у ју лу 2007. го ди-



не (осми шље на од стра не ком па ни је SCRAP), као 
со ба за ти мо ве од пет до шест игра ча. Вре ме ном је 
по ме ну та ком па ни ја на ста ви ла са раз во јем ис кејп 
ига ра, да би се про сла ви ла ре а ли за ци јом до га ђа ја 
под на зи вом Real Esca pe Ga me Event за сто ти не или 
чак хи ља де игра ча у ве ли ком про сто ру.5 Пре ма 
он лајн ди рек то ри ју му Esca pe Ro om Di rec tory, по-
да ци из 2016. го во ре да је та да у 68 зе ма ља би ло по-
ста вље но 4096 рум ис кејп ига ра.6 Да нас је Esca pe 
Ro om Di rec tory веб сајт по мо ћу ко јег је мо гу ће про-
на ћи нај бли жу рум ис кејп игру,7 а ин тер нет стра-
ни це, на ро чи то оне са ту ри стич ким по ну да ма, по-
пут Trip Advi sor стра ни це, оби лу ју по да ци ма о рум 
ис кејп игра ма као „нај бо љем про во ду у гра ду“. 
Овај фе но мен је при лич но за сту пљен у на уч ној 
ли те ра ту ри. На во ди се не ко ли ко раз ло га ко ји ма 
се об ја шња ва ње го ва по пу лар ност. У људ ској је 
при ро ди скло ност ка игри и пре у зи ма њу раз ли-
чи тих уло га, што зах те ва ужи вља ва ње игра ча у 
ка рак те ре. Осим то га, да нас су ве о ма по пу лар не 
по инт-ен д-клик аван ту ре, игре ло ва на бла го и 
укле те ку ће, сла га ли це раз ли чи тог ти па, ин тер-
ак тив ни те а тар, пар ко ви аван ту ра и те мат ска за-
бав на ин ду стри ја.8 

По свом са др жа ју Бек ство из му зе ја пред ста-
вља му зе о ло шку ино ва ци ју – пу тем игре при вла-
че се но ви по се ти о ци, ко ји се у му зе ју за ба вља ју и 
ин спи ри шу на про ми шља ње о пред ме ти ма из ло-
же ним на стал ној по став ци и по ја ва ма ко је они 
об ја шња ва ју. Му зеј по ста је за ни мљи во ме сто, ме-
сто игре у ко јем уче сни ци игра ју уло гу ис тра жи-
ва ча за кљу ча них у му зе ју, ко ји мо ра ју да ре ше оби-
ље за да та ка и сла га ли ца ка ко би от кри ли „тај ну 
бе смрт но сти“ и про на шли на чин да иза ђу из му-
зе ја. И ова му зеј ска игра осми шље на је за гру пе 
ти мо ва од дво је до пе то ро игра ча, углав ном љу би-
те ља ова кве вр сте ига ра, ста ро сне до би од 15 до 
20 го ди на. Ши ра пу бли ка и ку сто си пред ста вља ју 
се кун дар ну и тер ци јар ну циљ ну гру пу. 

Има ју ћи у ви ду по пу лар ност ига ра овог ти па 
ме ђу ту ри сти ма, сви тек сту ал ни и ау дио еле мен ти 
игре су дво је зич ни – на срп ском и ен гле ском је зи-
ку. Игра се ор га ни зу је по не дељ ком, ка да Му зеј није 
отво рен за по се ти о це. Уче сни ци су у оба ве зи да 
се уна пред при ја ве и има ју при ли ку да по се те Му-
зеј пре игре ка ко би се упо зна ли са про сто ром. 
Сва ка игра тра је сат вре ме на и под ра зу ме ва уче-
шће игра ча ко је пра те во ди те љи, да ју ћи им упут-

ства, по ма жу им и од го ва ра ју за без бед ност стал не 
по став ке и екс по на та. 

На кон за вр шет ка сва ке игре, спро во ди се ан ке-
та по мо ћу ко је се пра те ути сци игра ча и вр ши евалу-
а ци ја про јек та. Ан ке та слу жи при ку пља њу примед-
би, ути са ка и иде ја игра ча, ко је ће у бли ској бу дућно-
сти би ти ин кор по ри ра не при ли ком осми шља ва ња 
но вих ига ра кре и ра них на кон прве го ди не ре а ли-
за ци је про јек та. То под ра зу ме ва ак тив но уче шће 
по се ти ла ца, њи хов кре а тив ни ан га жман и уче шће 
у осми шља ва њу но вих ига ра.

На осно ву об ра ђе них узо ра ка ан ке те сти че се 
ути сак о ста ву пре ма игри и кул тур ним до бри ма 
из ло же ним на стал ној по став ци Му зе ја Вој во ди не.

Ана ли за ан ке те спро ве де не ме ђу уче сни ци ма 
Бек ства из му зе ја

Ан ке та је спро во ђе на у пе ри о ду од сеп тем бра 
2018. до сеп тем бра 2019. го ди не и у њу је би ло 
укљу че но укуп но 225 ис пи та ни ка (игра ча). Ан кет-
ним упит ни ком при ку пља ли су се по да ци ко ји се 
мо гу свр ста ти у три гру пе. Пр ву гру пу чи не Оп
шти по да ци ко ји укљу чу ју пол ну струк ту ру игра-
ча и уз раст. Дру га гру па ба ви се пи та њи ма о игри 
– ко ли ко је она би ла за ни мљи ва и те шка. Тре ћа 
гру па ба ви се пи та њи ма ко ја да ју од го вор на став 
игра ча о Му зе ју Вој во ди не. 

1. Оп шти по да ци

1.1. Пол на струк ту ра узор ка 

Од укуп ног бро ја ис пи та ни ка 55,6% чи не осо бе 
жен ског, а 44,4% осо бе му шког по ла. Ста ти сти ка 
по ка зу је да је при бли жан од нос укљу че но сти оба 
по ла у игру из но сио 50:50.
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Фре квен
ци је 

Про це
на т

Ва лид ни 
про це нат 

Ку му ла тив ни 
про це на т

Ва лид ни Му шки 100 44,4 44,4 44,4
Жен ски 125 55,6 55,6 100,0
То тал 225 100,0 100,0

1.2. Струк ту ра узор ка на осно ву уз ра ста

Уз раст ис пи та ни ка раз вр стан је у че ти ри ста-
ро сне гру пе: 

• 15−19 го ди на 
• 20−29 го ди на
• 30−39 го ди на 
• 40 + го ди на 

Нај ве ћи број ис пи та ни ка при па да уз ра сном 
до бу 20−29 го ди на (42,2%), док је нај ма ње ис пи та-
ни ка уз ра ста 15−19 го ди на (9,3%). Ис пи та ни ка уз-
ра ста 30−39 чи ни 33,8%, а да ле ко ма њи про це нат, 
све га 14,7%, чи не ис пи та ни ци ста ро сти пре ко 40 
го ди на. 

Фре квен
ци је Про це на т

Ва лид ни  
про це нат 

Ку му ла тив ни 
про це на т

Ва лид ни 15−19 21 9,3 9,3 9,3
20−29 95 42,2 42,2 51,6
30−39 76 33,8 33,8 85,3

40+ 33 14,7 14,7 100,0
То тал 225 100,0 100,0

2. Ко ри шће ње рум ис кеј па

2.1. Пол на рас по де ла ко ри шће ња рум ис кеј па

Од укуп ног бро ја ис пи та ни ка 100 чи не ис пи-
та ни ци му шког, а 123 жен ског по ла. На пи та ње да 
ли су ра ни је игра ли рум ис кејп игре, по зи тив но 
је од го во ри ло 114 ис пи та ни ка, од ко јих 56 чи не 
му шки, а 58 жен ски ис пи та ни ци. Не га тив но је од-
го во ри ло 111 ис пи та ни ка, од ко јих 44 му шка, а 67 
жен ска ис пи та ни ка. На осно ву бро ја по зи тив них 

и не га тив них од го во ра до би јен је при бли жан од нос 
од 50:50 сте че ног ис ку ства у рум ис кејп игра ма.

Да ли сте ра ни је игра ли 
рум ис кејп игре?

Укуп но Да Не 
Пол Му шки 56 44 100

Жен ски 58 67 125
Укуп но 114 111 225

2.2. Рас по де ла ис пи та ни ка на осно ву  
уз ра ста у ко ри шће њу рум ис кеј па 

Од укуп ног бро ја ис пи та ни ка, нај ви ше ис ку-
ства у игра њу рум ис кеј па има ли су ис пи та ни ци 
уз ра ста 20−29 го ди на и то њих укуп но 51. По зи-
тив на ис ку ства у ра ни јем игра њу има ли су ис пи-
та ни ци по сле де ћем ран ги ра њу: 

• пре ко 40: укуп но 9
• уз раст 15−19: укуп но 11
• уз раст 30−39: укуп но 43

Ис пи та ни ци ко ји ни су има ли пред ход ног ис ку-
ства у игра њу рум ис кејп ига ра су сле де ће уз ра сне 
ка те го ри је: 

• уз раст 15−19: укуп но 10
• уз раст 20−29: укуп но 44
• уз раст 30−39: укуп но 33
• уз раст пре ко 40: укуп но 24

Да ли сте ра ни је игра ли  
рум ис кејп игре?

Укуп но Да Не 
У зраст 15–19 11 10 21

20–29 51 44 95
30–39 43 33 76
40+ 9 24 33

Укуп но 114 111 225



2.3. Рас по де ла по по лу на осно ву на чи на на 
ко ји су са зна ли за игру 

Од укуп ног бро ја ис пи та ни ка, пол на рас по де-
ла о ин фор ми са њу о игри ука зу је на не знат ну 
пред ност ис пи та ни ка жен ског, у од но су на ис пи-
та ни ке му шког по ла, и то сле де ћим ре дом: 

• Пре ко ме ди ја: жен ских 15, му шких 7
• Пре ко дру штве них мре жа: жен ских 38, му-

шких 33
• Пре по ру ком при ја те ља: жен ских 72, му шких 

ис пи та ни ка 60

Како сте сазнали за игру?

Укупно
Преко 
медија

Преко друштве
них мрежа

Препоруком 
пријатеља

Пол Мушки 7 33 60 100
Женски 15 38 72 125

Укупно 22 71 132 225

2.4. На чин на ко ји су ис пи та ни ци са зна ли 
за игру по уз ра сту 

Нај ве ћи број ис пи та ни ка уз ра ста 20−29 је од-
го во ри ло да су о игри са зна ли пре по ру ком при ја-
те ља и то њих 54, док је нај ма њи број ис пи та ни ка 
уз ра ста 15−19 го ди на, све га њих тро је ко ји су за игру 
са зна ли пре ко ме ди ја.

Ка ко сте са зна ли за игру?

Укуп но 
Пре ко 
ме ди ја 

Пре ко дру штве
них мре жа 

Пре по ру ком 
при ја те ља 

У зраст 15−19 3 5 13 21
20−29 8 33 54 95
30−39 5 27 44 76

40+ 6 6 21 33
Укуп но 22 71 132 225
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2.5. Пол на рас по де ла на осно ву ста ва да ли 
је игра би ла за ни мљи ва 

По зи тив ни од го во ри раз вр ста ни по по лу су 
сле де ћи: 123 ис пи та ни ка жен ског по ла, 99 ис пи та-
ни ка му шког по ла, док су не га тив но од го ворила 
два жен ска и је дан му шки ис пи та ник.

Да ли вам је игра би ла за ни мљи ва?
Укуп но Да Не 

Пол Му шки 99 1 100
Жен ски 123 2 125

Укуп но 222 3 225

2.6. Уз ра сна рас по де ла на осно ву ста ва да ли 
је игра би ла за ни мљи ва 

Раз вр ста ни по уз ра сту, при ку пље ни по да ци 
ан ке ти ра них ис пи та ни ка су сле де ћи: на пи та ње 
да ли им је игра би ла за ни мљи ва, нај ве ћи број по-
зи тив них од го во ра при па да уз ра сту ис пи та ни ка 
у ра спо ну од 20 до 29 го ди на ста ро сти и то њих 92. 
За тим 76 по зи тив них од го во ра уз ра сту 30−39, 33 
уз ра сту 40+ и нај ма њи број од све га 21, за у зи ма 
уз раст 15−19 го ди на. Је ди ни не га ти ван од го вор у 
бро ју од три гла са био од игра ча уз ра ста 20−29. 

Да ли Вам је игра би ла за ни мљи ва?
Укуп но Да Не 

У зраст 15–19 21 0 21
20–29 92 3 95
30–39 76 0 76
40+ 33 0 33

Укуп но 222 3 225

2.7. Пол на рас по де ла на осно ву те жи не игре

Ис пи та ни ци су има ли че ти ри по ну ђе на од го-
во ра да за о кру же ка да је у пи та њу те жи на игре 
Бек ство из Му зе ја: тај на бе смрт но сти. У свим 
ка те го ри ја ма од го во ри су при бли жно јед на ки за 
ис пи та ни ке и му шког и жен ског по ла, што ука зу је 
да је игра под јед на ко те шка за оба по ла.

Да ли вам је игра би ла те шка?

Укуп но 
У оп ште 

ни је 
Ни је 
пу но

И је сте 
и ни је 

При лич но 
је сте Је сте 

Пол Му шки 2 7 43 44 4 100
Жен ски 1 9 54 51 10 125

Укуп но 3 16 97 95 14 225



2.8. Став о те жи ни игре на осно ву уз ра ста

Од пет по ну ђе них од го во ра нај ве ћи број ис пи-
та ни ка из свих уз ра сних ка те го ри ја се из ја снио у 
ка те го ри ји од го во ра „По при лич но је сте“. Уз ову 
ка те го ри ју ско ро про пор ционал но јед на ко при па-
да ју и од го во ри ис пи та ни ка у ка те го ри ји „Је сте“. Ови 
ре зул та ти ука зу ју да је игра Беск тво из Му зе ја: 
тај на бе смрт но сти те шка за све ста ро сне ка те-
го ри је игра ча.

Да ли Вам је игра би ла те шка?

Укуп но 
Уоп ште 

ни је 
Ни је 
пу но

И је сте 
и ни је 

По при лич но 
је сте Је сте 

У зраст 15–19 0 2 10 8 1 21
20–29 1 6 47 39 2 95
30–39 1 5 28 34 8 76
40+ 1 3 12 14 3 33

Укуп но 3 16 97 95 14 225

3. Став о Му зе ју Вој во ди не

3.1. Пол на рас по де ла на осно ву по се те  
по став ци Му зе ја Во вјо ди не

Од укуп ног бро ја ис пи та ни ка, ка да је у пи та њу 
по зи ти ван од го вор на пи та ње о ра ни јој по се ти 
по став ци Му зе ја Вој во ди не, по се ти о ци жен ског 
по ла су знат но број ни ји у од но су на по се ти о це му-
шког по ла. По зи тив но је од го во ри ло 74 ис пи та-
ни ка жен ског, док је 43 ис пи та ни ка му шког по ла. 
Не га ти ван од го вор на пи та ње о ра ни јој по се ти 
Му зе ју да ло је 57 ис пи та ни ка му шког и 51 ис пи-
та ник жен ског по ла. 

Да ли сте раније били на сталној  
поставци Музеја Војводине?

УкупноДа Не
Пол Мушки 43 57 100

Женски 74 51 125
Укупно 117 108 225

3.2. При су ство стал ној по став ци Му зе ја  
Вој во ди не на осно ву уз ра ста

Ме ђу нај број ни јим ис пи та ни ци ма са по зи тив-
ним од го во ром о по се ти Му зе ју Вој во ди не на ла зи 
се ста ро сна ка те го ри ја ко јој при па да ју ис пи та ни-
ци уз ра ста 30−39 го ди на, и то њих 47. По сле њих су 
ис пи та ни ци уз ра ста 20−29 (35), за тим 40+ (27), док 
је све га њих осмо ро по се ти ло Му зеј Вој во ди не из 
ка те го ри је уз ра ста 15−19 го ди на. Што се ти че оних 
ко ји ни су ни ка да пре по се ти ли стал ну по став ку 
Му зе ја Вој во ди не, од го во ри су сле де ћи: уз раст 
15−19 (13), 20−29 (60), 30−39 (29), 40+ (6). 
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Да ли сте ра ни је би ли на стал ној  
по став ци Му зе ја Вој во ди не?

Укуп но Да Не 
У зраст 15–19 8 13 21

20–29 35 60 95
30–39 47 29 76
40+ 27 6 33

Укуп но 117 108 225

3.3. Пол на рас по де ла на осно ву  
за ин те ре со ва но сти за екс по на те

По да ци до би је ни из овог де ла ан ке те ука зу ју 
на при бли жно јед на ку за ин те ре со ва ност оба пола 
ис пи та ни ка за екс по на те Му зе ја Вој во ди не.

Да ли вас је игра до дат но  
за ин тере со ва ла за екс по на те?

Укуп но Да Не 
Пол Му шки 91 9 100

Жен ски 116 9 125
Укуп но 207 18 225

3.4. За ин те ре со ва ност за екс по на те на  
осно ву уз ра ста

Нај ве ћу за ин те ре со ва ност за екс по на те на 
осно ву ан ке те, по ка за ли су ис пи та ни ци ко ји при-
па да ју ста ро сној ка те го ри ји 20−29, за њи ма сле де 
ис пи та ни ци 30−39 го ди на и на по слет ку при бли-
жно исту за ин те ре со ва ност су по ка за ли ис пи та-
ни ци из ста ро сне ка те го ри је 15−19 и 40+. 

Да ли вас је игра до дат но  
за ин те ре со ва ла за екс по на те?

Укуп но Да Не 
У зраст 15–19 20 1 21

20–29 89 6 95
30–39 68 8 76
40+ 30 3 33

Укуп но 207 18 225

3.5. Пол на рас по де ла на осно ву ста ва о  
пре по ру ци за по се ту му зе ју

При бли жно јед нак број ис пи та ни ка оба по ла 
из ја сио се у овом сег мен ту спр о ве де не ан ке те који 
се од но си на пре по ру ку за по се ту Му зе ју Вој во ди не.

Да ли би сте пре по ру чи ли 
по се ту Му зе ју?

Укуп но Да 
Пол Му шки 100 100

Жен ски 125 125
Укуп но 225 225



3.6. Став о пре по ру ци за по се ту Му зе ју  
Вој во ди не на осно ву уз ра ста

Нај ве ћи број ис пи та ни ка ко ји би пре по ру чио 
по се ту Му зе ју Вој во ди не при па да ста ро сној ка те-
го ри ји 20−29, за њи ма иду ка те го ри је ис пи та ни ка 
30−39, за тим 40+ и ис пи та ни ци ко ји при па да ју 
ста ро сној ка те го ри ји 15−19 го ди на.

Пу бли ка у фо ку су 

По че так 21. ве ка обе ле жи ле су ве ли ке про ме не 
у му зе о ло ги ји ка да до ла зи до од ба ци ва ња ели ти зма 
у пре зен та ци ји кул тур ног на сле ђа и при ла го ђа ва-
ња му зе ја по тре ба ма са вре ме не пу бли ке. Бек ство 
из Му зе ја: тај на бе смрт но сти је дан је од про је ка та 
ко ји је до вео до тран сфор ма ци је Му зе ја Вој во ди-
не у ко јој се ин те ре со ва ња по се ти ла ца ста вља ју у 
цен тар па жње.

Бек ство из му зе ја: тај на бе смрт но сти пред-
ста вља је дин ствен про из вод на све ту, по др жан од 

стра не Фон да ци је „Но ви Сад 2021 – Европ ска пре-
сто ни ца кул ту ре“. Кон кур сом Пу бли ка у фо ку су 
Фон да ци ја је по др жа ла уста но ве кул ту ре, ко је су 
као при мар ни циљ по ста ви ле но ве ме то де у при-
бли жа ва њу кул тур ног на сле ђа са вре ме ној пу бли-
ци. Игра Му зе ја Вој во ди не пред ста вља сред ство 
ко му ни ка ци је ко је пу бли ци да је мо гућ ност да се 
за ба ви у му зе  ју, под стак не ин те ре со ва ње за кул-
тур но на сле ђе и мо ти ви ше за но ву по се ту. Кроз 
пар ти ци па тив ност овим про јек том до ла зи се до 
но вих иде ја, ко је ће би ти ис ко ри шће не за уна пре-
ђе ње игре или за кре и ра ње но вих ига ра. 

НАПОМЕНЕ
1 Енгл. ro om esca pe, од esca pe the ro om – бек ство из 

со бе.
2 Дру ги по зна ти слу чај рум ис кејп игре у му зе ју 

за са да пред ста вља игра ко ја је про мо ви са на у 
Пе да го шком му зе ју у Бе о гра ду кра јем 2019. Ова 
игра се ре а ли зу је у по себ ном про сто ру, ван стал-
не по став ке.

3 https://www.rij ksmu se um.nl/en/rij ksmu se um-esca pe-
-ga me

4 Енгл. po int and click – усме ри (кур сор) и клик ни; 
на зив ви део ига ра где игра чи кон тро ли шу сво је 
ка рак те ре ком пју тер ским ми шем или слич ном 
спра вом кроз до дат не кон трол не схе ме. Ви де ти: 
https://en.wi ki pe dia.or g/wi ki/Adven tu re_ga me# 
Po int-an d-click_adven tu re_ga mes (при сту пље но 
13. 11. 2020)

5 Nic hol son, S. (2016). The sta te of esca pe: Esca pe ro om 
de sign and fa ci li ti es, до ступ но на: http://scot tnic hol-
 son.com/pubs/sta te o fe sca pe.pdf  (при сту пље но 13. 
11. 2020)

6 He ik ki nen, O., & Shu meyko, J. (2016). De sig ning an 
esca pe ro om with the ex pe ri en ce pyra mid mo del. Bac-
he lor’s The sis. Ha a ga-He lia Uni ver sity of Ap plied Sci-
en ces, Hel sin ki, Fin land, до ступ но на: https://co re.
ac .uk /dow nlo ad/pdf /45600683.pdf  (при сту пље но 
13. 11. 2020)

7 https://www.esca pe ro om di rec tory.co.uk/
8 Nic hol son, S. на ве де но де ло.

мр Ти ја на Стан ко вић Пе ште рац
На та ли ја Ву ли кић

мср Ста ша Ар се но вић Ко при ви ца
Та ма ра Бе ча но вић 
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ВИ ШЕ ОД ДЕ ЦЕ НИ ЈЕ СА РАД ЊЕ ИЗ МЕ ЂУ МУ ЗЕ ЈА ВОЈ ВО ДИ НЕ  
И ВО ДЕ ЋИХ РУ СКИХ АР ХЕ О ЛО ШКИХ ИН СТИ ТУ ЦИ ЈА

На кон Пр ве ру ско-срп ске ар хе о ло шке кон фе-
рен ци је одр жа не у Но вом Са ду и Бе о гра ду 2014. 
го ди не, усле ди ла је дру га кон фе рен ци ја, ко ја је орга-
ни зо ва на у Мо скви 2017. го ди не. 

Тре ћој кон фе рен ци ји под на зи вом Од Ду на ва 
до Вол ге: ин тер ак ци је и тран сфор ма ци је кул ту ра 
у 1. ми ле ни ју му н. е., до ма ћин је по но во би ла Срби-
ја, од но сно Но ви Сад и Бе о град. Кон фе рен ци ја је 
одр жа на у пе ри о ду од 7. до 14. ок то бра 2019. го ди-
не, а у ње ној ор га ни за ци ји уче ство ва ли су: Му зеј 
Вој во ди не, са срп ске стра не и Ин сти тут ар хе о ло-
ги је РАН из Мо скве, као и му зеј Др жав ни Ер ми-
таж из Санкт Пе тер бур га са ру ске стра не.

Зна чај тре ће кон фе рен ци је уве ћан је об на вља-
њем уго во ра о ме ђу соб ној са рад њи из ме ђу Му зе ја 
Вој во ди не и во де ћих ру ских ар хе о ло шких уста но-
ва, што је учи ње но од мах по све ча ном отва ра њу 
7. ок то бра. Под се ћа ња ра ди, на кон 
по се те ди рек то ра Ин сти ту та ар хео-
ло ги је РАН из Мо скве Ни ко ла ја Ан-
дре је ви ча Ма ка ро ва Му зе ју Вој во ди-
не 2009. го ди не, пот пи сан је Уго вор 
о са рад њи са му зе јом Др жав ни Ер ми-
таж. Уго вор је об но вљен 2014. го ди-
не пр ви пут, на Пр вој срп ско-ру ској 
кон фе рен ци ји и дру ги пут на Тре ћој 
кон фе рен ци ји одр жа ној 2019. го ди-
не. Об но вље ни су, та ко ђе и уго во ри 
пот пи са ни исто вре ме но са Ин сти-
ту том исто ри је ма те ри јал не кул ту-
ре РАН и са Др жав ним Ер ми та жом 
из Санкт Пе тер бур га, чи ме је дат по-
се бан зна чај, овој, са да већ де це ниј-
ској са рад њи две држа ве на по љу 
ар хе о ло ги је.

Ор га ни зо ва ње Кон фе рен ци је фи-
нан си ра ли су Се кре та ри јат за кул-
ту ру, јав но ин фор ми са ње и од но се са 
вер ским за јед ни ца ма и Ми ни стар-
ство кул ту ре и ин фор ми са ња. У орга-
ни за ци ји су по мо гли На род ни му зеј 

у Бе о гра ду, Ру ски дом у Бе о гра ду и Би бли о те ка 
гра да Бе о гра да. Ор га ни за ци о ни од бор кон фе рен-
ци је чи ни ли су ака де мик Ни ко лај Ан дре је вич Ма-
ка ров, ди рек тор Ин сти ту та ар хео ло ги је РАН, др 
Дра го Ње го ван, ди рек тор Му зе ја Вој во ди не, мр 
Бо ја на Бо рић Бре шко вић, ди рек тор На род ног му-
зе ја у Бе о гра ду, др Ан дреј Ми ха и ло вич Об лом ски, 
ру ко во де ћи на уч ни са рад ник у Ин сти ту ту ар хе о-
ло ги је РАН, Алек сеј Ге на ди је вич Фу ра сјев, ру ко-
во де ћи на уч ни са рад ник Др жав ног Ер ми та жа и 
Стан ко Три фу но вић, му зеј ски са вет ник Му зе ја 
Вој во ди не.

Кон фе рен ци ја је бро ја ла укуп но 45 уче сни ка из 
ви ше уста но ва. Та ко са ру ске стра не, осим при су-
ства уче сни ка из већ по ме ну тог Ин сти ту та ар хео-
ло ги је ру ске Ака де ми је на у ка из Мо скве, Ин сти тута 
ма те ри јал не кул ту ре РАН и Др жав ног Ер ми та жа 

из Санкт Пе тер бур га, на кон фе рен-
ци ји су уче ство ва ли и пред став ни-
ци Др жав ног исто риј ског му зе ја у 
Мо скви, Му зеј ског ком плек са „Ку ли-
ко во по ље“ у Ту ли, Ин сти ту та исто-
ри је, је зи ка и ли те ра ту ре Уфим ског 
фе де рал ног ис тра жи вач ког цен тра 
РАН, Др жав не бу џет не ин сти ту ци је 
Ре пу блич ки исто риј ско-кул тур ни 
му зеј ски ком плекс „Ста ра Уфа“ у 
Уфи, као и уче сни ци из Вет ков ског 
му зе ја ста рих об ре да и бе ло ру ске 
тра ди ци је из Вет ке у Бе ло ру си ји. Са 
до ма ће стра не, на кон фе рен ци ји су 
узе ли уче шћа пред став ни ци Му зе ја 
Вој во ди не у Но вом Са ду, По кра јин-
ског за во да за за шти ту спо ме ни ка 
кул ту ре у Пе тро ва ра ди ну, Фи ло зоф-
ског фа кул те та у Бе о гра ду са Оде-
ље ња за ар хе о ло ги ју и Оде ље ња за 
кла сич ну фи ло ло ги ју, Ар хе о ло шког 
ин сти ту та СА НУ у Бе о гра ду, за тим 
са Ин сти ту та за ана то ми ју „Ни ко 
Ми ља нић“ при Ме ди цин ском фа-

Плакат који најављује Трећу  
руско-српску конференцију



кул те ту у Бе о гра ду, Астро ном ске оп сер ва то ри је у 
Бе о гра ду, На род ног му зе ја Пан че во и За во да за 
за шти ту спо ме ни ка кул ту ре Ва ље во.

У Но вом Са ду и Бе о гра ду про чи та но је 35 ре-
фе ра та ко ји су се од но си ли на ве ли ки пе ри од од 
пр вих хи ља ду го ди на но ве ере, што је уче сни ци ма 
да ло при ли ку да пре зен ту ју ра до ве са те ма ма које 
се ти чу про то и сто риј ског пе ри о да, рим ске епо хе, 
Ве ли ке се о бе на ро да и сред њег ве ка, на ши ро кој 
те ри то ри ји од Бал ти ка на се ве ро за па ду, до Вол ге 
на ис то ку, a ко ја је то ком овог пе ри о да би ла за хва-
ће на ве о ма жи вим исто риј ским про це си ма. 

Зна чај но ме сто у окви ру кон фе рен ци је има ла је 
и про мо ци ја збор ни ка ра до ва Пр ве срп ско-ру ске 
ар хе о ло шке кон фе рен ци је под на зи вом Бал кан, 
По ду на вље и Ис точ на Евро па у рим ско до ба и у 
ра ном сред њем ве ку, ко ја се до го ди ла 8. ок то бра у 
Би бли о те ци гра да Бе о гра да.

То ком де ла кон фе рен ци је ко ји је одр жан у Бео-
гра ду, уче сни ци су има ли при ли ке да ви де из ло жбу 
Грн ча ри ја кул ту ре Ли ми га на та у хо лу На род ног 
му зе ја. У се дам ви три на, бо га тим са др жа јем, пред-
ста вље не су јав но сти ке ра мич ке по су де ко је поти чу 
са ло ка ли те та Ста ри Ви но гра ди у Чу ру гу, Ци гла на 
и Ви шње ва ча у Па де ју и Ци гла на у До ло ву. Ау тор 
по став ке је Стан ко Три фу но вић из Му зе ја Вој во-
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ди не, ко ји је та ко ђе био ру ко во ди лац ис ко па ва ња 
на по ме ну тим ло ка ли те ти ма у Чу ру гу и Па де ју, то-
ком про те клих го ди на, а ко а у то ри Је ле на Ђор ђе-
вић и Во ји слав Ђор ђе вић из На род ног му зе ја у 
Пан че ву, ру ко во ди о ци ар хе о ло шких ис тра жи ва-
ња на ло ка ли те ту у До ло ву. Из ло жба је има ла за 
циљ да упо зна уче сни ке кон фе рен ци је са грн чар-
ским на ла зи ма и кон тек стом у ко јем су про на ђе ни, 
у окви ру ка сно ан тич ких обје ка та на по ме ну тим ло-
ка ли те ти ма, од но сно на ши рем про сто ру Ба на та 
и Бач ке. 

Про грам кон фе рен ци је укљу чи вао је и две екс-
кур зи је, на ко ји ма су ко ле ге из Ру си је упо зна те са 
зна чај ним ар хе о ло шким на ла зи шти ма и исто риј-
ски зна чај ним спо ме ни ци ма Ср би је. Пр ва екс кур-
зи ја до го ди ла се 8. ок то бра и то ком крат ког пу то-
ва ња уче сни ци су има ли при ли ку да ви де Фру шку 
го ру и ње не ма на сти ре, а на кон то га и да по се те 
Срем ску Ми тро ви цу, од но сно рим ски град Сир-
ми јум са пра те ћим са др жа јем. На кон ових оби ла-
за ка, уче сни ци су на ста ви ли пут за Бе о град, где је 
одр жан дру ги део кон фе рен ци је.

Дру га екс кур зи ја, ко ја се од ви ја ла од 11. до 13. 
ок то бра, укљу чи ва ла је ви ше атрак тив них ло ка-
ли те та, што је под ра зу ме ва ло и ду жи пут. Ов де су 
се уче сни ци ма кон фе рен ци је при дру жи ле и коле-
ге из Му зе ја Вој во ди не, што је пу то ва ње учи ни ло 

ди на мич ни јим и за ни мљи ви јим. Из Бе о гра да се 
од мах кре ну ло у прав цу Сме де рев ске твр ђа ве. То-
ком пр вог да на екс кур зи је још су по се ће ни рим ски 
ле гиј ски ло гор у Ви ми на ци ју му и сред њо ве ков не 
твр ђа ве у Ве ли ком Гра ди шту (Рам) и Го луп цу. На-
ред ног да на пу то ва ња по се ћен је Ле пен ски вир, 
за тим рим ска твр ђа ва Ди ја на, Тра ја нов мост и му-
зеј Ђер да па у Кла до ву, а на по слет ку му зеј у За је-
ча ру и па ла та рим ског ца ра Га ле ри ја у Гам зи гра ду. 
По след њег да на екс кур зи је пу то ва ло се пре ма Кру-
шев цу где је по се ћен му зеј, као и сред њо ве ков на 
Цр ква Ла за ри ца, за тим је на ре ду би ла по се та Ре-
ков цу, где су уче сни ци екс кур зи је по се ти ли сред-
њо ве ков ни ма на стир Ка ле нић. Пут се на ста вио 
пре ма Де спо тов цу где су уче сни ци мо гли да по се те 
ма на стир Ма на си ју. На кон то га усле дио је по вра-
так за Бе о град, а за тим по вра так ко ле га у Ру си ју.

Пре ма до са да шњој ди на ми ци на ред на кон фе-
рен ци ја би тре ба ло да бу де одр жа на у Ру си ји 2022. 
го ди не, уко ли ко се за то ство ре усло ви. Та ко ђе смо 
у иш че ки ва њу збор ни ка ра до ва са дру ге кон фе рен-
ци је, одр жа не у Мо скви. На да мо се да ће при ли ке 
до зво ли ти да се обе ства ри до го де у оче ки ва ним 
ро ко ви ма и да ће се пло до но сна и де це ниј ска са-
рад ња из ме ђу Му зе ја Вој во ди не и ру ских ар хе о ло-
шких ин сти ту ци ја и уста но ва на ста ви ти још ин-
тен зив ни је не го што је то би ло до са да. 

Ма ри ја Ћу ко вић
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ГО ДИ ШЊА КОН ФЕ РЕН ЦИ ЈА МРЕ ЖЕ ЕВРОП СКИХ МУ ЗЕЈ СКИХ  
ОР ГА НИ ЗА ЦИ ЈА

(НЕ МО) 2019.

Мре жа европ ских му зеј ских ор га ни за ци ја или 
скра ће но НЕ МО (The Net work of Eu ro pean Mu se um 
Or ga ni sa ti ons – NE MO) осно ва на је 1992. као не за-
ви сна мре жа на ци о нал них му зеј ских ор га ни за-
ци ја ко је пред ста вља ју му зеј ски свет са ста вљен од 
члани ца уну тар зе ма ља Са ве та Евро пе. За јед но чла-
но ви овог удру же ња го во ре у име 30.000 европ ских 
му зе ја.

НЕ МО по ве зу је европ ске му зе је и њи хо ве ор-
га ни за ци је ка ко би по мо гао да оси гу ра њи хо во 
ме сто у кул тур ном раз во ју Евро пе. Он под сти че 
европ ске по ли ти ке да по мог ну му зе ји ма у ис пу-
ња ва њу сво је уло ге као чу ва ра кул тур ног на сле ђа, 
про мо ви шу ћи њи хов зна чај код су бје ка та ко ји су 
над ле жни у кре и ра њу по ли ти ка ши ром Евро пе. 
НЕ МО по др жа ва европ ске му зе је у њи хо вом циљу 
да јед ни од дру гих уче умре жа ва ју ћи се и са ра ђу-
ју ћи ме ђу соб но, и показујe на чи не ка ко се уче ству је 
у функ ци о ни са њу по сто је ћих европ ских кул тур-
них по ли ти ка као ин фор ма ци о них ка на ла из ме ђу 
европ ских ин сти ту ци ја и му зе ја. НЕ МО ве ру је да 
су му зе ји кључ ни игра чи у оси гу ра њу кул тур ног 
на сле ђа и да су цен трал не фи гу ре на пу ту за бо ље 
раз у ме ва ње уну тар Евро пе.

Ми си ја ове ор га ни за ци је је да оси гу ра му зе ји ма 
да бу ду ин те грал ни део европ ског жи во та про мо-

ци јом њи хо вог ра да и вред но сти код по ли тич ких 
чи ни ла ца, обез бе ђу ју ћи му зе ји ма ин фор ма ци је и 
мо гућ но сти за са рад њу.

НЕ МО је фор ми ран од на ци о нал них му зеј ских 
ор га ни за ци ја као и од по је ди них му зе ја ко ји су у 
са ста ву др жа ва чла ни ца Са ве та Евро пе. Му зеј Вој-
во ди не се од 2019. го ди не при кљу чио том број ном 
члан ству, као и Га ле ри ја Ма ти це срп ске. Пред став-
ни ци обе му зеј ске уста но ве, ко је су је ди не чла ни це 
из Ср би је, су исте го ди не уче ство ва ли на глав ној 
го ди шњој кон фе рен ци ји ко ја се одр жа ва ла у Тар-
туу, у Есто ни ји. 

НЕ МО европ ска му зеј ска кон фе рен ци ја ор га-
ни зу је се сва ке го ди не, увек под зна ком по себ не 
те ме, ко ја це лом ску пу да је ди стинк тив но обе леж је. 
Про шле го ди не је то би ла те жња да му зе ји по де ле 
за јед нич ку ви зи ју бу дућ но сти, де ле ћи ме ђу соб но 
обра сце уз по моћ ко јих би се она у свом нај бо љем 
ви ду оства ри ла – Мuseums 2013 – Sha ring re ci pes for 
a bet ter fu tu re.1

Пред се да ва ју ћи це лог ску па Да вид Ви јом по-
здра вио је ви ше од 200 про фе си о на ла ца/де ле га та 
из 39 европ ских зе ма ља, ко ји су се оку пи ли у ве ли-
кој са ли Естон ског на ци о нал ног му зе ја у Тар туу, 
где се кон фе рен ци ја од и гра ва ла, у пе ри о ду 7–10. 11. 
2019. го ди не. Од мах на по чет ку го во ра на гла сио је 
оно што је про жи ма ло цео скуп, а то су ци ље ви 
одр жи вог раз во ја, по зи ва ју ћи се на њи хов про гра-
мат ски ка рак тер по ста вљен од стра не Ује ди ње них 
на ци ја, на ро чи то у ве зи са кли мат ским про ме на-
ма. Сви ци ље ви одр жи вог раз во ја (Su sta i na ble 
De ve lop ment Go als),2 оку пље ни око пет кључ них 
ре чи – љу ди, пла не та, про спе ри тет, мир и парт-
нер ство, де фи ни са ни су у 17 та ча ка: окон ча ти сву да 
си ро ма штво у свим фор ма ма; окон ча ти глад, по-
сти ћи из ве сност у на бав ци хра не, по бољ ша ти ис-
хра ну и про мо ви са ти одр жи ву по љо при вре ду; 
оси гу ра ти и про мо ви са ти здрав жи вот у свим 
до би ма; оси гу ра ти ин клу зи ван и за све до сту пан 
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ква ли тет обра зо ва ња и про мо ви са ти мо гућ но сти 
до жи вот ног уче ња за све; по сти ћи род ну рав но-
прав ност и оспо со би ти де вој чи це и же не; оси гу-
ра ти до ступ ност и одр жи вост упра вља ња во дом 
и са ни тар ним уре ђа ји ма за све; про мо ви са ти не-
пре ки дан, ин клу зи ван и одр жив еко ном ски раст, 
пу ну и про дук тив ну за по сле ност и при сто јан по-
сао за све; из гра ди ти флек си бил ну ин фра струк ту-
ру, про мо ви са ти ин клу зив ну и одр жи ву ин ду стри-
ја ли за ци ју и кул ти ви са ти ино ва тив ност; сма њи ти 
не јед на кост уну тар и ме ђу зе мља ма; учи ни ти гра-
до ве и на се ља ин клу зив ним, си гур ним, флек си бил-
ним и одр жи вим; оси гу ра ти одр жи вост по тро шње 
и про из вод ње; спро ве сти ур гент не ме ре за бор бу 
про тив кли мат ских про ме на и ње ног ути ца ја, при-
зна ва ју ћи Оквир ну кон вен ци ју УН о кли мат ским 
про ме на ма при мар ним ин тер на ци о нал ним и ме-
ђу вла ди ним фо ру мом за пре го во ре о гло бал ној од-
го вор но сти; при сту пи ти ко ри шће њу оке а на, мора и 
мор ских ре сур са за одр жив раз вој; за штити ти, обно-
ви ти и про мо ви са ти одр жи ву упо тре бу зе мљи шног 
еко си сте ма, одр жи во упра вља ти шу ма ма, бо ри ти 
се про тив де зер ти фи ка ци је и за у ста ви ти де гра да-
ци ју зе мље и гу би так би о ди вер зи те та; про мо ви са-
ти мир на и ин клу зив на дру штва за одр жив раз вој, 
обез бе ди ти при ступ прав ди за све и гра ди ти ефек-

тив не, од го вор не и ин клу зив не ин сти ти ту ци је на 
свим ни во и ма; ја ча ти сред ства им пле мен та ци је и 
ре ви та ли за ци је Гло бал ног парт нер ства за одр жив 
раз вој.

Пре до че на те о риј ска плат фор ма по слу жи ла је 
као око сни ца број них пре да ва ча и ин струк то ра 
на ра ди о ни ца ма, ко је су му зеј ске струч ња ке упу-
ћи ва ли у на чи не ка ко се по је ди ни од ових ци ље ва 
мо гу при ме ни ти и про па ги ра ти, за пра во ожи ве-
ти кроз му зеј ску прак су и уло гу му зе ја у це ли ни. 
Да вид Ви јон је на гла сио да то не мо ра ју ну жно да 
бу ду ве ли ке ак ци је, већ су до вољ ни и са свим мали 
ко ра ци, као што је аде кват но пла ћа ње рад не сна-
ге, пру жа ње про сто ра за су сре те, ди ја лог и ин тер-
ак ци ју, му зеј ске из ло жбе и дру га ко му ни ка ци ја 
ко ја је у ве зи са пре до че ним ци ље ви ма УН.

На кон фе рен ци ји је би ло до ста па не ла чи ја су 
пре да ва ња би ла уже по ве за на са пре до че ним ци-
ље ви ма, као што је Одр жи ви раз вој ни ци ље ви УН: 
пре во ђе ње уло ге му зе ја са по ли тич ког на рад ни кон
цепт (Мер це дес Ђо ви на цо Ма рин, Хен ри Мек Гије), 
Му зе ји и... одр жи ви гра до ви и за јед ни це (Тина Ме-
ри са ло, Џес и Мат Тартл), Му зе ји и... мир, прав да и 
ја ке ин сти ту ци је (Ке иу Тел ве, Ви шња Ки сић), Да 
ли кул ту ра има уло гу у одр жи вој стра те ги ји ЕУ? 
(Хо ао Дел га до, Да вид Ви јом), док су пре да ва ња за-
вр шног па не ла о Оства ре ним европ ским про јек ти
ма: од ва жни му зе ји би ла по ве ре на го вор ни ци ма 
ко ји су пред ста вља ли сво ја оства ре ња – Алек сан-
дра Бер бе рин Сла на (Му зеј на род ног осло бо ђе ња 
Ма ри бор) Му зеј са ста вом, Ана Хан сен (Ре ги о нални 
му зеј Ско не (Швед ска)) Чврст став пре ма наси љу, 
Маг дол на Нађ (Ма ђар ски му зеј на отво ре ном – 
Му зеј ски еду ка тив ни и ме то до ло шки цен тар) Учи
ни ти му зе је при сту пач ним за не ви дљи ве за јед ни це 
и Де ни са Бреј хо ва (Му зеј За пад не Бо хе ми је у Плзњу) 
Ге не ра ци ја сло бо де.

Ра ди о ни це су би ле фор ми ра не пре са ме кон-
фе рен ци је, што је би ло ре а ли зо ва но од го ва ра њем 
на упит ник, та ко да су уче сни ци би ли рас по ре ђе ни 
пре ма по сто је ћим од се ци ма/рад ним гру па ма које 
се на ла зе у са мој струк ту ри ор га ни за ци је НЕ МО: 
Му зеј као ме сто уче ња, Му зе ји и кре а тив не ин ду-
стри је, За ступ ни штво и јав ни по сло ви, Ди ги та ли-
за ци ја и пра ва ин те лек ту ал не сво ји не. По след њег 
да на су тзв. ворк шо по ви би ли во ђе ни на сле де ће 
те ме: Нај бо љи на чин ка ко пред ви де ти бу дућ ност 
је об ли ко ва ти је, Ка ко укљу чи ти пу бли ку – Ци ље ви 
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одр жи вог раз во ја и из ло жбе усме ре не ка ак ци ји, Му
зе ји и ци ље ви одр жи вог раз во ја: от криј те у њи ма 
сво ју су пер моћ, Си сте ми раз ми шља ња у про це су – 
одр жи вост у про гре су. 

Го ди шња ге не рал на скуп шти на НЕ МО-а би ла је 
оба вље на пред крај ове ве ли ке кон фе рен ци је, која 
је и мно гим дру гим за кључ ним рас пра ва ма, раз го-
во ри ма не фор мал ног об ли ка, во ђе њем кроз из ло-

жбе Естон ског на ци о нал ног му зе ја у Тар туу, за тим 
По мор ског и Исто риј ског му зе ја у Та ли ну, учи ни-
ла да са ње иза ђе те пре пла вље ни ин фор ма ци ја ма 
раз ли чи тих про фи ла, ко је су на јед ном ме сту ис-
пу ни ла оче ки ва ња да љу ди од стру ке, му зеј ски 
пре га о ци и про фе си о нал ци, про на ђу за јед нич ки 
је зик, из ра зе сво ју за бри ну тост у вре ме ус ко ви тла-
них до га ђа ња у Евро пи и све ту, али и по ну де охра-
бру ју ћа уве ре ња и од го во ре ко ји са мо по твр ђу ју 
злат но пра ви ло да ни јед на искре но усме ре на акци-
ја и на пор не оста ју скрај ну ти, већ еми ту ју ду бо-
ко зна че ње чи ја по ру ка до пи ре до оних ко ји ма је 
по треб на. 

НАПОМЕНЕ
1 https://www.ne-mo.org/abo ut-us/eu ro pean-mu se um-

con fe ren ce-2020/mu se ums-2030-sha ring-re ci pes-
fo r-a-bet ter-fu tu re.html

2 https://sdgs.un.org/go als

Мр Ли ди ја Му сте да на гић
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ПО ЛИН МУ ЗЕЈ КАО МЕ СТО РАЗ МЕ НЕ ИС КУ СТА ВА  
И ПРИ МЕ НЕ УСПЕ ШНОГ МАР КЕ ТИН ГА

Му зеј исто ри је пољ ских Је вре ја или По лин му-
зеј у Вар ша ви, био је је дан од ор га ни за то ра су сре та 
ко ји се у струк ту ри европ ске му зеј ске ор га ни за-
ци је НЕ МО озна ча ва као раз ме на уче ња (Le ar ning 
Ex chan ge), а ко ји је оку пио 23 чла на, од но сно пред-
став ни ка ове му зеј ске асо ци ја ци је. Тре ћи уче сник 
у ор га ни за ци ји би ло је Удру же ње европ ских је вреј-
ских му зе ја (As so ci a tion of Eu ro pean Je wish Mu se ums 
/ AEJM), а су срет, под на зи вом Mar ke ting Pla net 360o 
PO LIN Mu se um: Mar ke ting and Re se arch in Prac ti ce, 
тра јао је два да на, 2. и 3. мар та 2020. 

Пре да ва ња и ра ди о ни це би ле су ор га ни зо ва не 
та ко да пре до че ак тив но сти По лин му зе ја на пла ну 
мар ке тин га, ис тра жи ва ња и ева лу а ци је пу бли ке. 
Ин тен зив на дво днев на обу ка оку пи ла је чла но ве 
му зе ја ко ји су пред ста ви ли свој рад, ко ри сте ћи број-
не при ме ре му зеј ске мар ке тин шке стра те ги је, ис-
тра жи вач ког по сла и ко му ни ка ци је. Пр вог да на 
пред ста ви ли су те о риј ске обра сце ко ји су им по-
мо гли у ис тра жи ва њу пу бли ке, као што је сег мен та-
ци ја уче сни ка у кул тур ном жи во ту, јер раз ли чи те 
гру пе ко ри сте исто та ко раз ли чи те ко му ни ка ци-
о не ка на ле и сто га при ма ју дру га чи је по ру ке. Ала-
ти ко ји су им по мо гли у де фи ни са њу/тар ге ти ра њу 
гру па би ли су Cul tu re Seg ments MHM (за уви де у 
ду бо ке по тре бе), про фи ли са ње на осно ву те о ри ја 
ко је је у прав цу ис тра жи ва ња му зеј ских по се ти ла-
ца и њи хо ве мо ти ва ци је у уче њу 
раз вио dr John H. Falk, Si nus-Mi-
li e us® ти по ло ги ју дру штве них 
гру па на осно ву слич но сти мен-
тал них обра за ца ба зи ра них на 
вред но сти ма и жи вот ном сти лу, 
те Ga lup Kom pas, дан ску алат ку, 
за ис пи ти ва ње уло ге ро ди те ља. 
На осно ву овог ис тра жи ва ња (за 
ко је су ан га жо ва ли по себ ну аген-
ци ју) утвр ди ли су де вет гру па 
кон зу ме на та кул ту ре у пољ ском 
дру штву, ко је се кре ћу у ра спо ну 
од на род них тра ди ци о на ли ста 

(7,25 мил.), пре ко ам би ци о зних мејнстри ме ра (6,57 
мил.), не хо тич них кул тур них кон зу ме на та (3,80 
мил.), на мер них кул тур них кон зу ме на та (3,64), тра-
га ла ца за зна њем (3,49 мил.), мла дих еска пи ста 
(2,35 мил.), (2,04 мил.), сен зу ал них зна ла ца (930 хиљ.) 
до ко рект них кон фор ми ста (925 хиљ.). Да љи ток ана-
ли зе утвр дио је да му зе је нај ви ше по се ћу ју тра гао ци 
за зна њем, ам би ци о зни мејнстри ме ри, кон зу мен ти 
ин сти ту ци о на ли зо ва не кул ту ре и сен зу ал ни знал-
ци, док су дру ге гру пе би ле је два за ин те ре со ва не.1

Све ове гру пе пра ти ли су кра ћи опи си, та ко да 
се сте кла вр ло жи во пи сна сли ка сло је ва, уз ра ста и 
свих про фи ла кон зу ме на та кул ту ре, ко је је тре ба ло 
мо ти ви са ти и до ве сти у Му зеј, од но сно по ве ћа ти 
по сто је ћу за ин те ре со ва ност, а исто та ко по ве ћа ти 
по се ту По лин му зе ју.

Дру гог да на има ли смо при ли ку да се упо зна мо 
са сту ди јом слу ча ја, а то је ка ко је из ло жба У Пољ
ској Кра ља Ма та по слу жи ла као при мер нај бо ље 
прак се ства ра ња и по пу ла ри за ци је јед не из ло жбе 
упу ће не нај ви ше на по ро ди це као же ље ну циљ ну 
гру пу. Пред ста ви ли су је ку сто си за јед но са оде ље-
њи ма за мар ке тинг, ис тра жи ва ње и ко му ни ка ци ју, 
ка ко би илу стро ва ли зна чај ме ђу о де љен ског ра да 
у по сти за њу нај бо љих мо гу ћих ре зул та та. При ступ 
ко ји су има ли кре тао се од ин тер вју и са ња по се ти-
ла ца, ства ра ња из ло жбе, раз ви ја ња ко му ни ка ци-



о не стра те ги је за сно ва не на по да ци ма, раз ви ја њу 
про мо тив ног пла на, ева лу а ци ји из ло жбе до уво-
ђе ња по бољ ша ња на из ло жбу. По вод им је био да 
озна че сто го ди шњи цу сти ца ња не за ви сно сти у 
Пољ ској, да на пра ве пр ву де чи ју исто риј ску из ло-
жбу, за сно ва ну на чу ве ној књи зи Краљ Мат Пр ви 
Ја ну ша Кор ча ка (Ja nusz Kor czak), и уз по моћ то га 
иза зо ву ре флек си је на ва жне пој мо ве и пи та ња – 
шта су на ци ја, за јед ни ца и дру штво, де мо кра ти ја 
и сло бо да? Тре ба ло је осми сли ти јед ну ин тер ак-
тив ну из ло жбу, ко ја би на ди на ми чан и не по сре-
дан на чин еду ко ва ла де цу. 

При пре ме су под ра зу ме ва ле про у ча ва ње по-
се та и при ку пља ње при ме ра до бре прак се, за јед-
нич ки тим ски рад ку сто са, еду ка то ра и ди зај не ра 
ига ра, фор му ли са ње пи та ња, про бле ма и кон цеп-
та, те из ра ду про то ти по ва ига ра. По ла зе ћи од је-
зи ка и ак тив но сти ко је по го ду ју де ци из ло жбу су 
осми сли ли та ко да, увод ко ји об ја шња ва крај Пр вог 
свет ског ра та и сти ца ња пољ ске не за ви сно сти, буде 
вр ло ма што ви то и фан та стич но на до гра ђен до га-
ђа ји ма из књи ге Ја ну ша Кор ча ка, а ко ја го во ри о 
иза зо ви ма и од го вор но сти ма вла де пре ма де ци. 
Сва ка ко да улаз у овај део фи зич ки и ли ков но ево-
ци ра огром ну отво ре ну књи гу, као што су и мно ги 
бит ни де ло ви, не са мо уз по моћ умет нич ких илу-
стра ци ја, већ и кре и ра ни пред ме ти (кру на, пре-
сто и сл.) ко ји су се мо гли до ди ри ва ти и на њих се 
пе ња ти, ми ри си ко ји су се мо гли осе ти ти, као и игре 

ко је су би ле фи зич ке и ло гич ке, а пред ста вља ле 
ин тер ак тив ни део по став ке, по мо гли да ку сто си 
и еду ка то ри бо ље сен зи ти ви шу де цу у аван ту ри 
сти ца ња зна ња. По себ но ди зај ни ра на Ла бо ра то ри-
ја за кре а тив не ак тив но сти, ко ју је чи нио отво ре ни 
прос тор са ин тер ак тив ним ма ну ел ним ве жба ма 
и за да ци ма, кре и ра на је та ко је да се на од го ва ра-
ју ћи на чин по ста ве уни вер зал на пи та ња као што 
су: шта ује ди њу је љу де, ка ко до но си ти од лу ке које 
су до бре за све, ода кле до ла зи вла да, у ка квом све ту 
би сте во ле ли да жи ви те, ка ко др жа ва функ ци о ни-
ше и за хва љу ју ћи ко ме, ка ква пра ва имам, а да се, 
на рав но, уз по моћ игре и сте че ног ис ку ства на из-
ло жби, да ју и од го во ри.

Раз ви је на ко му ни ка ци о на стра те ги ја ишла је на 
то да тар ге ти ра три про фи ла по се ти ла ца му зе ја, 
ме ђу ко ји ма је би ло нај ви ше по ро ди ца са ма лом де-
цом: тра га о ци за зна њем, ам би ци о зни мејнстри ме-
ри и кон зу мен ти ин сти ту ци о на ли зо ва не кул ту ре, 
као и да се пре ва зи ђу ба ри је ре ко је су по сто ја ле у 
до та да шњим пред ра су да ма и ста во ви ма у ве зи са 
По лин му зе јом, а то су: по ве зи ва ње пољ ских Је вре-
ја са хо ло ка у стом и страх да сли ке не бу ду су ви ше 
дра стич не за де цу, те ме По лин му зе ја као су ви ше 
те шке за де цу, страх услед гу бит ка ау то ри те та ро-
ди те ља због не до вољ ног по зна ва ња је вреј ске кул-
ту ре, не по сто ја ње сен зи би ли те та пре ма пољ ским 
Је вре ји ма и не при зна ва ња њи хо ве исто ри је као 
сво је. Глав ни по кре та чи у са вла да ва њу ових пре-
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пре ка на ла зи ли су се у деч јој пси хо ло ги ји, ис тра-
же ној од стра не екс пе ра та: де ца бр зо уче у мо дер ним 
му зе ји ма, ам би јент мо ра би ти леп и са пу но бо ја, 
де ца мо ра ју би ти ак тив на, са др жа ји ко ји ни су у 
мејнстри му мо гу би ти нео д го ва ра ју ћи за де цу. 
Све му у при лог ишао је и број ис пи та них по ро ди-
ца са ма лом де цом ко ју је чи ни ло 48.000 љу ди. Са 
глав ном по ру ком да ће се де ца игра ти и за ба ви ти 
на из ло жби на ко јој ће сте ћи зна ње, при сту пи ло се 
про мо ци ји и ре кла ми ра њу ко је је по кри ло не само 
пра вље ње сел фи ја по ред бил бор да на ау то бу ским 
ста ни ца ма на ко ји ма је сли ка кру не (ко ја се на из-
ло жби пра ви од па пи ра и де ца је но се на гла ви), 
већ до ко ри шће ња дру штве них мре жа – по зи ва 
ин флу ен се ри ма и бло ге ри ма, ко ји су ујед но и ро-
ди те љи, да не што на пи шу и по ста ве, по зив парт-
нер ским уста но ва ма да про мо ви шу из ло жбу (као 
што је исто риј ски Му зеј у Вар ша ви), по зив ро ди-
те љи ма да фор ми ра ју гру пе на Феј сбу ку, те кре и-
ра ње ги фо ва ко ји су ве зи са игра ма на из ло жби. 
Дру ги ни во пред ста вља ла су број на по ро дич на 
при су ство ва ња у По лин му зе ју. Као ре зул тат има ли 
су ве ли ки одзив штам па них ме ди ја, што је по кри-
ло по пу ла ци ју од 8,13 мил. љу ди, у од ре ђе ном вре-
мен ском ра спо ну, док је по се та од 78.500 за пр вих 
осам ме се ци био глав ни про из вод. 

Ка сни ја ева лу а ци ја, ко ја се нај ви ше спро во ди ла 
ин тер вју и са њем ро ди те ља, ана ли зи ра на је и преко 
сег мен ти ра них гру па уну тар њих, та ко да је да ла 
ја сно на увид шта је ко јој гру пи ро ди те ља од го вара-
ло, а шта сме та ло, до ка квих су за па жа ња до лазили 
и слич но. На осно ву ово га ишло се на по бољ ша ње 
из ло жбе, та ко да је по сле ева лу а ци је она учи ње на 
мно го ви дљи ви јом у свом фи зич ком при ступу у 
окви ру мо ну мен тал не и мо дер не згра де По лин му-
зе ја, по бољ ша ни су на ви га ци о ни са ве ти и смерни-
це, ста вљен је во дич на веб сајт и дру штве не мре же, 
а по стао је до сту пан и у штам па ном об ли ку, и било 
је ви ше еду ка то ра на из ло жби.2

По ред ове глав не те ме, пред ста вље на нам је и 
ана ли за ко ја је утвр ди ла по ло жај, зна чај и ути цај 
ко ји По лин му зеј има у Вра ша ви, а и ши ре, а ко ја 
се ба зи ра ла на слич ном се ту алат ки, са зна ња, ева-
лу а ци ја и по бољ ша ња ко је је По лин му зеј уна пре-
дио у је дан од по се ће ни јих му зе ја у Евро пи.3 Му зеј 
је осно ван 2005. го ди не, по сле ду го го ди шњих ис-
тра жи ва ња и пла ни ра ња, као јав но-при ват но парт-
нер ство Удру же ња европ ских је вреј ских му зе ја, 

Гра да Вар ша ве и Ми ни стар ства за кул ту ру и на-
ци о нал но на сле ђе. Му зеј је ви ше ин те пре та тив ног 
ка рак те ра не го што има кла сич не функ ци је да са ку-
пља и ко лек ци о ни ше пред ме те, иа ко се на стал ној 
по став ци ко ја го во ри о хи ља ду го ди шњем при су ству 
Је вре ја у Пољ ској на ла зе и ори ги нал ни пред ме ти. 
„То је та ко ђе ме сто су сре та и ди ја ло га ме ђу они ма 
ко ји же ле да ис тра же про шлост и са да шњост је-
вреј ске кул ту ре, они ма ко ји су вољ ни да из вла че 
за кључ ке за бу дућ ност из пољ ско-је вреј ске исто-
ри је и ко нач но они ма ко ји су спрем ни да се су о че 
са сте ре о ти пи ма и ста ну на су прот ксе но фо би ји и 
на ци о на ли стич ким пред ра су да ма ко је су прет ња 
за да на шња дру штва. Про мо ви шу ћи иде је отво ре-
но сти, то ле ран ци је и исти не, По лин му зеј до при-
но си за јед нич ком раз у ме ва њу и по што ва њу ме ђу 
По ља ци ма и Је вре ји ма.”4 По лин му зеј до бит ник је 
на гра де за Европ ски му зеј го ди не (EMYA) 2016. 
го ди не.

На пре до че ном су сре ту у Вар ша ви има ли смо 
при ли ке да, по ред пре да ва ња и за ни мљи вих ра ди-
о ни ца ко је су нас упу ти ле у бр зо ди ги тал но овла-
да ва ње по је ди ним алат ка ма ева лу а ци је и ко је су на 
за ни мљив на чин уно си ле ди на ми ку у на би је ни 
рас по ред пре да ва ња и пре зен та ци ја, оби ђе мо стал-
ну по став ку По лин му зе ја и Је вреј ског исто риј ског 
ин сти ту та ко ји чу ва и пре зен ту је по дзем ну ар хи ву 
Вар шав ског ге та, тзв. Рин гел блум ар хи ву ко ја све-
до чи о стра да њи ма Је вре ја то ком Дру гог свет ског 
рата.5

НАПОМЕНЕ
1 Видети на: https://www.ne-mo.org/fi le ad min/Da te-

 ien/pu blic/Ac ti vi ti es_2017-2021/Le ar ning_Ex chan ges/
LE _Po land/PO LIN_Seg men ta tion_of_par ti ci pants_ 
in_cul tu ral_li fe.pd f (приступљено 19. 11. 2020)

2 Видети на: https://www.ne-mo.org/fi le ad min/Da te-
ien/pu blic/Ac ti vi ti es_2017-2021/Le ar ning_Ex chan ges/ 
LE _Po land/PO LIN__360_Ap pro ach_Ca se.pd f (при-
ступљено 19. 11. 2020)

3 https://www.ne-mo.org/fi le ad min/Da te ien/pu blic/
Ac ti vi ti es_2017-2021/Le ar ning_Ex chan ges/LE _Po-
land/PO LIN__Au di en ce_re se arch_an d_eva lu a ti ons.
pdf  (приступљено 19. 11. 2020)

4 https://www.po lin.pl /en /abo ut-mu se um
5 https://www.jhi.pl/en/za soby/ar chi ves
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НА ДА БО ШКО ВИЋ 
(1933–2020)

Да на 8. фе бру а ра 2020. на пу сти ла нас је на ша ко-
ле ги ни ца На да Бо шко вић, јед на од по след њих из 
пле ја де ку сто са ко ји су фор ми ра ли и де це ни ја ма во-
ди ли Му зеј со ци ја ли стич ке ре во лу ци је Вој во ди не.

На да Бо шко вић је ро ђе на 1933. го ди не у Ко ла-
ши ну. Ју го сло вен ску књи жев ност је ди пло ми ра ла 
у Бе о гра ду. Цео свој рад ни век про ве ла је у не ка да-
шњем Му зе ју рад нич ког по кре та и на род не ре во-
лу ци је Вој во ди не, ка сни јем Му зе ју со ци ја ли стичке 
ре во лу ци је Вој во ди не, Исто риј ском му зе ју Вој во-
ди не, и на по кон Оде ље њу са вре ме не исто ри је Му-
зе ја Вој во ди не. У Му зеј је до шла 1960. го ди не, да би 
из ње га оти шла у пен зи ју на кра ју 1995, са зва њем 
му зеј ског са вет ни ка.

Као ку стос је фор ми ра ла Збир ку штам па ног ма-
те ри ја ла, а ка да је она, при ли вом но вих пред ме та, 
по де ље на на три зби р ке, Збир ку пла ка та, Зби р ку 
књи га и бро шу ра и Збир ку штам пе, во ди ла је ову 
по то њу.

Уче ство ва ла је и у ре а ли за ци ји стал не по став ке 
Му зе ја ре во лу ци је, као ау тор ка те мат ске це ли не 
На ста нак и раз ви так рад нич ког по кре та до 1918. 
го ди не. Стал на по став ка Му зе ја со ци ја ли стич ке ре-
во лу ци је Вој во ди не отво ре на је 22. де цем бра 1972.

На да Бо шко вић је по ста ви ла стал не по став ке 
ве за не за исто ри јат штам пе НОБ-а Вој во ди не у два 
зна чај на исто риј ска објек та. Пр во је 1982. го ди не 
била ау тор стал не по став ке у не ка да шњем Му зе-
ју штам пе НОП-а Вој во ди не у ули ци Во ји сла ва 
Или ћа 15 у Но вом Са ду. У тој ку ћи је 15. но вем бра 
1942. штам пан пр ви број Сло бод не Вој во ди не, да-
на шњег Днев ни ка.

Не ду го за тим На да Бо шко вић је ан га жо ва на на 
по ста вља њу стал не по став ке у ку ћи Дра гу ти на Ра-
да но ва – Ба пе у Вр ба су, где је би ла сме ште на чуве на 
„ба за Цен тар“. Ова, до кра ја оку па ци је нео т кри ве на 
ба за за и ста је у ду жем пе ри о ду би ла пра ви цен тар 
НОП-а у Бач кој. Би ла је нај по у зда ни ји пункт за 
сме штај иле га ла ца, а у њој је штам па но ви ше ра зних 
но ви на, од ко јих је нај зна чај ни ји број 2/3 Сло бод
не Вој во ди не, 36 бро је ва ин фор ма тив ног бил те на 

Ве сти, и ве ли ки број ле та ка и пла ка та. Стал на по-
став ка у ку ћи Ра да но вих отво ре на је 1987. го ди не. 
Да нас је то ет но-ку ћа „Ба пи на ба за“, у ко јој је у ме-
ђу вре ме ну по ста вље на но ва по став ка.

Це лу сво ју ка ри је ру На да Бо шко вић је по све-
ти ла про у ча ва њу штам пе и пе ри о ди ке као му зеј-
ских пред ме та. За ла га ла се да се ти пред ме ти не 
тре ти ра ју са мо као ли те ра ту ра и би бли о граф ски 
мaтеријал, већ као пред ме ти рав но прав ни фо то-
гра фи ја ма, пла ка ти ма и тро ди мен зи о нал ним пред-
ме ти ма. Овај став се јед но вре ме сма трао пре ва зи-
ђе ним, али је прак са, по ред оста лог и на ско ри јим 
те мат ским из ло жба ма Оде ље ња за са вре ме ну исто-
ри ју Му зе ја Вој во ди не, да ла пу но пра во ста во ви-
ма ко је је то ком свог рад ног ве ка за сту па ла На да 
Бо шко вић. Ме то до ло ги ја ко ју је она при ме њи ва ла 
у об ра ди ових спе ци фич них пред ме та, са чу ва на у 
до ку мен та ци ји из тог вре ме на, би ће дра го цен обра-
зац за бу ду ће ку сто се ове и срод них збир ки у дру-
гим му зе ји ма.

Др Пре драг Ба јић
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IN MEMORIAM

МИР КО ГР ЛИ ЦА 
(1956–2020)

Мир ко Гр ли ца, исто ри чар, му зеј ски са вет ник 
Град ског му зе ја у Су бо ти ци, ду го го ди шњи са рад-
ник Му зе ја Вој во ди не, пре ми нуо је 25. сеп тем бра 
2020. го ди не.

Ро ђен је 6. 8. 1956. у Су бо ти ци, где је за вр шио 
основ ну и сред њу шко лу. На кон две го ди не про-
ве де не на Прав ном фкул те ту, упи сао је исто ри ју на 
Фи ло зоф ском фа кул те ту у Но вом Са ду, а убр зо 
на кон сте че не ди пло ме про фе со ра исто ри је (1985) 
ка ри је ру је по чео у про све ти. Ме ђу тим, суд би на 
је Мир ка Гр ли цу по ве ла дру гим пу тем. Град ски 
му зеј у Су бо ти ци отво рио је ве ли ка вра та мла дом 
исто ри ча ру у сеп тем бру 1985. го ди не, ко ји је од тада, 
па све до кра ја свог жи во та – остао је ди ни ку стос 
исто ри чар у тој уста но ви.

Већ као мла ди му зе а лац, ухва тио се у ко штац 
са број ним му зеј ским ма те ри ја лом, зна лач ки и са 
пу но по све ће но сти, си сте ма ти зу ју ћи га у 16 збир ки, 
ко ли ко их да нас има Исто риј ско оде ље ње Град ског 
му зе ја у Су бо ти ци. О сви ма њи ма је бри гу во дио 
Мир ко Гр ли ца – сам. Пре ма сва ком пред ме ту се 
оп хо дио са по себ ном па жњом, сен зи би ли те том 
чо ве ка ко ји има по себ но из гра ђен од нос пре ма 
кул тур ном на сле ђу, са же љом да га пре зен ту је јав-
но сти пу тем из ло жби и струч них пу бли ка ци ја. Ста-
са ва ју ћи у вр сног му зе ал ца, увек је про на ла зио пут 
до пра ве ин фор ма ци је и струч них са ве та ис ку сних 
ко ле га из дру гих му зе ја, без су је те и гор до сти.

Мир ко Гр ли ца је био ин те лек ту а лац у пра вом 
сми слу те ре чи. Чо век ко ји је имао из у зет но широ-
ко обра зо ва ње и ве ома ра зно вр сна ин те ре со ва ња. 
То је зна лач ки при ме њи вао и у свом му зеј ском раду, 
о че му све до че ње го ве број не те мат ске из ло жбе и 
бо га та би бли о гра фи ја. То ком свог 35-ого ди шњег 
рада при ре дио је укуп но 14 из ло жби нај ра зно вр-
сни је те ма ти ке, као ау тор или ко а у тор, од ко јих је 
ве ћи на би ла про пра ће на ка та ло зи ма: Хлад но оружје 
у збир ка ма Град ског му зе ја (1991), Исто риј ски део 
Стал не по ста вке Град ског му зе ја у Су бо ти ци (1991), 
Алек сан дар Лиф ка – ча роб њак по крет них сли ка 
(1992), Сли ка и до га ђај (1993), Се ћа ње на су бо тич ке 

Је вре је (1994), Пр вих сто го ди на исто риј ског пла
ка та у Су бо ти ци 1848–1948 (1994), Век лоп та ња 
код сом бор ске ка пи је (2001), Исто риј ски сег мен ти 
Стал не по став ке у де пан дан су у Бач кој То по ли 
(2002), Ко лек ци ја раз глед ни ца Про кеш (2004), Жи
ве ти за јед но (2006), Иван Са рић (2010), Град би ци
кли ста. Исто риј ски, ет но ло шки и умет нич ки 
аспек ти би ци кла у Су бо ти ци (2011), Све тло у тами 
(2011), Све је са мо ре кла ма (2012). 

Ко ли ко год да је во лео да ре зул та те сво га ра да 
пре зен ту је пу тем из ло жби, на за до вољ ство и по нос 
не са мо ње го вих ко ле га му зе а ла ца, већ и нај ши ре 
јав но сти, са истим жа ром и по све ће но шћу ра дио 
је и на пу бли ко ва њу бо га те му зеј ске гра ђе, као и са-
зна ња до ко јег је до ла зио то ком сво јих ис тра жи вања 
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исто ри је. Јер Мир ко ва ра до зна ла при ро да и стал-
на по тре ба за но вим уви ди ма и исти на ма, во ди ла 
га је че сто из ван ње го вог са вр ше но уре ђе ног му-
зеј ског де поа, у фон до ве Исто риј ског ар хи ва у Су-
бо ти ци, Град ске би бли о те ке, у цр кве не ар хи ве и 
слич не уста но ве. Пред мет ње го вих ис тра жи ва ња 
углав ном је би ла кул тур на, при вред на и по ли тич ка 
исто ри ја Су бо ти це, у кон тек сту оп штих исто риј-
ских зби ва ња, кроз раз ли чи те вре мен ске пе ри о-
де. Об ја вио је не ко ли ко ка пи тал них пу бли ка ци ја: 
Сто го ди на јав ног пре во за у Су бо ти ци 1897–1997. 
(коа у тор са Ива ном Бра ти ћем, 1997), Гра ђан ство 
и ар хи тек ту ра у Су бо ти ци 1867–1914. (нео бја вље-
на сту ди ја, 1997), Име ник жр та ва Дру гог свет ског 
ра та на под руч ју су бо тич ке оп шти не (ко а у тор са 
Ан та лом Хе ге ди шем, Ми ла ном Ду ба ји ћем и Лаза-
ром Мер ко ви ћем, 2000), Вој ни ћи од Бај ше – Пле
мић ка при ча (2003), Гра до твор ци – су бо тич ки стам
бе ни објек ти од ба ро ка до мо дер не I и II (ко а у тор 
са Гор да ном Пр чић-Вуј но вић и Вик то ри јом Ала-
џић, 2003. и 2006; 2. изд. 2008), Ку ћа ко ја пам ти 
(ко а у тор са Ил ди ко Ло ваш, 2007), Су бо ти ца не кад 
и сад (2008), Га ле но ви след бе ни ци – Су бо тич ке апо
те ке и апо те ка ри кроз исто ри ју (2010). По ред на-

ве де них пу бли ка ци ја, об ја вио је око пе де сет струч-
них ра до ва.

Пло дан рад Мир ка Гр ли це омо гу ћио му је сти-
ца ње зва ња му зеј ског са вет ни ка, али пре све га вели-
ки углед ме ђу му зе ал ци ма на про сто ру це ле зе мље. 
Уче сник је мно гих струч них и на уч них про је ка та, 
а оста ће за пам ћен и као је дан од ис так ну тих чла-
но ва ти ма за ор га ни зо ва ње те ле ви зиј ског кви за за 
сред њо школ це Ко ли ко се по зна је мо, део про јек та 
вој во ђан ске вла де у ци љу ши ре ња мул ти кул ту ра-
ли зма у Вој во ди ни. Су бо ти ча ни, али и ши ра јав-
ност, ду го ће пам ти ти мно га ње го ва струч на пре-
да ва ња. Био је у уред ни штву Оси јеч ког збор ни ка, 
ча со пи са Ру ко ве ти, а као члан Му зеј ског дру штва 
Ср би је по след ње две го ди не ра дио је у Ко ми си ји 
за до де лу На гра де Ми хај ло Вал тро вић.

Мир ко Гр ли ца је био део ин те лек ту ал не ели те 
гра да Су бо ти це и угле дан му зеј ски рад ник, узор 
сви ма ко ји се ба ве струч ним ра дом, а пре све га је 
био ср да чан и драг чо век, до бар и искрен ко ле га, 
чи ја су вра та би ла увек отво ре на за сва ког од нас. 
Та квог ће мо га пам ти ти сви ми ко ји смо са њим 
не по сред но са ра ђи ва ли, а струч на јав ност по ње-
го вим де ли ма ко ја за вре ђу ју сва ко по што ва ње.

Љу би ца Отић
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