
171

ОРИГИНАЛНИ НАУЧНИ РАД

94(=163.41)(439.2)"1914"
394.2:783.8(439.2)"1914"

DOI:10.5937/ZRFFP44-6449

САША С. МАРКОВИЋ1

МИХАЕЛ Т. АНТОЛОВИЋ

ПЕДАГОШКИ ФАКУЛТЕТ, СОМБОР

УМЕТНИЧКО СТВАРАЛАШТВО КАО 
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СВЕТСКОГ РАТА2

САЖЕТАК. Намера нам је да у раду представимо догађај који је, услед последичне
актуелности, остао у сенци атентата у Сарајеву, на Видовдан 1914. годи-
не. Наиме, почетком јуна 1914. године у Сомбору је, у новој згради Ср-
пског певачког друштва, организована тродневна смотра српских хоро-
ва. За остварење овог јединственог културно-уметничког подвига поб-
ринуло се преко хиљаду учесника који су дошли из бројних урбаних
средишта Срба, како у Аустроугарској монархији тако и у Краљевини
Србији. Била је ово својеврсна представа снажне утемељености нацио-
налне идеје на културним и уметничким вредностима. Мотив за орга-
низацију сусрета хорова налазио се у потреби очувања идентитета
кроз израз заједништва српског народа у препознатим уметничким
дометима хорског певања. У оновременој атмосфери доминације поли-
тичког израза националне идеје, овај догађај је, иако стваралачки иза-
зован до одустајања, организационо захтеван и злурадима неиз-
водљив, оставио печат чији запис безразложно бледи у времену а ис-
пуштен је у историјском памћењу и недовољно истражен у историог-

1 milnik.markovic@gmail.com
2 Ра: је Eримљен 15. јула 2014, а Eрихваћен за оKјављивање на сасMанку Ре:акције ЗKорника

о:ржаном 25. :ецемKра 2014.
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рафском контексту. Део српске интелигенције сматрао је да упоредо са
војно-политичком експресијом националне идеје, њена афирмација
мора подједнако да буде заступљена и у уметничком стваралаштву. На
тај начин лик националног посвећеног револуционара могао је да буде
оплемењен најширим аутентичним културним подвигом који је њего-
вом импулсивном карактеру понудио одговоран и уравнотежен патри-
отизам и родољубље. Испољен aустроугарски имепријализам, упркос
намере да се званично заташка, наметнуо је концепт одлучне борбе и
непоколебљивог српског борца. Војно-политичка победа, остварена то-
ком рата 1914–1918, била је значајна. Њене жртве су обавезале кораке у
будућности, а вредности су, након конфликта, требале да постану угао-
ни темељи нове државе и уједно највећа препрека политиканству и
злоупотребама. 

КЉУЧНЕ РЕЧИ: Срби, национална идеја, култура, стваралаштво. 

КУЛТИВАЦИЈА НАЦИОНАЛНОГ ИЗРАЗА И 
ПОЛИТИЧКА ИСКУШЕЊА

ПоMреKа за афирмацијом кулMурних вре:носMи као незаоKилаз-
ним мо:алиMеMом осMварења националне и:еје срEско; наро:а
Kила је EреEознаMа о: времена EочеMка KорKе за ослоKођење. Зна-
чају њено; развоја :оEриносиле су исMиMуције које су СрKи Eово-
:ом развоја сMваралашMва оснивали на EросMору на којем су жи-
вели и у скла:у са :аMим мо;ућносMима а чесMо и Eркосећи им.
ОколносMи живоMа у конзерваMивним царевинама ОMоманској и
ХаKзKуршкој, касније АусMроу;арској, намеMали су начин ис-
Eољавања соEсMвено; и:енMиMеMа. За временски оквир наше; ра-
:а инMересанMан је исMоријски Eерио: EочеMка XX века. Иако је у
великој мери каракMер национално; израза ово; времена ус-
ловљен изразом национално; романMизма Mоком XIX века,
јављају се и нове са:ржајне сEецифичносMи. У Краљевини СрKији
Ср1ски књижевни ,ласник са ње;овим ;лавним уре:ником Јованом
Скерлићем окуEљао је веома уMицајан Kрој срEских инMелекMуа-
лаца који су осмишљавали консMрукM и:енMиMеMа. Наро:но Eре-
:ање и исMоријско Eамћење формирано на основу ње;а Kили су
ирационални моMиви из;ра:ње EолиMичко; миMа о ослоKођењу
националних MериMорија и усEосMављању :ржаве на Mемељу са-
чуване Eре:сMаве о сре:њевековној :ржави Немањића. Кроз
чланке и расEраве у СрEском књижевном ;ласнику ови Eримор-
:ијални елеменMи националне и:еје уEоMEуњују се Kројним, ;о-
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Mово неEресушним уMицајима3 као и умеMничким4 и књижевним
сMваралашMвом.5 На Mај начин је национални и:енMиMеM :оKио ак-
Mуелан и савремен Eризвук који је осMављао уMисак разумевања
еEохе.6 У овом конMесMу о:;оворни инMелекMуалац се суEроMс-
Mављао EоEулизму и ма;ији усхићења – он је EоEуM Бо;:ана По-
Eовића7 – „васEиMач укуса” или EоEуM Јована Скерлића – „учиMељ
енер;ије”.8 Ови исMакнуMи јавни ра:ници, Eре свих Скерлић, за-
;оварали су мисију уважавања и умеMничко; EреEознавања на-
ро:а9 и на Mај начин Eо:сMицаја ње;ове уло;е у :аљем национал-
ном ра:у. На овом EуMу налазила се и инMерEреMација уло;е
МаMице срEске са EочеMка XX века формулисана о: сMране ново;
руково:сMва које је Eре:во:ио Тихомир ОсMојић.10 „О EоMреKи
:оKрих књи;а за наро: не морам мно;о ;овориMи. Јасно је, :а на-
ро: који је осMављен сам сеKи, као ми СрKи у АусMро-У;арској, мо-
ра уEоMреKиMи свако сре:сMво :а се оKразује и развије. А како не
Kи уEоMреKо Mако з;о:но и EризнаMо као шMо је књи;а. Свесна ин-
Mели;енција, свако; евроEско; наро:а ра:и на Mом, :а књи;ом
унесе своје и:еје у наро:, :а ;а њиме EроKу:и, освесMи и уEуMи
наEреMку. СрEска Kи инMели;енција више не;о икоја имала раз-
ло; :а се о Mом Eослу Kави. Са:а, ка: се цео свеM око нас, Eа и вели-

3 Ближе ви:и: Ковић, М. (2003), За1а�ноевро1ске 1оли�ичке и�еје у „Ср1ском књи-
жевном ,ласнику”: 

1901–1914, ма;исMарски ра:, Бео;ра:; Ковачевић, Ј. (2001). Руске �еме у Ср1ском
књижевном ,ласнику: (1901–1914), Чачак.

4 Ближе ви:и и: ПалавесMра, П. (1992), И�еоло,ија и мисија књижевних часо1иса:
1ример „Босанске виле” и „Ср1ско, књижевно, ,ласника”, сеEараM, Нови Са:. 

5 Ближе ви:и и: Васић, А. (2005). Ср1ски књижевни ,ласник и национална уме�-
ничка музика, Нови Са:; ЦвеMичанин, В. (2006), Француска књижевнос� у Ср1с-
ком књижевном ,ласнику, Ниш; Ђорђевић Јовановић, Ј. (2003), Неохеленска књи-
жевнос� у Ср1ском књижевном ,ласнику; С�о ,о�ина Ср1ско, књижевно, ,ласника,
ЗKорник ра:ова, Нови Са:.

6 Ближе ви:и и: ПалавесMра, П. (2013), Ис�орија мо�ерне ср1ске књижевнос�и,
Бео;ра:: СлужKени ;ласник. 

7 Ближе ви:и и: ПоEовић, Б. (1977), Кри�ички ра�ови Бо,�ана По1овића, Eрире-
:ио Фрањо Грчевић, Нови Са:: МаMица срEска; Јовановић, С (2013), Моји Савре-
меници, Бео;ра:: Беокњи;а; Јовановић, С. (2005), Кул�урни о�разац, Бео;ра::
СMуKови кулMуре. 

8 ПалавесMра, П. (2013)…, сMр. 128. 
9 „… умеMносM, ако хоће :а живи, MреKа :а се враMи свом Eрвом извору: широ-

кој и свежој маси наро:ној”.; Скерлић, Ј. (1977), Униш�ење ес�е�ике и �емок-
ра�изација уме�нос�и, КриMички ра:ови Јована Скерлића, Нови Са:, сMр. 75. 

10 Ближе ви:и: Милисавац, Ж. (2000), Ис�орија Ма�ице ср1ске 1880–1918. Нови
Са:: МаMица срEска, књи;а III. 
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ки наро:и, свом вољом и сна;ом Kацио на Eросвећивање и оKра-
зовање најширих слојева наро:них, ка: се највећи научници,
универзиMеMски Eрофесори и ака:емци, не сMи:е :ржаMи Eре:а-
вања за наро:, за ра:нике и EисаMи EоEуларне књи;е, са:а Kи ср-
Eска инMели;енција MреKала неуморно и књи;ом :а Eросвећује
свој наро:, који је заосMао у мно;о чему.”11 

У :еценији која је EреMхо:ила Првом свеMском раMу кулMура и
умеMносM су EосMали :рушMвено ан;ажовани :о мере њихово;
конкреMно; уMицаја у EолиMичком живоMу и ослоKо:илачким
Eлановима. ЛиKералне националне и:еје, EуриMанска морал-
носM и сEецифична социјална Eрав:а чији су корени у ауMохMо-
ним о:ликама „сеоско; социјализма” Kили су EокреMачки моMи-
ви сMваралашMва ове кулMурне сMрује ко: СрKа. „Зала;ао се за
моралне и:еје социјалне Eрав:е и националне слоKо:е као најна-
Eре:није мисли оно; :оKа.”12 Мо:ерна еEоха EрожеMа снажним
уMицајима условљеним замахом оMварања сMварали су ан;ажо-
вану лиMераMуру чији су MемаMски оквири Kили вишеслојни али
оKје:ињени у концеEMу националне :елаMносMи. И није Mо више
Kила само афирмација наро:но; еEско; сMваралашMва :о сMеEена
мо;уће инсMруменMализације13 већ је усле:ила умеMничка рафи-
нираносM исEољена кроз су:аре Kројних Eраваца а са Eосле:и-
цом кулMурно; сазревања наро:а.14 Развој оKразовања Kио је неза-
оKилазна Eо:ршка овом Eроцесу. 

На овај начин је :ошло :о својеврсно; национално; уMилиMа-
ризма у чијем је уоKличавању значајно уMицао и еEисMемолошки
EрисMуE. ЕклаMанMан Eример о:;оворно; EрисMуEа у формули-
сању националне и:еје Kио је Јован Цвијић. За;оварајући „исMин-
ски EаMриоMизам”, а не „EаMриоMизам фразе”, Цвијић је уEозора-
вао на сву о:;оворносM и комEлексносM са којим се сусреће мала
и мла:а нација. Ње;ова мисао Kила је уEерена EроMив национал-

11 ОсMојић, Т. (1902), Извеш�ај референ�а Ре�акцијско, о��ора, Конференција у Ма-
�ици ср1ској о ᾽књи,ама за наро�’, Нови Са:, 6. Ближе ви:и и: Марковић, С., Бе-
сермењи, С. (2011). КулMурни национализам у EолиMичкој мисли ко: СрKа
EочеMком 20. века, Ср1ска 1оли�ичка мисао, 4, 377–394. 

12 ПалавесMра, П. (2013)…, сMр. 138. 
13 „Више не;о ика:а исMорију реви:ирају или измишљају љу:и који не

желе сMварну EрошлосM која служи њиховој сврси. Данас је велико
:оKа исMоријске миMоло;ије. О:Kрана исMорије о: сMране Eрофесио-
налаца је :анас EоMреKнија у EолиMици не;о ика:а. ПоMреKни смо.”;
ХоKсKаум, Е. (2005). Ин�ересан�на времена. Је�ан живо� у �ва�есе�ом
веку, По:;орица, сMр. 269. 
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не и:еје засноване на мржњи Eрема :ру;им наро:има. „У свима
изложеним Eо;ле:има о националном ра:у, Eо;ле:има који се
оснивају само на Eраву и на наро:ној снази не сме KиMи ни Mра;а
о: оно;а шMо се зове шовинизам. Право национално осећање не
сме :а Kу:е осећање мржње Eрема :ру;им наро:нима, заMим не
сме :а Kу:е Eрецењивање своје вре:носMи и Eрава а EоMцењи-
вање осоKина и Eрава :ру;их наро:а… ОKожавање, кулM, Eре-
цењивање само;а сеKе ко: наро:а је исMо Mако злочесMо као и ко:
Eоје:инаца… ШовинисMичке Mежње о:;оварају :ема;о;ији у Eо-
лиMичком живоMу.”15 Да Kи се Mо осMварило, Eо Цвијићу, „универ-
зиMеM мора :а Kу:е носилац националне мисли”, о:носно оKразо-
вана инMели;енција која ће мораMи све више :а „комуницира и
:а :олази у :о:ир са кулMурним свеMом”. То је Kио EуM форми-
рања носеће; EаMриоMско; осећања којим MреKа :а је „EрожеM жи-
воM сваке и најскромније личносMи у :ржави”.16 Овакав анMи е;за-
лиMаран начин уочавања вре:носMи соEсMвено; наро:а Kио је
ви:љив и ко: СрKа из Војво:ине. Је:ан о: најзначајнијих кори-
феја Mе Eриче Kила је Иси:ора Секулић која је уEраво уEозоравала
:а национализам MреKа :а се о:уEре ирационалном мисMициз-
му. „У Mом национализму MреKало Kи :а нема мисMике, MреKа
савлађиваMи мисMицизам. Тај национализам MреKа :а је и Eо суш-
Mини и Eо оKлику чисMа, висока кулMура. КулMура у најKољем
смислу речи. Морал, хуманизам, еMика, чесMиMосM. ВаљаносM и
чесMиMосM и EрвокласносM не само срEска, не;о човечанска… На-
ционалносM није, као шMо се оKично мисли, за;ађивање, мржња
на све ненаше и EреMња Eесницом из велике о:војеносMи и оMуђе-
носMи. Национализам је и у Mом, у суровом елеменMу наро:но;

14 „Укус и мерила еEохе који су Mа:а уMврђени EосMали су инMе;ришући чини-
оци морално; је:инсMва широко; кулMурно;, исMоријско; и :рушMвено; кон-
MексMа… СинкреMизам, евроEеизација, мо:ернисMички космоEолиMизам,
на;лашени суKјекMивизам, ин:иви:уалисMичка самосвесM Eоје:инца и ;ру-
Eе (или нације), самоосMварење и EоMврђивање соEсMвено; и:енMиMеMа у
времену и EросMору, сMрасна, ;рчевиMа и :елаMна Mежња ка је:инсMву свих
:елова целине и сMаEању различиMих Mокова и MиEова у је:инсMвену форму,
висок кулM :овршеносMи, исMанчаних нијанси, леEих манира, чисMоMе и оM-
мено; скла:а, уз о:Kацивање све;а шMо је Eриземно, ;руKо, Kанално и ниско
– све Mе сEецифичне о:лике и осоKени знаци за расEознавање срEско; сим-
Kолизма извирали су из оEшMе; :уха времена и из широко; кулMурно; кон-
MексMа у коме су кроз EовраMну :ијалекMичку сEре;у, Mи знаци и сами :ело-
вали као самосMални чиниоци :уховне кулMуре.”; ПалавесMра, П. (2013)…,
сMр. 143.

15 Цвијић, Ј.(1907), О националном ра�у, Бео;ра:, сMр. 22.
16 Цвијић, Ј.(1907), О националном ра�у, Бео;ра:, сMр. 18.
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живоMа, али сMални, еволуMивни национализам је ве:ро лице, оM-
ворена EамеM, оMворено срце, несеKичносM, кулMура у најлеEшем
оKлику.”17 

СMваралашMво је ширило хоризонMе, Kле:ео је уMицај ауMизма,
неси;урносM је ишчезнула а ;ра:ила се си;урносM. УмеMничка :е-
ла су се суочавала са оMвореним изазовима и Kила мно;о Kлижа
мла:има који су несMрEљиво Mра;али за и:енMиMеMом. Пре:носM
ове кулMурне осоKеносMи Kила је у њеном снажном замаху који је
на сеKи својсMвен начин корисMио Mра:ицију и Eрила;ођавао је
EоMреKама осMварења националних циљева. СусреM са EолиMич-
ким Eра;маMизмом :ово:ио је :о нека:а и неEримерене :ијалек-
Mике :ржавних циљева и ин:иви:уално; умеMничко; уMиска. Не-
оKуз:аносM MемEераменMа смеMала је јасној арMикулацији, а Mако
сMворена умеMничка :ела ;уKила су своју сврсисхо:носM. Поли-
Mика је улазила у EоEулизам а сMваралашMво је Mра;ало за :ефи-
нисаним наро:ом и снажном личносMи. У Mом EроцеEу Mежњи
изKалансиран EрисMуE Mражио је време, а нико више није Kио
сEреман :а чека. НесMрEљење је узимало маха, а разумевање за
EосMуEке моћних сусе:а несMајало, Mим Eре ако се има у ви:у ос-
Mварење EолиMичко; и национално; циља оличено у ослоKађању
MериMорија као и EриMисак „Eро:ора на исMок”18 и концеEMа не-
оосманизма наво:но реформисано;, секуларно; и национално
MолеранMно; ОMоманско; царсMва након мла:оMурске револуције
1908. ;о:ине.19 Е;оизам инMереса EоMискивао је конMакM и :ија-
ло;, :иEломаMија је, умесMо :а Eревазилази изворе несEоразума
Eослужила за :о:аMно оEрав:ање имEеријалних захMева. 

Мали наро:и су, међу којима и СрKи, Kили на у:ару и нуђено
им је :а се Eриклоне а Mо је Eо:разумевало :а се Eокоре. Ако је
умеMносM зрачила слоKо:у, EокорносM јој није Kила реч комуни-
кације. И EолиMика Mакав речник није EрихваMала. Државна само-
сMалносM је Kио висок уло; о: које; се није о:сMуEало. АнMа;они-
зам, с је:не сMране имEеријалисMа а с :ру;е Eоносних на своју

17 Секулић, И. (19013), КулMурни национализам, Нови Ср�ин, јануар–
јуни. 

18 „Ка:а је реч о Рајху, ̓ Mежња ка ИсMоку᾽ је означавала намеру оKухваMања шMо
веће; оKима свих оних MериMорија које леже исMочно о: ње;ових ;раница, а
ка: је у EиMању Монархија – EрвенсMвено намеру оKухваMања шMо EросMра-
нијих оKласMи на ју;оисMоку о: њених ;раница. У Рајху је Mа крилаMица осMа-
ла важна као усмерење сEољне EолиMике све :о ње;ово; слома у Дру;ом
свеMском раMу, а у Монархији – све :о њено; слома у Првом свеMском раMу.”;
МиMровић, А. (2011), Про�ор на Балкан и Ср�ија 1908–1918, Бео;ра:: Заво: за уџ-
Kенике, сMр. 12–13. 
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независносM, Mражио је Eреливну каE. ПолиMичке елиMе су у сен-
ци војних коле;а ну:иле овај о;раничени изKор и :ово:иле наро-
:е :о свршено; чина. УEркос речиMосMи и EоMреKе за оKразло-
жењем Eово: за раM се свео на емоMивну рели;иозносM у
соEсMвене Eарцијалне инMересе.20 Бројни су Kили у ЕвроEи сEре-
мни за конфликM са и:ејом :а ће :есMрукција Eо;о:иMи суEроMс-
Mављену сMрану… заKорављајући :а су и они неком Kили суEроMс-
Mављени.21 УEркос очекивању :а су усEеси Краљевине СрKије
осMварени у Балканским раMовима 1912–1913. :овели :о Eоли-
Mичке сMаKилносMи, зKо; EрисуMне националне еуфорије22у о:-
ређеним војним кру;овима и са Mим у вези мањка Eроницљивос-
Mи и самокриMичносMи23, сиMуација је Kила EокренуMа у
суEроMном Eравцу. ПолиMикансMво сMранака, различиMи сMавови
о националном EиMању, инсMруменMализовани EарламенMари-

19 „Може се заEраво рећи :а је :осле:но реMоричко инсисMирање на неEрикос-
новеносMи и неосEоривосMи, ;оMово сакросанMносMи АMаMурково; секулар-
но; мо:ела :рушMва и :ржаве, у који су се неосманисMи Kез изузеMака за-
клињали, све :о наших :ана осMало је:но о: :елоMворних заваравајућих
MакMичких сре:сMава ње;ово; Eо:је:анако :осле:но; оKјекMивно; Eо:ри-
вања и риMуалисMичко; свођења на Eуку форму. ШMо је више АMаMуркових
EорMреMа висило на зи:овима EросMорија у јавним усMановама и ;ле:ало с
фаса:а :ржавних EалаMа, све је мање изворно; кемализма у свако:невном
живоMу.”; Танасковић, Д. (2011), Неоосманизам, 1овра�ак Турске на Балкан,
Бео;ра:: СлужKени ;ласник, сMр. 13. 

20 „УкраMко, 20. век је Kио ера рели;иозно; раMа између секуларних и:еоло-
;ија.”; Бисенић, Д. (2010), Ерик ХоKсKаум: крај :оKа револуција и ;лоKалних
раMова, Ис�орија 20. века, 3, сMр. 185. 

21 ''The war solved no problems. Its effects, both immediate and indirect, were
either negative or disastrous. Morally subversive, economically destructive,
socially degrading, . . . devious in its course, futile in its result, it is the outstanding
example in European history of meaningless conflict.''; Herwig, H. H. (2014), The
First World War Germany and Austria-Hungary 1914-1918, New York: Bloomsbury
Academic, сMр. 1.

22 «О:нако EоKе:оносные :ля СерKии Балканские войны 1912-1913 ;;. оказали
значиMельное воз:ейсMиве на национальные чувсMва ;аKсKурских серKов.»;
Искен:ров, П. А. (2012), Рас1а� Авс�ро-Вен,рии:�оснийски фак�ор, Наро:ы ГаK-
сKурс;ской монархии в 1914-1920 ;;.: оM национальных :вижений к соз:а-
нию национальных ;осу:арсMв, ИнсMиMуM славянове:ения Российской ака-
:емии наук, ЦенMральноевроEейские иссле:ования, выEуск 6, Mом 1, Моск-
ва, сMр. 405.

23 „Црнорукци Kили су о:ушевљени националисMи који су веровали у исMо-
ријску мисију СрKије и Kили решени :а се Mој мисији EосвеMе. Али Mо EаMри-
оMско о:ушевљење у;ушило је сваку криMичносM у њима. Они су као месеча-
ри EосMали неосеMљиви за Mешкоће и оEасносMи.”; Јовановић, С. (2005), Кул-
�урни о�разац, Бео;ра:: СMуKови кулMуре, сMр. 69
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зам, инMересни конформизам, заEушMеносM инсMиMуција, сукоK
цивилне и војне власMи и неEроKирљива Eре:изKорна реMорика
указивали су :а је сиMуација у Краљевини СрKији Kила изузеMно
комEлексна, :алеко о: нормалне а Kлизу оKрачунске.24 „ИсMовре-
мено, сукоKљене сMране, вла:а и црнорукци, Eре:узимали су ко-
раке :а онемо;уће своје EроMивнике. Ра:икална вла:а је насMоја-
ла :а Eо:ели официре. Ови су, Eак, нескривено, EриEремали
:ржавни у:ар.”25 

Положај СрKа у АусMроу;арској Kио је Mакође сложен. Нама Mе-
маMски инMересанMан, њихов EолиMички израз у Јужној У;арској
(Војво:ини) Kио је :о:аMно сEецифичан. РелаMивна малоKројносM
СрKа у У;арској, све;а око 3% Eо EоEису из 1910. ;о:ине, наво:ила
је њихову EолиMичку елиMу :а се окрену сара:њи са :ру;им не-
мађарским наро:има, с оKзиром на Mо :а су они у целини чинили
;оMово Eоловичан Kрој сMановника, или :а EрихваMе EолиMички
комформизам и сарађују са мађарским сMранкама. У Mаквој
сMрукMури сMановнишMва, крхка мађарска већина ослањала се на
асимилаMорску националну EолиMику. ПроKлем мађаризације
сMановнишMва EосMао је основни изазов EолиMичкој елиMи не-
мађара.26

„У;арска се, као уосMалом и чиMава монархија, Eре: Први свеMс-
ки раM, за;лиKила у муљ соEсMвено; национализма27 који је о: Kрој-
не EоEулације немађарских наро:а у У;арској сMворио или Eоли-
Mичке Eослушнике или EолиMичке оMEа:нике. Уважавајући ове оE-
скурне сEецифичносMи и СрKи су Mра;али за својим EолиMичким
изразом. Он је Kио условљен EоменуMом оEшMом сиMуацијом у Мо-
нархији, али и значајним Kројем сEецифичних чинилаца. Демо;-
рафско EрисусMво СрKа у У;аској и сMраначко наслеђе исхо:ишно
везано за сMваралашMво СвеMозара МилеMића, а EоMом расEлинуMо у
KиEоларни сMраначки анMа;онизам Ра:икала и ЛиKерала Kили су
консMиMуMивни елеменMи EолиMичке ексEресије.”28

24 Ближе ви:и и: Екмеџић, M. (1989), С�варање Ју,ославије 1790–1918, књи;а 2,
Бео;ра:: ПросвеMа; МиMровић, А. (1984), Ср�ија у Првом све�ском ра�у,
Бео;ра:; Ра:ојевић, М. Димић, Љ. (2014), Ср�ија у Великом ра�у 1914–1918,
Бео;ра:: СрEска књижевна за:ру;а. 

25 Живојиновић, Д. (2009), Краљ Пе�ар I Карађорђевић, У о�аџ�ини, књи;а 3,
Бео;ра:: Заво: за уџKенике, сMр. 521. 

26 Ближе ви:и: Кириловић, Д. (1935), Помађаривање у �ившој У,арској, Нови Са:.
27 Ближе ви:и: Јаси, О. (1914), Наро�носно 1и�ање и �у�ућнос� У,арске, СуKоMица:

Тискара Хун;арија; Јаси, О. (1912), Узроци и 1осле�ице кризе у У,арској, Велика
Кикин:а: ШMамEарија СMеве Миленковића. 



УМЕТНИЧКО СТВАРАЛАШТВО КАО (НЕ)ОСТВАРЕНИ ДОМЕТ НАЦИОНАЛНОГ ИЗРАЗА СРБА УОЧИ ПО-

МИХАЕЛ Т. АНТОЛОВИЋ 179

ОчиMа сара:ња сMраначких Eрвака са мађарским сMранкама уз
међусоKну оEMужKу за из:ају националних инMереса као и неус-
Eех ;рађанско; сMраначко; окуEљана оEхрвани ри;и:ним нацио-
нализмом власMи29 Kили су :овољни за разочарање мла:их и њи-
хово окреMање о:лучнијим и о:су:нијим меMо:ама. „СMав
ју;ословенских наро:а Eрема ХаKзKуршкој монархији изражава
се највише кроз револуционарне EокреMе који се јављају у ју;о-
словенским земљама Eосле 1903. Ови EокреMи имају свој со-
цијалнни и национални каракMер.”30

Из;ле:ало је :а се Eоверење у KезконфликMну Kу:ућносM ;ео-
EолиMичко; EросMора Балкана, али и ЕвроEе, о:ржало је:ино још
у кулMурном изразу. КулMура своју слоKо:у сMваралашMва није
намеравала :а укалуEи у Mокове Eрема Kезизлазју и конфликMу.
Све :ок је Kило на:е за разумевањем међу љу:има и EоMреKе за
исказивањем соEсMвених сMавова и Eокушајем разумевања сMа-
вова оних :ру;их, сMваралашMво није Kило у служKи је:носмерне
EолиMике. Оно је Kило условљено Mра;измом искључиве EолиMи-
ке31 али ника:а је, Eа и на Балкану, није EрихваMало :оKровољно
шMо не значи :а није, у новонасMалим околносMима EосMало :ео
ње и Mо :о MренуMка :а Kу:е и њена инсEирација. „Срце Балкана
јесMе Eровинција исMорије, али има своју исMорију која ;а је чини-
ла еEиценMром :раме човеково; живљења исMорије. Трајне окол-
носMи ове исMорије се увек исказују на EосеKне начине, али је у
њима сMална Mра;ичносM живљења. МеђуMим, човек је исMина у;-
рожен Mаквом исMоријом, али је из ње и EроисMекао, њен је чини-
лац, Mворац и жрMва, саучесник је зла и својим урођеним, на-
слеђеним и сMеченим наравима.”32 ОMу:а су ори;инални хероји
исMорије врло реMка Eојава јер је њихово о:у:арање исувише
очи;ле:но. МалоKројни су они који својим сMавом не EрихваMају
снажан EокреM маMице чији Mок не во:и намеMнуMим EуMем, чак и
уколико је Mај сMав мо;ао :а Kу:е и EозиMивно искусMво. 

28 Ближе ви:и: Марковић, С. (2012), ПолиMикансMво или Eроле;омена :емок-
раMске сMранке ко: војвођанских СрKа АусMро-У;арске монархије, Ис�ражи-
вања, 23, 415–432. 

29 Ближе ви:и и: Микавица Д. (2007), Михаило Поли� Десанчић, Нови Са:: СMи-
лос. 

30 ЧуKриловић, В. (1958), Ис�орија 1оли�ичке мисли у Ср�ији 19. века, Бео;ра::
ПросвеMа, сMр. 422. 

31 МомKауер А. (2013), Узроци Прво, све�ско, ра�а, Бео;ра:: Клио. 
32 МиMровић, А. (2008), Кул�ура и ис�орија, Бео;ра:: АрхиEела;, сMр. 10. 
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ПРЕГРУПИСАВАЊЕ ИЗРАЗА ИДЕНТИТЕТА 
ОД ПОЛИТИКЕ ПРЕМА КУЛТУРНИМ САДРЖАЈИМА

ЕксMремни концеEM је:инсMвено; мађарско; EолиMичко; наро:а,
Eре:сMављен и ;ашењем свако; ви:а ауMономносMи и ко: СрKа
1912. ;о:ине33 и Eо:сMакнуM усEесима Краљевине СрKије у Kал-
канским раMовима,34 уMицао је на замах клонулосMи и EриMаје-
носMи у изразу националне и:еје СрKа из Монархије. Уз исMовре-
мени EриMисак „мађаризације” који је јачао како је у;ле:
Краљевине СрKије, након Kалканских раMова, EосMајао све очи;-
ле:инији, сиMуација за СрKе у У;арској је Kивала све Mежа. Било је
и оних који су клонули и на које се уEозоравало. „Ко: нас СрKа у
овим крајевима, а осоKиMо ко: нас СомKораца, насMуEила је Kила
у Eосле:ње време нека малаксалосM и аEаMија. НајKољи и најиMе-
ли;енMнији наши љу:и из;уKили су веру у Kу:ућносM нашу и не-
ком еле;ичном мало:ушноћу Eочеше :а шире уверење, :а не
вре:и нишMа KориMи се, ра:иMи, и заузимаMи се за наше јавне Eос-
лове, јер се ко: нас и Mако не :а нишMа EосMићи.”35 Временом су
Eрила;о:љиви инMелекMуалци Eронашли начин :а изразе наци-
онални и:енMиMеM. Гра:ске сре:ине су Eре:њачиле у Mоме. Тако
је на Eролеће 1911. у СомKору основан Савез срEских Eевачких
:рушMава Војво:ине, ХрваMске, Славоније и Босне и Херце;овине.
Ра: на сMварању ово; савеза Kио је о:;оворан и исцрEан. ТреKало
је оKје:иниMи сва или шMо више EосMојећих срEских Eевачких
:рушMва са EросMора Монархије у је:инсMвен савез, основаMи но-
ва :рушMва, осмислиMи са:ржину :еловања Савеза и јасно о:ре-
:иMи ње;ову уло;у у очувању национално; и:енMиMеMа. „Савез Kи
имао у чеMир Eравца :а развије свој ор;анизаMорски ра:. Наиме:
:а искуEи у је:но коло EосMојећа Eевачка :рушMва; :а уMиче на
оснивање нових Eевачких :рушMава; :а Eокуша оKновиMи она
:рушMва која имају своја Eравила, али су EресMала ра:иMи; и нај-

33 „Највећи у:арац за СрKе у У;арској на националном Eлану Eре:сMављао је
закон у ви:у наре:Kе цара и краља Фрање Јосифа I о: 11. јуна 1912. којим је
de facto укинуMа срEска наро:но-црквена ауMономија…”; Ра:енић, А. (1994),
БорKа за EолиMичка Eрава у Јужној У;арској, Ис�орија ср1ско, наро�а, Бео;ра:,
књи;а VI-1 Бео;ра:: СрEска књижевна за:ру;а, сMр. 548.

34 Марковић, С. (2013), ПорMреM срEско; војника у раMним :оEисима за СрKе из
Војво:ине 1912; З�орник Филозофско, факул�е�а у Приш�ини, 43-1, 389–410. 

35 Ср1ски 1евачки �ом, Сло,а, Kр. 41, 9 (22) окMоKар 1911.
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за:, :а Eомо;не оним :ружинама која немају о:оKрених шMаMуMа
:а :ођу :о Mакових Eравила.”36 

На Eрвом сасMанку Савеза, на коме су Kили EрисуMни Eре:сMав-
ници из чеMрнаесM Eевачких :рушMава, за Eре:се:ника УEравно;
о:Kора је изаKран у;ле:ни сомKорски а:вокаM Јован Јоца Лалоше-
вић.37 Приликом изKора, Лалошевић се о:ре:ио у вези са Eриори-
MеMним :елаMносMима сMављајући у сре:ишMе инMересовања и
ра:а националну и:еју. 

„СисMемаMски Eриређене Eевачке свечаносMи, уMакмице и
сасMанци Eев. ДрушMава уро:иће и ко: нас, као шMо је Mо Kило и ко:
осMалих кулуMрних наро:а, веома корисним Eло:ом, не само у Eо;-
ле:у не;овања Eесме и Eевања не;о и у Eо;ле:у не;овања нацио-
налне свесMи и осећаја соли:арносMи и наро:но; је:инсMва.”38

Значајан Eо:сMицај ра:у Савеза Eевачких :рушMава, али и
уоEшMе ро:ољуKивом EрисMуEу националној и:еји :ала је
из;ра:ња и оMварање СрEско; Eевачко; :ома. Био је Mо је-
:инсMвен :о;ађај, који је и:еју EосMојања срEсMва на овим
EросMорима монуменMало и уEечаMљиво осве:очио. „Не ра-
:ујемо се ми само заMо шMо смо ево сMекли Eраву EалаMу на
најви:нијем и најлеEшем месMу ;ра:а СомKора; не ра:ује-
мо се ми само заMо, шMо је ево у:арен чврсM и јак Mемељ ма-
Mеријалном наEреMку срEске је:не EросвеMне усMанове…
Мирним и :осле:ним ра:ом усавршише Eрво сеKе, Eа он:а
основаше Савез свих срEских Eевачких :рушMава и ево са:
Eола;ано, у Mишини све Mо усEешније скуEљају у је:но
снажно коло све СрKе Eеваче из свију крајева, шMа више, Mра-
же и учвршћују везе са осMалим словенским Eевачима, Mе
Mако уMиру EуM је:ној оEшMој јакој ор;анизацији, која ће нам
више корисMи, веће; Eризнања :онеMи, не;о све наше Eар-
Mије скуEа… СрEски Певачки :ом у СомоKру није Kо;аMа Eа-
лаMа, којом се само хвалиMи хоћемо, не;о је он ценMар но-

36 Ра� савеза, Гусле, Kр. 2, 1 (14) јун 1911. 
37 „ДрушMво ово ценећи заслу;е сво;а кума ;. :р-а Јоце Лалошевића, које је на

срEском EросвеMном Eољу Eоказао, а осоKиMо ценећи заслу;е око оснивања,
о:ржања и унаEређивања ово;а, о:ликује ;а својим највећим о:личјем – Kи-
ра ;а за сво;а Eочасно; Eре:се:ника”, Освећење зас�ава Ср1. Грађ. Певачко,
Друш�ва у Сом�ору, Сло,а, Kр. 17, 27. аEрил (10. мај) 1914. О EолиMичком ра:у
Јована Јоце Лалошевића Kлиже ви:и: Марковић, С. (2011), Поли�ичка �ио,ра-
фија Јована Јоце Лалошевића, СомKор: Пе:а;ошки факулMеM у СомKору. 

38 Говор Јоце Лалошевића Eриликом именовања за Eре:се:ника УEравно; о:-
Kора Савеза Eевачких :рушMава, Сло,а, Kр. 15, 10 (23) аEрил 1911. 
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вије; кулMурно; је:но; EокреMа наше;, који MреKа :а Kу:е о:
велике корисMи Eо наEре:ак цело; наро:а срEско; у овим
крајевима.”39 

Гласило новоформирано; и амKицизоно са;ле:авано; :рушM-
ва Kио је часоEис Гусле40 са намером :а излази је:ном месечно,
осим јула и ав;усMа. „ЛисM наш сMајаће ваз:а у служKи срEске Eе-
сме и музике и сва;:а ће Eуним о:ушевљењем ра:иMи на Mоме,
:а се срEска Eесма и срEски наро:ни моMиви из:и;ну из :уKине
неEознавања, Mе :а им се оси;ура и о:а оно оEшMе и велико Eри-
знање, које им Eо високој умеMничкој вре:носMи њиховој с Eра-
вом EриEа:а.”41 ЧасоEис је оEераMивно и MеореMски ра:ио на ос-
нивању срEских Eевачких :рушMава, али је Kио оMворен и
сEреман за сара:њу са Eевачким :рушMвима :ру;их, Eре све;а
словенских наро:а. „Тражићемо везе са Савезима и Eев. Дружи-
нама осMалих славенских наро:а, а :оносићемо у лисMу овом из
живоMа и ра:а Eевачких и музичких у:ружења славенских Eа и
осMалих кулMурних наро:а све оно, из че;а се можемо нечем :оK-
ром, корисном и EракMичном научиMи.” Уре:ник часоEиса Kио је
Ђорђе Цвејић, хоровођа, „сомKорски учиMељ, музички веома оK-
разован и оK:арен”.42

У Mаквим околносMима, сMварала се и је:на нова свесM међу
мла:има о EоMреKи соEсMвено; оKразовно; уз:изања као Eра;а
који MреKа :осMићи :а Kи се оMEочео ра: на очувању и јачању ср-
EсMва. „Тај нови живоM Kиће он:а, ка: у све наше усMанове :рушM-
ва и развој Eрилика, сMуEи нова ;енерација, којој неће на школа-
ма KиMи ;лавни циљ: EрославиMи се на лаком Mерену EолиMичких
Mрзавица, сMећи ловорике у међусоKној личној ;р:њи и Eо:ме-
Mању, не;о: Eрво сMећи соли:но оKразовање и сEрему у свакоме
Eо;ле:у, Mе он:а, Mако јаки и наоружани си;урним маMеријалом
знања и сEреме у:ариMи на свима линијама и у свим Eравцима
EроMив свих оних, који, Eо: ви:ом EолиMичко; лажно; EаMрио-
Mизма, хоће :а во:е ;лавну реч.”43 Било је ово ;енерисање сMава
међу мла:има који је Kио инсEирисан лиKералним и:ејама сMва-
рања националне свесMи оKразовањем и сMицањем нових знања,
а који је Kио очи;ле:но суEроMсMављен ра:икалној и револуцио-
нарној реMорици, каракMерисMичној и значајно EрисуMној међу

39 Ср1ски 1евачки �ом, Сло,а, Kр. 41, 9 (22) окMоKар 1911.
40 ЧасоEис је ре:овно излазио о: маја 1911. :о маја 1914. ;о:ине. 
41 Наша 1рва реч и 1озив на 1ре�1ла�у, Гусле, Kр. 1, 1 (14) мај 1911. 
42 Кљајић, Л. (1992), Пе�ар Коњовић, сећања, за1иси и 1исма, Нови Са:, сMр. 20.
43 С�варање нове ,енерације, Сло,а, Kр. 51, 18 (31) :ецемKар 1911. 
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мла:им Словенима. О:лучна, :елоMворно наEеMа и EаMриоMски
искључива, реMорика ор;анизација омла:ине, након анексије
Босне и Херце;овине окMоKра 1908, Kила је на:моћно EрисуMна и
указана јој је значајна Eо:ршка и о: наших нају;ле:нијих инMе-
лекMуалаца Mо; :оKа EоEуM Јована Цвијића.44 

СомKор је на овај начин EосMао је:ан о: најзначајнијих уEо-
ришMа кулMурно-EросвеMне :елаMносMи СрKа у Војво:ини. „После
слома МилеMићева EокреMа, СомKор је на школском, кулMурном и
:рушMвеном Eољу енер;ично Eро:ужио национални ра: свој.
СMо;о:ишња најсMарија у целом срEсMву, а у Војво:ини је:ина
УчиMељска и учиMељичка школа, Kила је за цело СрEсMво раса:-
ник учиMељско; Eо:млаMка и о:ушевљених националних EоKор-
ника45… Ов:е је окуEио око сеKе омла:ину Васа СMајић и Eокре-
нуо свој о:лични лисM ’Нови СрKин’ зKо; че;а је Eосле за време
СвеMско; раMа Kио Eро;ањан, оEMужен и хаEшен. Али национално
о:ушевљење није исEуњавало само срца школске омла:ине. Це-
ло сомKорско ;рађансMво је Kило на:ахнуMо жарким ро-
:ољуKљем, и оно је уEорно и свесно развијало сисMемаMски и ин-
Mензивни кулMурни и :рушMвени ра:.”46 

ЦенMрална манифесMација овакво; начина израза национал-
но; и:енMиMеMа о:и;рала се, исEосMавиће се, у Eре:вечерје раMа.
Јуна 1914. ;о:ине у СомKору је Kила ор;анизована Eрва „Слава и
слеM срEских Eевачких :рушMава их јужнословенских крајева у
АусMроу;арској”. „СлеM је Kио Mакмичарски уз учешће 42 хора их
Војво:ине, Славоније, ХрваMске, Босне и СрKије. СрKију реEрезен-
Mују Eевачко :рушMво ᾽СMанковић᾽ из Бео;ра:а и војни оркесMар
;ар:е краља ПеMра.”47 Најаве за овај :о;ађај, уз Eри:авање оEшMе-
срEско; значаја,48 Eојавиле су се неколико месеци унаEре: и нису
мо;ле :а Eрођу Kез, рекло Kи се, EолиMиканMских криMика.49 „За
Eочасне Eре:се:нике изаKрани су Eре:се:ници свих срEских

44 Ближе ви:и: Цвијић, Ј. (1908), Анексија Босне и Херце,овине и ср1ски 1ро�лем,
Бео;ра:. 

45 Ближе ви:и и: Макарић, Р., Васиљевић С. ( 1978), 200 ,о�ина о�разовања учи-
�еља у Сом�ору 1778–1978, СомKор.

46 Лалошевић, Ј. Осло�ођење Сом�ора, ИсMоријски архив, СомKор, Ф-56. 
47 Про:ановић, П. (2003), Сом�ор у 1рохујалом времену, о� Зом�ара �о Сом�ора, Но-

ви Са:: ПромеMеј, књи;а 1, сMр. 227; ви:и и Јоца Лалошевић, Осло�ођење Сом�о-
ра…

48 „Певачка Слава СрKа Певача није локална, не;о оEшMе срEска, она се има
смаMраMи као корак у наEре у смишљеном, сисMемаMском, ор;анизаMорском
ра:у Савеза СрE. Пев. ДрушMава”, Певачка слава Ср�а 1евача, Сло,а, Kр. 41, 13 (26)
окMоKар 1913. 
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EросвеMних, хуманих и Eривре:них :рушMава и усMанова о: оEш-
Mе; наро:но; значаја, у Eокрајинама, на које се Савез Певача Eро-
сMире, а Mо су Eре:се:ници: МаMице срEске у Новом Са:у, ДрушM-
ва за СрE. Нар. ПозоришMе у Новом Са:у, ПросвјеMе у Сарајеву,
Соколских жуEа: Фрушко;орске, Крајишке и Босанско-Херце;о-
вачке, Савеза Женских За:ру;а у За;реKу и Сарајеву, Привре:ни-
ка у За;реKу и Савеза Земљора:ничких За:ру;а у За;реKу.”50 Ова
;ран:иозна слава Kила је :емонсMрација кулMурно; сMварала-
шMва СрKа. На Mро:невном скуEу се окуEило Eреко 1000 извођача
из 22 Eевачке :ружине из чиMаве Монархије, али и из Краљевине
СрKије. На свечаносMима су учесMвовала :рушMва из СуKоMице, Бе-
чеја, А:е, Темишвара, Ши:а, За;реKа, Панчева, Руме, Сремских
Карловаца, Бу:имEешMе, Панчева и :р. Из Бео;ра:а су :ошли
Ака:емско Eевачко :рушMво „СMанковић” и „ОKилић”. Ор;аниза-
ција, хармонизација и о:аKир :ела за Eро;рам ове манифесMа-
ције Kио је својеврсMан Eо:ви;. „Ро:ољуKива уEрава Савеза СрEс-
ких Певачких Дружина на челу са својим врсним и заузимљивим
Eре:се:ником, EокреMачем и :ушом ове славе :р. Јоцом Лалоше-
вићем у:есила и извела је не само умеMничку, не;о и Mехничку
сMрану ове славе са Mаквом вешMином и окреMношћу, :а у Mоку са-
мо;а славља не Kеше никакве EомеMње, не;о је у свему вла:ао
узориMи ре: и Eоре:ак.”51 И Јоца Лалошевић, након :оKијених
Eризнања о: исMакнуMих личносMи, EоEуM Тихомира ОсMојића и
ПеMра Коњовића52, а Eово:ом усEешно; завршеMка ове је:инсMве-
не националне манифесMацијеније није крио своје за:овољсMво
њеним усEехом као и EоMвр:ом у исEравносM својих сMавова о на-

49 „ЗасMава у је:ном о: својих Eосле:њих Kројева, Eишући о Mоме, :а се на
и:уће Eролеће сEрема Eрва срEска Eевачка слава, а;иMује, :а се KојкоMују
они, којима је Eоверено :а Mу славу, Eо Eозиву и :ужносMи, коју заузимају у
Савезу Певачких Дружина, изве:у, јер нису EрисMаше њезине сMранке”, За-
с�ава и 1евачка слава, Сло,а, Kр. 43, 27. окMоKар (9. новемKар) 1913. 

50 Певачка слава Ср�а 1евача, Сло,а, Kр. 41, 13 (26) окMоKар 1913. 
51 Ср1ска 1евачка слава, Сло,а, Kр. 22, 1 (14) јун 1914.
52 „И Савез Певачких ДрушMава и наша журналисMика и сва EроKуђена јавносM,

MреKа :а енер;ичо Eора:и на Mом :а се у шMо више наших оEшMина оснују Eе-
вачка :рушMва. УнуMрашњи ра: Eевачко; :рушMва, осоKиMо на селу и у
мањим варошима, сам соKом је :рушMвено и наро:но Eросвећивање.”; Ти-
хомир ОсMојић, Наша 1евачка �руш�ва и наро�но 1росвећивање, ЛеMоEис МаMи-
це срEске, свеска 3, 1914, сMр. 273 (13). „СвечаносM је у целини Kила :оKро ор-
;анизована, и Eре:се:ник савеза, ;. :-р Јоца Лалошевић, :ао је :оKар Eример
о Mом, како се и у овим крајевима, ;:е је Mолика смеMња и сEоља и изнуMра
свему шMо је наше, вешMо и леEо мо;у :а изве:у и сMвари великих размера.”,
Коњовић, П. (1914), Ле�о1ис Ма�ице ср1ске, 3, 338 (114).
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ционалном ра:у. „И ми СрKи Eевачи учесMвујемо у изиђивању
наро:не нам кулMуре. Скроман је Mо Eосао који ми СрKи Eевачи
оKављамо, али иEак о: велико; значаја. Јер нема живоMа Kез Eе-
сме, и нема наро:на живоMа Kез наро:не Eесме. Не;оваMи, чуваMи
и развијаMи Mу наро:ну Eесму, значи не;оваMи, чуваMи и креEиMи
наро:ни живоM. Ко је у Mаковом ро:ољуKивом Eослу из:ржао
верно, свесно и исMрајно, заслужио је :а му се Mо јавно и Eриз-
на.”53 Рефлексија овакво; ;ран:иозно; умеMничко; окуEљања
имала је различиMе ви:ове. Мла:е љу:е, EаMриоMски оријенMиса-
не, срEске наро:не Eесме, нарочиMо из косовско; циклуса, инс-
Eирисале су за осећај националне EриEа:носMи и Eо:сMицале су
њихову увереносM у је:инсMво са Краљевином СрKијом у Kлиској
Kу:ућносMи и Eо цену KорKе за ослоKођење. У Mумачењу Mих сMа-
вова ко: мла:их нека:а се ишло и Eрема злоуEоMреKи њихово;
енMузијазма кроз и:еолошки анMа;онизам Eрема о:ређеним
слојевима соEсMвено; наро:а.54 КулMурно сMваралашMво које је
креирало је:инсMво национално; израза није мо;ло :а Kу:е Eо:-
сMрек за ;рађански сукоK, али је у ре:укционом EрисMуEу нашло
начин :а EосMане извор националисMичко; мало:ушја. 

БЕЗУСПЕШНИ ПОДСТИЦАЈ АНТИРАТНОМ 
ЕПИЛОГУ

Ова кулMурна манифесMација, у мно;о чему Mешко изво:љива и
:анас, није сEречила сукоK. Он је мно;о раније EриEреман и Eре-
су:но условљен EолиMикама великих сила. ИEак њено о:ржа-
вање Eоказало је у којој мери кулMивисан национални израз Eо-
Kуђује ро:ољуKива осећања чија крајна консеквенца не мора :а

53 Говор Јоце Лалошевића 1ре 1о�еле �и1лома на заврше�ку славских свечанос�и 1е-
вачких �руш�ава, Сло,а, Kр. 22, 1 (14) јун 1914. „Др. Јоца Лалошевић је у своме
:ивноме ;овору… рекао, :а је све оно шMо је учинио, учинио Eо :ужносMи,
као ро:ољуK и као човек СрKин, а још Kи се више ра:овао, ка:а Kи у своме
кру;у и ра:у на кулMури срEској мо;ао уз сеKе ви:еMи шMо више њих, који се
за срEску кулMуру не само о:ушевљавају, не;о и ра:е.'', Још је�ан свечан �ан у
Сом�ору, Сло,а, Kр. 24, 15 (28) јун 1914. 

54 „Омла:ина је сушMину кулMурно; развиMка схваMала као освеMљавање EуMа
ослоKо:илачкој KорKи наро:а, соEсMвено васEиMавање и EриEремање за ос-
лоKо:илачки јуриш EроMив Mуђинских и соEсMвених у;њеMача.”; Ђорђевић,
М. (1979), Ср1ска нација у ,рађанском �руш�ву о� краја 18. �о 1оче�ка 20. века,
Бео;ра:: МарксисMички ценMар ЦК СК СрKије, сMр. 93. 
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Kу:е искључивосM. ИнMереси већ ;руEисаних савеза АнMанMе и
ЦенMралних сила, окренуMи соEсMвеним Eарцијалним имEе-
ријалним EоMреKама Kили су неEремосMива EреEрека за хума-
носM. ШMавише она се Mумачила као Eацифизам чија је консеквен-
ца ре:укција EаMриоMско; морала и из:ајнички :ефеMизам у
времену неизKежно; оKрачуна. СрEски наро: није Kежао о: иза-
зова. Суочио се и са соEсMвеним слаKосMима у ви:у националне
уоKразиље, али је имао Eоклонике и за;оворнике кулMурне афир-
мације и:енMиMеMа сво; наро:а. И о Mоме је, у ово време оKележа-
вања сMо;о:ишњице о: EочеMка Прво; свеMско; раMа EоMреKно ;о-
вориMи, јер сMваралашMво је имало мо;ућносMи :а исEуни и
оEлемени љу:е, раM је Mа:а, и нажалосM, у Mоме усEео. 

ЛИТЕРАТУРА Бисенић, Д. (2010). Ерик ХоKсKаум: крај :оKа револуција и ;лоKалних ра-
Mова. ИсMорија 20. века, 3, 181-186.

Гелнер, Е. (1997). Нације и национализам. Нови Са:.

Васић, А. (2005). СрEски књижевни ;ласник и национална умеMничка
музика. Нови Са:.

ГолуKовић, З. (2007). АнMоEоло;ија. Бео;ра:: СлужKени ;ласник.

Макарић, Р., & Васиљевић, С. (1978). 200 ;о:ина оKразовања учиMеља у
СомKору 1778-1978. СомKор.

Екмеџић, М. (1989). СMварање Ју;ославије 1790-1918. Бео;ра:: ПросвеMа.
књи;а 2.

Ђурић, М. (2009). УMоEија измене свеMа, миM, наука, и:еоло;ија. У Служ-
Kени ;ласник, саKрани сEиси. Бео;ра:: СлужKени ;ласник. књи;а 6.

Живојиновић, Д. (2009). Краљ ПеMар I Карађорђевић. У У оMаџKини.
Бео;ра:: Заво: за уџKенике. књи;а 3.

Кириловић, Д. (1935). Помађаривање у Kившој У;арској. Нови Са:.

ПеMковић, З. (1991). Руске Mеме у СрEском књижевном ;ласнику. (сMр.
1901-1914). Чачак: Гра:ска KиKлиоMека: Вла:ислав ПеMковић Дис.

Ковић, М. (2003). ЗаEа:ноевроEске EолиMичке и:еје у "СрEском књи-
жевном ;ласнику" : 1901-1914. Бео;ра:.

Коњовић, П. (1914). . ЛеMоEис МаMице срEске, 3,

Кљајић, Л. (1992). ПеMар Коњовић, сећања, заEиси и Eисма. Нови Са:.

ЂорђевићЈовановић, Ј. (2003). Неохеленска књижевносM у СрEском књи-
жевном ;ласнику. У СMо ;о:ина СрEско; књижевно; ;ласника, ЗKорник
ра:ова. Нови Са:.



УМЕТНИЧКО СТВАРАЛАШТВО КАО (НЕ)ОСТВАРЕНИ ДОМЕТ НАЦИОНАЛНОГ ИЗРАЗА СРБА УОЧИ ПО-

МИХАЕЛ Т. АНТОЛОВИЋ 187

Ђорђевић, М. (1979). СрEска нација у ;рађанском :рушMву о: краја 18 :о
EочеMка 20 века. Бео;ра:: МарксисMички ценMар ЦК СК СрKије.

Јаси, О. (1914). Наро:носно EиMање и Kу:ућносM У;арске. СуKоMица: Тис-
кара Хун;арија.

Јаси, О. (1912). Узроци и Eосле:ице кризе у У;арској. Велика Кикин:а:
ШMамEарија СMеве Миленковића.

Јовановић, С. (2013). Моји Савременици. Бео;ра:: Беокњи;а.

Јовановић, С. (2005). КулMурни оKразац. Бео;ра:: СMуKови кулMуре.

Искен:ров, П.А. (2012). РасEа: АвсMро-Вен;рии:Kоснийски факMор, На-
ро:ы ГаKсKурс;ской монархии в 1914-1920 ;;.: оM национальных :виже-
ний к соз:анию национальных ;осу:арсMв. У ЦенMральноевроEейские
иссле:ования. (сMр. 405-417). Москва: ИнсMиMуM славянове:ения Рос-
сийской ака:емии наук. выEуск 6, Mом 1.

Марковић, С. (2011). ПолиMичка Kио;рафија Јована Јоце Лалошевића.
СомKор: Пе:а;ошки факулMеM у СомKору.

Марковић, С., & Бесермењи, С. (2011). КулMурни национализамЬ у Eоли-
Mичкој мисли ко: СрKа EочеMком 20. века. СрEска EолиMичка мисао, 4,
377-394.

Марковић, С. (2010). СомKорски лисM Нови СрKин у Mра;ању за кулMур-
ним оKрасцем у националној и:еји. У ЗKорник ра:ова АнMичка кулMура,
евроEско и срEско наслеђе. Бео;ра:: ДрушMво за АнMичке сMу:ије Ср-
Kије, ИнсMиMуM за Mеолошка исMраживања.

Марковић, С. (2012). ПолиMикансMво или Eроле;омена :емокраMске
сMранке ко: војвођанских СрKа АусMро-У;арске монархије. ИсMражи-
вања, 23, 415-432.

Марковић, С. (2013). ПорMреM срEско; војника у раMним :оEисима за Ср-
Kе из Војво:ине 1912. ЗKорник Филозофско; факулMеMа у ПришMини,
43(1), 389-410.

Милисавац, Ж. (2000). ИсMорија МаMице срEске 1880-1918. Нови Са:: Ма-
Mица срEска. књи;а III.

Микавица, Д. (2007). Михајло ПолиM. Десанчић. Нови Са:: СMилос.

МиMровић, А. (2011). Про:ор на Балкан и СрKија 1908-1918. Бео;ра:: За-
во: за уџKенике.

МиMровић, А. (1984). СрKија у Првом свеMском раMу. Бео;ра:.

МиMровић, А. (2008). КулMура и исMорија. Бео;ра:: АрхиEела;.

МомKауер, А. (2013). Узроци Прво; свеMско; раMа. Бео;ра:: Клио.



ЗБОРНИК РАДОВА ФИЛОЗОФСКОГ ФАКУЛТЕТА ХLIV (3)/2014

188 МИХАЕЛ Т. АНТОЛОВИЋ

ОсMојић, Т. (1902). ИзвешMај референMа Ре:акцијско; о:Kора. У Конфе-
ренција у МаMици срEској о ќњи;ама за наро:. Нови Са:.

ОсMојић, Т. (1914). Наша Eевачка :рушMва и наро:но Eросвећивање. Ле-
MоEис МаMице срEске, свеска 3.

ПалавесMра, П. (1992). И:еоло;ија и мисија књижевних часоEиса: Eри-
мер "Босанске виле", и "СрEско; књижевно; ;ласника". Нови Са:. сеEа-
раM.

ПалавесMра, П. (2013). ИсMорија мо:ерне срEске књижевносMи. Бео;ра::
СлужKени ;ласник.

ПеMровић, В. (1954). Времена и :о;ађаји. Нови Са:: МаMица срEска.

ПоEов, Ч. (2007). Велика СрKија, сMварносM и миM. Сремски Карловци, Но-
ви Са:.

ПоEовић, Б. (1977). КриMички ра:ови Бо;:ана ПоEовића Eрире:ио
Фрањо Грчевић. Нови Са:: МаMица срEска.

Про:ановић, П. (2003). СомKор у Eрохујалом времену, о: ЗомKара :о
СомKора. Нови Са:: ПромеMеj. књи;а 1.

Ра:енић, А. (1994). БорKа за EолиMичка Eрава у Јужној У;арско. У ИсMо-
рија срEско; наро:а. Бео;ра:: СрEска књижевна за:ру;а. књи;а VI-1.

Ра:ојевић, М., & Димић, Љ. (2014). СрKија у Великом раMу 1914-1918.
Бео;ра:: СрEска књижевна за:ру;а.

Ракић, Л. (1990). О:јек Eрво; Kалканско; раMа у Војво:ини. ЗKорник Ма-
Mице срEске за исMорију, 42, 39-56.

Секулић, И. (1903). КулMурни национализам. Нови СрKин, јануар-јуни.

Скерлић, Ј. (1977). УнишMење есMеMике и :емокраMизација умеMносMи. У
КриMички ра:ови Јована Скерлића. Нови Са:.

ТуMњевић, С., & Не:ић, М. (2003). СMо ;о:ина СрEско; књижевно; ;ласни-
ка. У ЗKорник ра:ова. Нови Са:: МаMица срEска.

Танасковић, Д. (2011). Неоосманизам, EовраMак Турске на Балкан.
Бео;ра:: СлужKени ;ласник.

ХоKсKаум, Е. (2005). ИнMересанMна времена. Је:ан живоM у :ва:есеMом
веку. По:;орица.

ЦвеMичанин, В. (2006). Француска књижевносM у СрEском књижевном
;ласнику. Ниш.

Herwig, H.H. (2014). The First World War Germany and Austria-Hungary
1914-1918. New York: Bloomsbury Academic.

Цвијић, Ј. (1907). О националном ра:у. Бео;ра:.



УМЕТНИЧКО СТВАРАЛАШТВО КАО (НЕ)ОСТВАРЕНИ ДОМЕТ НАЦИОНАЛНОГ ИЗРАЗА СРБА УОЧИ ПО-

МИХАЕЛ Т. АНТОЛОВИЋ 189

Цвијић, Ј. (1908). Анексија Босне и Херце;овине и срEски EроKлем.
Бео;ра:.

ЧуKриловић, В. (1958). ИсMорија EолиMичке мисли у СрKији 19. века.
Бео;ра:: ПросвеMа.

ШТАМПА Зас�ава, Нови Са:

Сло,а, СомKор

Гусле, СомKор 

Нови Ср�ин, СомKор

Ле�о1ис Ма�ице ср1ске, Нови Са: 

ИЗВОРИ ИсMоријски архив СомKор 



ЗБОРНИК РАДОВА ФИЛОЗОФСКОГ ФАКУЛТЕТА ХLIV (3)/2014

190 МИХАЕЛ Т. АНТОЛОВИЋ

SAŠA S. MARKOVIĆ

MIHAEL Т. ANTOLOVIĆ
UNIVERSITY OF NOVI SAD
FACULTY OF PEDAGOGY, SOMBOR

SUMMARY ARTISTIC CREATIVITY AS (UN) REALIZED RANGE OF NATIONAL EXPRESSION 
OF SERBS ON THE EVE OF THE FIRST WORLD WAR

The success of the Kingdom of Serbia in the Balkan Wars 1912-
1913. Not brought political stability to the country. On the contrary,
certain military circles, encouraged by the success of the war felt
that the time had come to national political issue resolved without
hesitation. This situation has caused the election crisis in Serbia
early in 1914. The Austro-Hungarian Empire Serbs were subjected to
ethnic discrimination, especially since in 1912. Their conservation
identity amounted to a cultural activity. It was negligible way of pre-
senting their national feelings. On the contrary. Shortly before his
assassination in Sarajevo on 28 June, 1914. Was a meeting of many
Serbian choral societies in Sombor. At this event, attended by over
1000 participants who sang folk and patriotic songs. About this event
could be heard in all the places where he lived for the Serbian people.

KEY WORDS: culture, Serbs, Balkan Wars, nation, identity.


