
СТРМА РАВНИЦА – СТО ГОДИНА ОД КОЛОНИЗАЦИЈЕ 
ВОЈВОДИНЕ 1921. ГОДИНЕ, НАРАТИВИ И ПОРУКЕ 

ИЗЛОЖБЕНОГ ПРОЈЕКТА

Изложбени пројекат Стрма равница – сто година од колонизације 
Војводине 1921. године реализован је као централни догађај у оквиру Дана 
Музеја Војводине, прославе сто седамдесет четири године постојања инсти-
туције. Аутори целокупног пројекта су етнолог/антрополог, музејски савет-
ник Богдан Шекарић и Димитрије Михајловић, кустос историчар, при чему 
је дизајнер изложбе и каталога Владимир Врањковић, а аудио-визуелне ма-
теријале у оквиру поставке и пратећих програма дефинисали су продук-
ција ESA Labs и Иван Никита Дујин. Изложба је отворена 26. октобра 2021. 
године у изложбеном простору централног објекта музеја, на поставци је 
укупно изложено преко стотину експоната издвојених из досадашњег фун-
дуса Музеја Војводине, новонабављених музеалија током наменског истра-
живања за потребе пројекта, те предмети из приватних колекција и они ре-
презентовани на основу позајмица из индивидуалног власништва. Пратеће 
програме основне музејске поставке чинила су ауторска вођења и тематске 
трибине, потом предавања и пројекције документарних филмова садржајно 
усмерених ка ширем пољу истраживања у вези с целокупним пројектом. 
Интерсекторски осмишљен пројекат Стрма равница репрезентовао је пу-
блици различитих циљних група музеолошки контекстуализоване резултате 
значајног државно-друштвеног прегнућа из времена конституисања прве 
монархије Јужних Словена на тлу данашње Југоисточне Европе. Стручни 
наратив о сто година од колонизације Војводине по завршетку Првог свет-
ског рата указује на то како је прва трећина двадесетог века на културно тле 
данашње административне покрајине донела са собом бреме раздуживања 
свакојаког наслеђа доскорашње двојно устројене империје, Аустроугарске. 
Између осталог, кључ за подобно разрешење вековног царистичког система 
владавине пронађен је, између осталог, у механизму усељавања колониста, 
првобитно ратних добровољаца и оптаната, а данас већ вишегенерацијски 
интегрисаног војвођанског становништва. Процесом дуготрајног интерак-
тивног културног прилагођавања колониста остварен је почетни, својеврсни 
друштвено-културни мизансцен на основу којег, и у чијем оквиру је реализо-
ван велики пројекат, који су на првом месту „на теренуˮ дефинисали српски 
ратни добровољци из саме Аустроугарске, а потом српски емигранти, борци 
добровољци из Америке (и аустријски ратни заробљеници из Русије), као и 
оптанти из новоформираних држава Румуније и Мађарске. 
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С обзиром на то да су стручњаци из исте институције и да су распо-
лагали заједничким ресурсима из којих је требало издвојити културна 
сведочанства о проблематици којом су се бавили, аутори Шекарић и Ми-
хајловић одлучили су се за приступ који би се могао дефинисати као 2+1, 
историјско-етнографско-музеолошки плус аудио-визуелно-антрополошки. 
Решења у оквирима вишеслојног приступа репрезентацији колонизације 
аутори су представили динамичним смењивањем општег, на почетку два-
десетог века глобалног друштвеног контекста који је довео до првог свет-
ског сукоба, и приватног, који се огледа у свим доменима народне културе 
и њеном делимичном реструктурирању на основу промена насталих новим 
хабитусом усељеника. Из дискурса поларизације империјалних интереса 
и слободарских тежњи потлачених народа, преко последица индустријски 
вођеног рата у којем су припадници српског народа учествовали на раз-
личитим странама и за различит државни рачун, историјски приступ у из-
ложбеном пројекту усмеравао је жижну тачку од општег ка појединачном. 
Конкретна стања, процеси и резултати који су довели до настанка дослов-
но институције „српског добровољцаˮ предочени су као услови на основу 
којих је у неколико праваца друштвено дефинисан и структуриран цело-
купан феномен колонизације. Статистика сукоба у бројкама и историјским 
чињеницама о учешћу добровољаца представљала је својеврстан увод на 
основу којег је опредељен приступ у којем су сукцесивно разматрани раз-
личити чиниоци који су у коначници допринели свеукупној реализацији 
државног концепта колонизације и укључивања припадника неколико циљ-
них група будућег становништва у подручјима насељавања. По завршетку 
светског сукоба и реализацији концепта, у одређеним подручјима Војводи-
не административно-управно је иницирана нова друштвена група, чак нови 
слој становништва временом (ауто-!?) дефинисан под скупним појмом ко-
лонисти. Историјски усмерена стручна разматрања о друштвеном време-
ну колонизације превасходно су била окренута ка опсервацијама о (за ко-
лонисте) спољашњим чиниоцима: државно-историјским предусловима за 
одлуку о колонизацији, настанку критичне масе од поратно новоформиране 
друштвене групе добровољаца из Првог светског рата, а потом и админи-
стративно-законском планирању, те реализацији акционог плана за примену 
аграрне, својинске реформе. Свеобухватна промена била је оличена како у 
настанку индивидуалних домаћинстава, тако и у просторном дефинисању 
објеката јавног живота заједнице. Целине посвећене поменутим аспектима 
колонизације дефинисане су у каталогу одељцима Добровољачки покрет у 
Првом светском рату1 и Аграрна реформа и померање колонистичке попу-
лације, као и пододељцима Велики рат, Српски доборовољци из Америке, 
Српски доборовољци из Русије, Аграрна реформа. 

1 Осврт на поставку и изложбени пројекат уопште у тексту биће вођен према насловима 
одељака и потцелина у каталогу изложбе, како би изложени ставови били прегледнији и чи-
таоцима пријемчивији. 
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Преласком из историјског у етнографско-музеолошки домен структу-
рирања изложбеног наратива и његових порука настао је нови експограф-
ски и стручни изазов. Вертикалу приступа од општег ка конкретном, у овом 
случају од глобалних услова пред Први светски рат до конкретних резулта-
та аграрне реформе и својинске трансформације која је омогућила процесе 
колонизације, требало је распрострти у хоризантално поље система вред-
ности у оквиру различитих домена народне културе која је у деценијама 
по усељавању изградила идентитет колониста. Обимни садржај у оквиру 
историјског приступа, махом дводимензионално представљеног сведочан-
ственим памћењем у кључу административно-документарно и фотограф-
ски експонираних предуслова, процеса и резултата колонизације, требало је 
надградити на основу густо ткане основе оличене у, на једној страни исход-
ним, оскудним претходним условима живота одређених група усељеника 
на тлу на којем су рођени и културно форматирани, а на другој, рекло би 
се, репрезентовањем носталгије и патриотизма у групама сентиментом пре-
плављених добровољаца из страних земаља. Мотиве колониста из пасивних 
крајева некадашње двојне монархије, који су покренути могућностима за 
индивидуално и друштвено постварење путем задобијене личне својине над 
земљом и средствима за рад, требало је интегрисати у целину са својеврс-
но државотворним и идентитетски уоквиреним прагматизмом америчких 
добровољаца и руских заробљеника, као и друштвено-политички обојеном 
одлуком оптаната. Другу страну изазова представљала је репрезентација ре-
зултата у оквирима мисије пројекта колонизације, коју су, пак, обликовале 
законске одреднице условљене бременитим лавиринтом из којег је требало 
изаћи ван великоземљопоседничких односа и доскорашњег империјалног 
система владавине. При свему томе, назначени предуслови и законодав-
но-друштвени процеси одразили су се у интерактивној и полемичној кул-
турној адаптацији током које су колонисти, управо и најпре због својинске 
прерасподеле над земљом, сматрани неком врстом страног тела, очитаваног 
превасходно у одијуму несрпског староседелачког становништва, који се до 
данас огледа, не само за колонисте и њихове потомке, у вишезначном појму 
тзв. дођоша. 

Идентитет појединца, породице, уже друштвене средине и етничке/
конфесионалне припадности представља динамичан систем у којем се 
приоритети обликују у складу са спољашњим подстицајима. Драматична 
промена места становања и услова за живот, притом обављена у најмању 
руку у сложеним државно-друштвено-историјским околностима, у сваком 
случају представљала је изазов – на који начин би могла бити репрезен-
тована као музејска експозиција. Претапање, условно речено, из прева-
сходно историјског дискурса у широки истраживачки простор народне 
културе, обављено је у слојевито постављеном одељку Изградња иденти-
тета српских колониста у Војводини (1920–1941). Претходно назначена 
друштвено-историјска условљавања за обликовање новог хабитуса досеље-
ног становништва представљала су подлогу за експозициону акцентуацију 



222 КРИТИКЕ И ПОЛЕМИКЕ

пребачену на конкретне редефиниције и прилагођавања на основу којих су 
изражаји целокупног опсега народне културе постали елементи идентите-
та колониста. Неминовне промене у дотадашњој друштвеној организацији 
традиционалних породица и сеоских заједница на просторима с којих су по-
текли колонисти из превасходно балканског културног круга, или, на другој 
страни, промена технолошких и друштвених услова за усељенике који су 
стизали из иностранства, речито су аргументоване у потцелинама у оквиру 
поменутог одељка, које су у каталогу дефинисане као Живот колониста на 
мајурима, Насеља, Положај насеља, Облик насеља, Јавни објекти, Школе, 
Верски објекти. Јавни простор којем су се колонисти прилагодили, а притом 
одговорили на изазове који су стизали с неколико страна: законски оквири, 
просторни планови, различита искуства и културни предуслови колониза-
ције, током времена постао је управо резултат интерактивне сарадње разли-
читих група усељеника и, где су за то постојале могућност и потреба, зате-
ченог становништва. На тај начин су решавани инфраструктурни пробле-
ми и одлучивано је о профилима и садржају заједничких, јавних објеката, 
школа и простора за изражавање конфесионалне припадности и религијско 
практиковање. 

С обзиром на то да су војвођанска села у која су колонизовани пред-
стављала дословно, фигуративно и симболички нову кућу за усељенике ма 
из ког претходног културног окружења стигли, аутори изложбе су одељак 
посвећен у широкој опсервацији проблематици народне културе, реоргани-
зације домаћинстава и начина привређивања примерених новом окружењу 
назвали Српска колонистичка кућа у Војводини (1921–1941). Наративним 
приступом у разматрањима о предусловима за просторно позиоционирање, 
одабир материјала од којих ће куће бити изграђене, а потом карактеристика 
вернакуларне архитектуре, предочени су предуслови, процеси и резулта-
ти не само у домену народне културе становања, већ, што је значајније, у 
суштинском сусрету усељеника с новим тлом и затеченим становништвом 
које баштини искуства поднебља. Прихватањем основног материјала, земље 
које има у изобиљу, или чак дословним преношењем целокупних објеката 
из старог завичаја на другој страни, настајале су те прве куће које су има-
ле данас културно препознате карактеристике колонистичке архитектуре. 
Истовремено, усвајањем искустава домаћих градитеља кућа из заједни-
ца подунавских Шваба, Мађара или Срба староседелаца, мање или више 
успешно су превладавани тешки услови под којима су обликована нова до-
маћинства. Посебан акценат, међутим, аутори изложбе ставили су на више-
слојни феномен у којем се најпре препознају носталгија и систем вредности 
усељеничког динарског становништва. У питању су брвнаре које су колони-
сти или преносили из старог краја, или градили нове од материјала који је 
купљен у подручјима из којих су долазили у Војводину, те потцелина Кућа 
брвнара – талпара колониста у Војводини указује не само на поверење у 
начин градње, просторно уређење и културу становања, какве су условља-
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вале куће од дрвене грађе, већ уједно на културни зазор од нове средине и, 
донекле, културну ригидност условљену тешким условима живота. 

Из подлоге о значају куће, новог дома, на којој су аутори изградили ос-
новни наратив проистекле су експозиционе поруке стручно образложене у 
каталошким пододељцима Уређење куће и исхрана, Пољопривреда, Занати 
и домаћа радиност, који, опет, говоре о томе на који начин су своја прет-
ходна културна искуства у колонистичку стварност интегрисали динарски 
усељеници, амерички емигранти, руски заробљеници и оптанти из раз-
личитих држава. Динамика репрезентације великог државно-друштвеног 
пројекта колонизације Војводине после Првог светског рата доводи нас до 
дискурзивног преласка из јавног простора у приватни, у контекст културног 
дефинисања новог дома и организације домаћинстава. Суочавајући нас с 
проблематиком и резултатима насталим током изградње тзв. колонистичких 
кућа, аутори изложбе показали су на који се начин пристигло становништво 
прилагођавало изванредно другачијим, новим геоморфолошким и климат-
ским приликама, а потом ограничењима свог материјалног статуса и разли-
читих одговора друштвеног окружења на које су наилазили у местима пре-
бивања. Произведена решења представљала су процес у којем је дошло до 
сусрета двају не само другачијих концептуализација културе становања, већ 
и целокупних система вредности, пројектованих, између осталог, у амбијен-
талну и ентеријерну организацију животног простора. Уочавајући како, асо-
цијативно речено, склониште и храна у сваком случају представљају осно-
ву на коју се надограђују други културни елементи, концептом издвајања 
значајних комуникативних топоса пред публику је изнет животно значајан 
домен исхране колониста, који је у највећем проценту био условљен инси-
стирањем на прежицима домицилних начина културе привређивања, те, на 
другој страни, усвајањем или културним редефинисањем затечених концеп-
туализација, модела и процедура у свеобухватно репрезентованом начину 
прераде земљишта и узгоја сточног фонда. 

 Идеја и акциони план извођења колонизације представљали су изри-
чити утицај државног апарата на свеобухватне промене друштвено-култур-
ног контекста одређеног слоја становништва. Администрирање од виших 
ка нижим нивоима одлучивања, потом и сукцесивно одвијање различитих 
елемената процеса, допринели су томе да решења у домену јавног просто-
ра постану услови уграђени у колективне и индивидуализоване одговоре 
самих протагониста, тј. колониста. На тај начин структуриран нови слој 
становништва током времена интегрисан је у окружење, те је, на једну стра-
ну, постао динамични фактор друштвено-културних промена у срединама 
у којима је обављена колонизација, а на другу, идентитетски је дефинисан 
као дводеценијски производ пројекта новог државно-друштвеног уређења. 
У таквом дискурсу сагледавано, претходни наративи и поруке изложбе ло-
гично су довели до синтетичне историјско-етнографско-музеолошке опсер-
вације о јавном комуникационом простору у којем се одвијао Друштвени 
живот колониста у међуратном периоду, њихов Политички живот, као 
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и активности везане за Соколска, ватрогасна и ловачка друштва и Савез 
ратних добровољаца Краљевине Југославије, како су именовани одељак и 
потцелине у каталогу. На тај начин дефинисана целина и њени поднаративи 
осликавају друштвено-културне одговоре на очити утицај државно-поли-
тичког јавног дискурса на концептуализацију и реализацију колонизације. 
Патриотизам, захвалност држави и династији, те идентитетски друштвени 
лепак којим је одржавана кохезија колониста очитавани су до Другог свет-
ског рата несмањеним интензитетом, и то на основу учешћа у различитим 
институционализованим активностима какве су јасно одређене већ на осно-
ву наслова пододељака стручно разматраног наратива о друштвеном животу 
колониста. 

Комуникационо-музеолошки сачињен пун круг у репрезентацији кул-
турно-историјске улоге и значаја колонизације и колониста, тачније, пре-
дочавање историјских датости и услова преко експографије циљаних до-
мена народне културе, њених феномена и конкретних сведочанстава, довео 
је до повратног утицаја новог слоја на друштво и његов систем вредности. 
У целини посматраном изложбеном пројекту такав приступ аутора отво-
рио је простор за неку врсту комуникационог постамента другом кругу у 
којем су разматране девастација колонистичког живог ткива током мађар-
ске окупације у Другом светском рату и потоња означујућа редефиниција 
контекста првих колониста у новој, социјалистичкој Југославији. Чињеница 
да су колонисти по Првом светском рату у многим пољима представљали 
својеврсну икону ратних успеха Краљевине Србије, државотворно преточе-
не у потоњу Краљевину Југославију (првобитно Краљевину Срба, Хрвата и 
Словенаца) утицала је умногоме, како су то аутори дубински предочили, на 
понашање, несхватљиву суровост и ратне злочине које су начинили одређе-
ни припадници окупационих мађарских власти током Другог светског рата. 
О томе речито говоре већ сâм наслов одељка Други светски рат и злочини 
над колонистима, и пододељака Окупација Бачке и судбина колонистич-
ке популације, Депортација, Логор Шарвар. Из врло сличних, прагматично 
државно-друштвених разлога негирања свих вредности монархије Југосла-
вије, иако идеолошки различите, поратне власти нове социјалистичке Ју-
гославије на сваки начин су гледале да пониште и затамне допринос ратних 
добровољаца, колониста из времена по Првом светском рату. Међугенера-
цијски сукоби и они настали између колониста из првог, „монархистичкогˮ 
таласа, и другог, социјалистичког, оличеног у синтагми „влакови без возног 
редаˮ, допринели су томе да друштвени ангажман удружења колониста и 
њихова видљивост у окружењу буду маргинализовани до промена друштве-
ног система током последњих деценија 20. века. О томе говоре пододељци 
Живот добровољаца колониста у Социјалистичкој Југославији, Укидање и 
обнова Савеза добровољаца, Закључак. 

Сагледавани као интегрална порука пројекта намећу се ставови о томе 
на који начин су се аутори ухватили укоштац с неком врстом двоструке 
музеолошке петље. Оличена у репрезентовању настанка, узлета, падова и 
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резултата колонизације, који притом стоје наспрамно ратном и поратном 
дословно егзистенцијалном суноврату „монархистичкихˮ колониста добро-
вољаца, петља управо говори о томе како је прегнуће Шекарића и Михајло-
вића у неку руку интегрисано у целокупан историјат и контекст тог држав-
но-друштвено-културног феномена. Крива узлета и падова, узлета и понора 
колонизације садржи и изложбу Стрма равница у својству поновног усме-
равања најшире јавности на феномен колонизације и колониста који су без 
сумње дефинисали одређене топосе данашњег индентитета становништва 
Војводине. Опсежан план и реализација целокупног пројекта: изложбене 
поставке, каталога и „оживљене историјеˮ оличене у стручним документар-
ним филмовима, округлим столовима и радионицама, показали су на који 
начин један друштвено-културно-историјски темат може постати музео-
лошки поткована и репрезентована студија. Изузев неспорног доношења на 
светло дана једног специфичног, целовековног процеса истовремене акулту-
рације и интерактивног дисперговања утицаја на окружење, изложба је ре-
презентовала постојање снажних потреба, могућности и мотива за концеп-
туализовање једног далеко ширег пројекта, који бих, условно, назвао Музеј 
колонизације. Чињеница да је војвођански животни простор представљао 
вишевековни циљ сукцесивних, али планских насељавања различитих ет-
ничких, конфесионалних и уопште друштвених група, отвара простор да 
имиграције њихових припадника буду сагледане кроз жижну тачку садр-
жаја данашњег појма колонизација. Значај таквог пројекта у савременом 
друштвеном контексту препознат је и у речима директорке музеја, мр Тијане 
Станковић Пештерац, која је, између осталог, нагласила како Музеј Војво-
дине директно проистиче из протомузеолошке традиције Српске народне 
збирке у оквиру Музеума Матице Српске и њеног већ вишевековног, рекло 
би се, културног деловања. 

Напослетку, треба рећи и то да је план репрезентације у оквирима 2+1 
концепта био условљен чињеницом да је неопходно усагласити историјски 
експозициони приступ с музеолошко-етнографским доменом. Нарација 
изложбе нам је предочена на основу сусрета музеолошких својстава све-
дочанствене фактографије докумената и фотографија, притом наспрамно 
контекстуализованих према музејским предметима који назначавају, рекао 
бих, друштвено-културни пролог колонизације, потом процесе промена у 
новом окружењу, а напослетку њене резултате који су до нас стигли путем 
савремене музеализације и стручних тумачења. На тај начин осмишљена 
експографија, овај пут невербалном нарацијом, понавља концепт динамич-
ног смењивања историјски опсервираних друштвено-културних предуслова 
и глобалних процеса (који су, између осталог, довели до колонизације) с на-
родном културом некада заиста постојећих, данас музеолошки актуелизова-
них људи, колониста, без којих потребе за изложбом не би ни било. Смењи-
вање репрезентација општег плана и осветљавања појединачних домена, 
кључних жижних тачака које су дефинисале живот колониста и њихову суд-
бину кроз време и државно-друштвене системе, укључујући Други светски 
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рат и окупацију у својству егзистенцијалног екстрема, аутори су надградили 
трећим планом репрезентације, оличеним у пројекцијама наменски рађених 
музејских документарних филмова. Стручна остварења Сведочење Васи-
лија Мајсторовића o градњи и животу у Добровољачкој улици у Банатском 
Аранђелову, Прављење сира личке басе у Велебиту, Сећање Илије Борјано-
вића на депортацију и страдање добровољаца колониста у Другом свет-
ском рату и Рушење споменика Краља Петра I Карађорђевића у Старој 
Кањижи 1941. године, већ насловима речито говоре о темама којима се баве 
и дискурсу из којег су интегрисани у изложбени пројекат. Иако не прате до-
словно одређене експозиционе целине и оне из каталога, филмови у сваком 
случају до нас доносе двојаки „дух временаˮ означен како у процесима и 
резултатима колонизације, тако и у савременој меморативној култури самих 
актера филмова и казивача наратива. Антрополошки контекст аудио-визу-
елних сведочанстава потцртан је живом аргументацијом сведока и потома-
ка, које притом реферира на поруке саме изложбене поставке. Својеврсном 
културно-историјском вертикалом свог сећања актери филмова омогућавају 
блиску и садржајно дубоку комуникацију циљних група посетилаца с данас 
већ умногоме преиначеном културом која је чак на издисају првих генера-
ција колониста. 

Издвојено од осталог и свеједно интегрисано у целокупан осврт, сма-
трам како на заиста самом крају треба проговорити и о специфичном нара-
тиву и о поруци коју сачињавају филм о рушењу споменика краљу Петру, 
одељак каталога Додатак: Споменик краља Петра I Карађорђевића из Ста-
ре Кањиже у Музеју Војводине – решена мистерија? и сâм обезглављени 
споменик изложен у експозиционом низу. Наратив о томе како је споменик 
краља Петра I Карађорђевића у Старој Кањижи свечано откривен 17. децем-
бра 1933. године (на рођендан краља Александра I Карађорђевића), потом 
обезглављен и срушен током мађарске окупације у Другом светском рату, а 
напослетку, како се у каталогу изложбе назначава,2 у непознатом периоду 
пронађен и депонован већ преко три деценије у фундус Музеја Војводине 
као „камени споменик, стојећа фигура мушкарца у војној униформи, за који 
се не зна одакле је донет и кога је представљаоˮ, био је изазов на који су ау-
тори одговорили дословно скривеном изложбом у изложби. Аргументација 
музејског предмета, публици предоченог културног сведочанства, подигну-
та је на виши ниво и образложена истраживачким, те стручним ауторитетом 
кустоса, а напослетку постала доживљај емотивно оживљеног, филмски до-
кументованог времена зла током окупације. На тај начин дефинисано путо-
вање степеницама низ историју и уз њу предочило је, одређеним погледом 
искоса, како је могуће у једну жижну тачку сажети државно-друштвене одје-
ке предуслова колонизације, потоњих процеса одвијања и ратног реваншиз-
ма, и на крају дугог културно-историјског затамњења и – музејским делат-

2 Шекарић, Богдан. Михајловић, Димитрије. 2021. Стрма равница – сто година од коло-
низације Војводине1921. године (каталог изложбе), Музеј Војводине, Нови Сад.
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ницима захваљујући – поновног осветљавања једног друштвеног времена. 
Као последњу кутију у кутији, колеге етнолози/антрополози у филму могу 
препознати и поднаратив који смо у различитим варијантама често сретали 
током теренских истраживања. У питању је казивање о томе како је момак 
који је руководио обезглављивањем споменика, чији је, узгред, протоколар-
ни кум био краљ Петар, коме је споменик подигнут, недуго потом доживео 
мождани удар. Како би антрополошки теренски наратив то исказао, о туђој 
(макар каменој, ипак кумовској) глави је радио и своју изгубио... 

Марко Стојановић, музејски саветник 
Етнографски музеј у Београду
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