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СЛИКА ГРАДА У РОМАНУ ДОШЉАЦИ МИЛУТИНА 
УСКОКОВИЋА

Сажетак: У овом раду анализира се роман Милутина Ускоковића 
Дошљаци кроз интердисциплинарни приступ. У оквиру књижевне 
интерпретације кориштена су достигнућа социологије града. Такође, 
ту се проучавају поступци обликовања слике града и паланке као 
његове супротности, те се прати како град утиче на дошљака.

Кључне речи: град, паланка, дошљак, блазираност, калкулативни 
дух, асимилација

Период српске модерне је време када многи прозни писци напуштају 
сеоске мотиве и окрећу се урбаном, градском животу. Њих 

више не интересује „маса“ и колективни менталитет паланке већ 
интелектуалац у граду и његова мисаона и емотивна личност. Другим 
речима, проблематика којом се баве тадашњи наши романописци иста 
је као и проблематика посебне гране социологије која проучава како 
град функционише, како делује на појединца, како прихвата дошљака, 
како се односи према селу и сл. – социологије града. У роману српске 
модерне мотив дошљака врло је чест. Он се појављује и на самом 
крају реализма где већ примећујемо утицај модерне, код Светолика 
Ранковића у романима Сеоска учитељица и Порушени идеали, 
Светозара Ћоровића Стојан Мутикаша и Међу својима те Иве Ћипика 
За крухом. Међутим, ту су у питању дошљаци у другу средину која је 
такође уска, паланачка и ни по чему се не разликује од њиховог родног 
места (Сеоска учитељица, Порушени идеали, Стојан Мутикаша) или су 
они повратници у свој завичај (За крухом, Међу својима). Дела у којима 
јунаци напуштају паланку и долазе у велики град су романи Милутина 
Ускоковића Дошљаци и Чедомир Илић, те Вељка Милићевића Беспуће. 
Према томе, њима се може приступити са аспекта социологије града јер 
ту се од разних комадића, то јест описа, склапа један мозаик – слика 
града са почетка 20. века. 
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У роману Дошљаци најбоље се може уочити како велеград утиче 
на појединца јер се као главни јунак јавља млад човек који је напустио 
завичај и дошао у град у потрази за бољом будућношћу. Пошто се 
ова проза надовезује на сеоску приповетку (неки је чак сматрају 
закаснелим реализмом) и даље се осети опозиција село-град у којој 
је рурално извор добра, поштења и здравог живота, а урбано доноси 
злобу, завист, болести и трулеж душе. Међутим, главни јунак овог 
романа Милош Кремић не остаје у селу већ долази у град у којем види 
остварење својих циљева. Њега је паланачка средина са чаршијским 
менталитетом гушила као преуска и везивала му крила не допуштајући 
му да оствaри своје идеале. Идеал слободе и плодно тло за остварење 
својих амбиција он види управо у том, до тада озлоглашеном граду. 
Ипак, фасциниран и опчињен грaдом који га је просто вукао као магнет 
неком привлачном силом, јунак романа модерне са собом у урбану 
средину доноси обичаје, традицију, сеоски менталитет као и норме 
понашања мале средине. Дакле, између редова можемо прочитати 
какав је однос града и села.

Дошљака град узима под своје окриље, у своју „машину“ и мења 
га из корена. У психи тог јунака долази до раскола и дилеме – да ли 
остати веран своме васпитању или се прилагодити новом начину 
живота који захтева бескрупулозност и искориштавање људи, а самим 
тиме представља и одрицање oд свих вредности које је понео са села. 
Будући да му је жеља била да успе, да се обогати, он одлучује да не 
бира средства да дође до циља. Тако се он асимилује и у потпуности 
постаје тзв. метрополитански тип. Посеже за оружјем градских људи, 
али ненавикнут на злобу и сплетке, доживљава пораз. Корен у завичају 
му је већ ишчупан, а у граду не може да се прими. Средина га не 
прихвата као дошљака, а у родном месту га доживљавају као туђинца. 
На крају, не постаје грађанин, али не остаје ни сељак, већ завршава 
између села и града, на беспућу. Он наставља да животари свој усахли 
живот отупелих осећања и без воље за било чим, будући да је прошао 
кроз раље велеграда и као основни печат понео доминантно осећање 
блазираности. 

Управо та нова тематика града коју роман  Милутина Ускоковића 
доноси у српску прозу довела нас је до интердисциплинарног приступа 
овом запостављеном делу са почетка прошлог века. Иако се, од када је 
зачета па до данас, социологија града умногоме изменила, њене темељне 
идеје са почетка прошлог века, када су писани и романи модерне, 
могу да нам, на сасвим нов начин, осветле путеве српске прозе у том 
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раздобљу. Примењујући идеје из радова тадашњих представника тзв. 
Чикашке социолошке школе и социолога који су утицали на њих, на 
анализу романа Дошљаци, доћи ћемо до једне типолошке сличности 
која ће скинути талог прашине времена са овог дела и удахнути му 
свежину. 

СЛИКА БЕОГРАДА 

Читајући историје српске књижевности и бројне критике 
посвећене Милутину Ускоковићу, увек наилазимо на исту чињеницу, 
да је он творац београдског романа. Градска, и то на првом месту 
београдска, тематика су основна новина коју Ускоковић уноси у 
српску књижевност. Наиме, пре појаве Милутина Ускоковића на 
нашој књижевној сцени је владао реализам, регионализација и сеоска 
приповетка. Ретки који су писали о урбаној средини као што су Лаза 
Лазаревић, Симо Матавуљ, Јанко Веселиновић и Бранислав Нушић, 
нису се задржавали на њеном утицају на формирање јунака. Скерлић 
пак тврди да су нам „наши драматичари сликали Београд дегенерисаних 

„великих породица“, или Београд света „на дну“. Ми смо у њима дисали 
кужан ваздух сумљивих ноћних каваница или полицијских подрума, и 
најзад нисмо знали шта нам је теже: или пасторалне сентименталности 
ранијих сеоских приповедача, често више фолклориста но правих 
писаца, или клиничке демонстрације и песимистичке бруталности 
београдских драматичара.“ (Скерлић, 1964:222) 

 Поред Милоша Кремића роман Дошљаци за главног јунака има 
и сам град Београд коме су посвећене најлепше странице. Већ на самом 
почетку романа, тачније у другој реченици, даје се пластичан опис овог 
града са свим његовим обележјима која вуку људе из унутрашњости у 
центар и која престоницу разликују од осталих места у Србији: 

„Београд, који оживи крајем августа, већ се крајем фебруара, 
пред облацима прашине, повлачи да проспава свој летњи сан. 
Парламент је завршавао своје седнице, испуњене беседама и псовкама, 
говорничким гестовима и шамарима, радом на интересу народа и 
неколицине, свечаним резолуцијама и немим гутањем жаба. С димом 
ватара по топчидерском брду, где се горело ђубре, ишчезавао је и 
београдски живот, пун сјаја и скандала, отимачина и пожртвовања, 
љубави и трговине, надувене раскоши и црне немаштине. Прекидао 
се низ великих игранки за хумане циљеве и кромпир-балова, свадба и 

Љиљана Бајац



-174-

развода, хваљења и оговарања, завидног скакања у класама и свирепог 
истеривања из службе, успеха и катастрофа, честих празника и честих 
постова.“ (Ускоковић, 1970:31)

 Осим духа Београда Ускоковић је детаљно описао и његову 
архитектуру те његово дело поред уметничког има и документарну 
вредност па данас служи као сведочанство о веома значајном 
периоду у развоју српске престонице, о периоду њеног израстања у 
модеран град. Београд је скидао са себе оријентално рухо и облачио 
модерно, европско одело: „Уз модерне четверокатнице прибијала се 
нека тесна кућица још из турског доба, која се само једним чудом и 
општинско немарношћу одржавала да се не сруши. Тамо где није било 
таквих кућица нове зграде штрчале су једна изнад друге, као да су 
се сопственици трудили да им кућа буде виша бар за пола метра од 
суседне. Старинска камена чесма са усахлим лавовским устима чудно 
је одударала од ситне гвоздене ограде модерних скверова. Одрасло 
кестење ширило се без реда између јектичавих липа. Изнад свега овога 
издизала се ћелава зграда „Росије“, крупна као див који је залутао 
међу нас мирне и скромне грађане. Она се обзирала по пространом 
београдском небу и мрзовољно спуштала свој поглед ниже себе, у 
неку папуџиницу, крај које је стајала натрула дрвена пушка... која је 
опомиљала на старо доба и старинске пушкаре.“ (Ускоковић, 1970:118) 

Београд се развијао и тако што је постајао и индустријски центар, а 
будући да је у питању сам почетак 20. века, такви описи су били сасвим 
нови и привлачни: „По бистром ваздуху изнад воде губили се сиви 
праменови дима, заостали иза једног пароброда који се већ изгубио 
на хоризонту. У огромни видик штрчали су многобројни фабрички 
димљаци на нашој страни, као неке црне и витке шимере, које су 
јогунасто ишле у небо и поносно висиле изнад своје земље. Нешто 
натчовечанско и материјално, а у исти мах видљиво и јако лелујало се 
између ових црних димљака, ширило се по нашем хоризонту, смејало 
се свему што је људско и извештачено и одушевљавало на борбу и крв, 
на љубав и жртве.“ (Ускоковић, 1970:77) 

Такође, Ускоковић је био свестан да је Београд центар 
администрације и државног апарата па су описи канцеларија, 
архива и уских ходника пуних дуванског дима нашли своје место на 
страницама овог романа: „Пред њим се губио Београд са неједнаким 
кућама и стрмим улицама, а појављивала једна фиктивна варош, која 
је престоница, центар државне власти, и за овом вароши простирала 
се земља Србија, тако исто фиктивна... Густ облак од дуванског дима 
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је лебдео изнад сагнутих глава које су нешто писале стегнутих зуба 
и празних очију. Свуда је почивала канцеларијска тишина, свечана 
и досадна, али се Милошу чинило да чује туп бат неке зарђале 
машинерије која лупа и окреће се а не израђује ништа, достојанствене и 
троме машинерије која се зове државна служба.“ (Ускоковић, 1970:246) 

  Ускоковићеву заокупљеност Београдом уочио је Душан Матић 
који сматра да она није само литерарне природе: „Београд је био 
његова брига, његово очајање, његов бол, његова животна драма, али, 
нема сумње, и његова најдубља радост.“ (Матић, 1963:9) 

Такође, по Матићу, Ускоковић је сматрао да је спасоносније 
да Београд ружи он, који га воли, а не други у чијим би устима та 
ружноћа могла зазвучати као непорецива истина. Ипак, Ускоковић 
није могао директно то да чини већ кроз уста свог јунака саопштава 
и горке истине о животу у граду. Тиме он као да потврђује ставове 
социолога и филозофа који је утицао на формирање социологије града, 
Георга Зимела, да велеград више није само природна средина људског 
обитавања већ и место специјализације разноликих функција људских 
активности, артифицијелна средина у којој се борба људи с природом 
претворила у борбу људи с људима. Милош Кремић након проласка 
кроз урбане раље закључује: „Да, ова бића која се неприлично називају 
ближњима постају ми несносна. Сит сам овог Београда, ових крупних 
и ситних паса који се отимају око исте кости. Ја бих бежао од њих и 
њиховог урлања и отиснуо се не знам ни ја куд, тамо далеко, што даље, 
са тобом, са мојима... и још којим пријатељем... да, једним врло малим 
бројем пријатеља... да проводим један тих живот не без рада и мука, 
али без ових злоба и ситних рачуна, без пакости и ових подземних 
борби, живот истине и правде.“ (Ускоковић, 1970:167) 

Управо је Кремић тако и урадио на крају романа, али то није било 
„тамо далеко“ већ склањање у завичај, у мирну и учмалу паланку која је 
такође верно осликана у овом роману.

ПАЛАНКА НАСУПРОТ ГРАДА 

 Социологија града нарочиту пажњу посвећује односу града 
и села. Још је немачки филозоф и историчар Шпенглер тврдио да 
је светска историја везана искључиво за град и да је историја града, 
заправо историја света, а да је село „безисторијско“. Наиме, за разлику 
од руралног, интелект и самосвест за Шпенглера су одлике урбаног 
разумевања стварности, а чежња за великим градом је заменила 
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било какву другу носталгију. Фердинанд Тенис такође сматра да је 
најважнији контраст у односу на заједнички живот између села и 
града. Међутим, по њему, иако се град развија у другом смислу него 
село, он ипак остаје трајно зависан о селу. Он уводи тзв. концептуалне 
парове као на пример село – град, жена – мушкарац и сл. Управо та 
опозиција се може применити и на роман Дошљаци. 

 Баш као и у роману Чедомир Илић и у Дошљацима је слици 
Београда супростaвљена слика паланачке средине, овај пут Ужица. 
Међутим, слика велеграда се не рефлектира попут одраза у огледалу. 
Не уочавамо јасне опозиције и морамо да оповргнемо речи Јована 
Скерлића да је насупрот граду дата морално здрава средина паланке. 
Додуше, таква слика постоји, али само у сећању на прошлост Ужица, у 
носталгичном присећању старих дана који се више не враћају, када је 
Ужице било под турским утицајем: 

„Ој Ужице, мали Цариграде, 
Док бијаше, л’јепо ли сијаше! 
Кроз тебе се проћи не могаше, 
Од дућана и од базрђана, 
Од ћошака и од ћепенека, 
Од зумбула и мирисног ђула, 
Од момака и од ђевојака.

...Старији Ужичани се сећају са слашћу тога доба. Турци у Ужицу 
били су родом одатле, богати, мирни, питоми и у дослуху с хришћанима. 
Нарочито су се њихове жене пазиле. Моја баба Манда дружила се само 
са булама и с њима пила ракију из ибрика. Турски утицај се одржао још 
у говору и карактеру. Језик, који је иначе чист као суза, пун је турских 
речи. Старији Ужичани су код куће још у многоме као Турци: жене их 
дворе, једу прстима и воле да се размећу. Има и сад примера да који 
стари мераклија легне жени у крило и, док му она шушка по глави, он 
спава. Није ретко да који газда шета изјутра по дворишту у спаваћем 
оделу, док кирајџике, које нису из места, кикоћу се и пружају прстом 
на њега.“ (Ускоковић, 1970:219) 

 Свакако да овај документарни опис сведочи о разлици живота 
у Београду који од оријенталне варошице постаје модерна европска 
метропола и живота Ужица где се још осети турски утицај, које као да 
је заспало и у којем нема развоја. У складу са том сликом свога родног 
града Ускоковић је дао погрешно пророчанство да ће Ужице једног 
дана у потпуности замрети: „Огорчени на трговину, која их је без 
њихове кривице избацила на улицу, очеви нису допуштали својој деци 
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да се њој одају. Све су их давали на школе. Синови ових људи мрка 
погледа и огрнутих капута учили су како је ко могао и по свршеној 
школи трчали су у државну службу да се што пре дочепају бела хлеба 
и двадесетшестог. Отуд толико Ужичана по свима гранама државног 
рада, од одгајивача пастува па до министара; отуда и толика повика 
на њих. Многи од те деце, који су били први међу својим друговима 
и показивали сјајне способности за будућност, враћали су се својом 
вољом овамо у ову умрлу паланку, далеко од таласа живота и могућности 
да свој таленат претворе у вредност. Они су тако извршавали духовно 
самоубиство, одрицали се своје каријере, примали очеве дугове и 
родитељима заслађивали последње дане по цену своје младости. 
Забачено, без икаквих савремених саобраћајних средстава, одсечено 
од својих природних путева, у брдовитом и сиромашном пределу, 
Ужице је осуђено на лагану, али сигурну смрт.“ (Ускоковић, 1970:194) 
Супротност представља Београд чији број становника тада не расте 
због природног прираштаја већ због досељавања из унутрашњости 
Србије.

 Пошто млади Ужичани остају без „могућности да свој таленат 
претворе у вредност“ а како су „далеко од таласа живота“, ужичка 
чаршија делује као Домановићево „мртво море“ за беспомоћни људски 
дух који је у то време бачен и напуштен да се у неизлечивој немоћи 
дави. Сличне ставове проналазимо и код Зимела који тврди да узак 
круг допушта поједином члану само мало простора за развој личних 
квалитета и слободног деловања које одговара за само себе. По њему, 
живот у малом граду наметао је појединцу границе кретања и односа 
према вани те самосталност и диференсирања према унутра. Постоји 
љубомора заједнице која туђи живот држи на узди. Према томе, сфера 
живота малог града у суштини је затворена у њему самом. 

Тако и Милошев брат полицајац казује да је и он некада имао 
животне снове, али је остао у паланци и постао живи мртвац којем 
је једини смисао живота у прехрањивању своје породице. Дакле, 
насупрот Београду који је стециште најважнијих друштвених кретања 
и жариште нове друштвене свести уопште, а који опет као „Вавилон 
гута људе“, дате су Ужице које су затворене од свих модерних струјања, 
заостале, успаване у својој учмалости и монотонији. 

 У њима се оно Скерлићево морално, спокојно и здраво, 
сачувало једино у породичним односима који су, за разлику од 
београдских модерних схватања, још увек типично патријархални. 
Наиме, социолози града тврде да у урбаној средини, насупрот 
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руралне, влада разум и интелект те новац и економија. Све је то за 
последицу имало резервисаност у односима, хладноћу и сакривање 
субјективног и емоционалног иза сувог разума. Топлина и нежност 
ужичке породице, али и сачувана традиција, наша религиозност 
и патријархалност, провирују у опису собе у којој се Милош буди, 
након што долази из Београда: „Изнад њега белела се таваница, скоро 
окречена. Неки нарочити ваздух, чист и плав, лелујао се тамо амо. 
Златно сунце продирало је кроз растрте прозоре и осветљавало једно 
парче зида. У углу, према постељи, стајала је икона светог Николе. 
Пред њом је висило скромно кандило од сребра с плавом чашицом 
за зејтин. Иза иконе вирила је кита лањског босиљка. Соба мирисала 
на тамјан и очишћене ствари. Доле, са улице, чуло се неразумљиво 
погађање сељака и грађана. Разумевало се само да је то јужни говор.“ 
(Ускоковић, 1970:188)

 Ускоковић само једним описом Милошеве мајке, као поступком 
синегдохе, даје слику таквог живота и паланачког менталитета: „Родила 
се овде, удала се у истом сокаку, никуд се није макла. Њен живот је 
био једна дуга поларна ноћ, пуна брига и дужности, а без иједног 
задовољства и права. Сваке године по једно рођење или смрт. Муж 
осоран, мрзовоља и тиранин. Кућа пуна деце. С радњом се пропало. 
Муж пао у постељу. Несрећа одбила пријатеље и укинула родбинске 
везе. Требало се борити сваки дан да деца имају шта јести. Кад се 
ручало, морало се бринути за вечеру. Огрлица, бунда, дијамантска 
грана, тепелук и све што је било њено и тако тесно везано за њену 
младост отишло је у мучним тренуцима. Остао јој је само тај брош, 
тако познат, тако мио и поштован, као оно сребрно кандило, као икона 
светог Николе, закићена китом лањског босиљка. Па ипак, Милош ју 
није никад чуо да се вајка на Бога, да ропће против живота и судбине.“ 
(Ускоковић, 1970:189)

 живот и менталитет урбане и паланачке средине као 
супростављене слике се уочава у описима екстеријера, ентеријера и 
свакодневног живота. Ипак, слика постаје јаснија кад се схвати како је 
„велика варош“ утицала на једног дошљака, Ужичанина. 

УТИЦАЈ ГРАДА НА МЕНТАЛИТЕТ 

Водећи социолог Чикашке школе урбане социологије Роберт Е. 
Парк, тврдио је да град представља привлачно тло за експресију сваког 
појединца и да у том смислу привлачи многе младе. Према томе, обичан 
становник често нема шта да тражи у граду, а изузетан становник, 
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који се разликује од обичног је привучен градским животом. Сваки 
такав становник налази у граду врло повољну климу која стимулише 
његово деловање. За разлику од мале заједнице која човека гуши и 
спутава, град награђује ексцентричност. По Зимелу управо у велеграду 
појединац је сасвим слободан и ослобођен ситничавости и предрасуда 
које скучавају становнике мањих градова.

Већ сам наслов романа Дошљаци упућује да ће бити речи о 
човеку који је ишчупан из свог родног тла и који је бачен у страни, 
немилосрдни свет великога града где се „чопор крупних и ситних 
паса отима око исте кости“. Милош Кремић, пореклом из пропале 
трговачке породице, дошао је пешице из Ужица у Београд с намером да 
се оствари као велики песник. Још увек невин, чист, млад, неискварен 
и пун илузија и снова, започео је своју борбу за опстанак и успех.

Проблем дошљака заокупља и социологију града. Она посебно 
обраћа пажњу на то како се личност мења у прилагођавању новој 
средини, другачијој од оне у којој је одрастао. Још је Зимел поставио 
питање како велеград утиче на менталитет појединца, а Тенис је 
проучавајући проблем адаптације имиграната дошао до идеје о 
маргиналном човеку. Парк такође сматра да се град као специфично 
организован простор може проучавати у социолошком смислу, 
односно како делује на човека. Он закључује да долази до промена у 
појединцу услед дезинтегрисајућих утицаја градског живота. 

желећи да постане песник Милош Кремић се запошљава 
у новинарској редакцији часописа Препород. Песничка душа и 
патријархална начела тек рођеног грађанина не могу да се ускладе 
са принципом рада журналистике и он почиње да се гади како се 
од патриотизма прави занат, како се искориштавају људи и њихове 
трагедије за насловне вести и сензације.  Присиљен да се одрекне 
својих жеља, да се уклопи у успостављени социјални поредак, односно 
да, по Парку, прође акомодацију, Кремић је био спреман на следећи 
корак – асимилацију.  Он сам осећа како почиње да се мења и да личи 
на Београђанина, као и све остале његове колеге, студенти-дошљаци: 

„Али при крају студија ови младићи почеше да више отварају очи, да 
подвргавају критици и своје сопствене идеале, да се хладе и хитају 
да што пре сврше школу и добију своје парче хлеба. И, пре него 
што добише дипломе, ови младићи, један по један, због овога или 
онога разлога, у овој или оној прилици, одрекоше се својих убеђења, 
извршише банкротство својих идеала... Рана борба за насушни хлеб 
одвајала га је све више од лица и ствари из детињства, нови утисци 
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сакривали му успомене са домаћег прага, а великоварошка трка за 
успехом заносила га, као бујица, у коловрат амбиција и саможивости.“ 
(Ускоковић, 1970:178) 

Дошавши из мале средине где су, по социолозима, још увек 
присутни топли облици понашања, присност у односима и 
размишљање помоћу емоција, а суочивши се за захтевима које пред 
њега ставља живот у граду, код Милоша почиње да се води борба 
између срца и разума. У граду влада интелект и град тражи другачију 
свест. По Зимелу, модеран дух постаје све више калкулативан и 
прорачунски. Према томе, Кремић је свестан да мора газити по 
другима да успе, али његово песничко срце то не може да прихвати. 
Осим тога, он није довољно јак и одлучан да нешто пресече и више воли 
да остане повучен у своју песничку љуштуру. Сукоб провинцијалца 
и грађанина је видљив и у унутрашњем монологу то јест дијалогу 
где први човек у Милошу заступа тезу да треба остати у Ужицу јер 
ни у Београду није боље будући да је и тамо сиротиња као и овде. Та 
личност је конзервативна, чврсто везана за прошлост, за традицију и 
патријархални начин живота. Други се залаже за кретање напред и по 
цену жртава. Та личност је, за разлику од прве, окренута садашњости 
и хоће да живи модерним и савременим животом. Трећи човек је 
Милош Кремић песник и уметник који га обузима целог кад се маши 
пера и стихова: „Требало је остати овде, не ићи даље, живети онако 
како је твој отац живео, радовати се његовим радостима и жалостити 
се његовим жалостима - говорио је један човек у Милошу. – Шта си ти 
сад? Оставио си оно што си имао, а шта си нашао тамо где си отишао? 
Остао си дошљак, човек који иде с трбухом за крухом, човек који хоће 
да заузме туђе место, пас који отима комад меса из уста другог пса. И 
тамо је сиротиња као и овде. Земља је свуда једна. Само, ти си тамо туђ, 
непознат без средстава и потпоре. – Шта: требало је! – чуо се други 
човек, рапавији и себичнији. – Шта је учињено више се не да изменити. 
Зар се можеш вратити назад у овај замрли град, међу ове споменике, 
где људи не живе већ труну? Треба напред! – Куда напред? – питао је 
први човек. – Окупи око себе оно што волиш и живи за њега. Човек је 
задовољан са оним што ради, са оним што може. Он пред собом види 
јасно плодове свога дела и ужива што је његов живот неузалудан. – 
Али то је живот ситних људи, - одговори други човек. – Њиме би се 
исцелиле ситне ране човечанства, а угушили сви велики плодови ове 
огорчене утакмице у животу. Велика дела измичу са ситним обзирима. 
За велике махове треба и велике слободе. Косач не жали за булком коју 
покоси.“ (Ускоковић, 1970:216) 
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 Овим речима Ускоковић потврђује ставове Зимела који тврди 
да је новчана привреда као доминантна у граду најдубље повезана 
са владавином разума којим појединац штити свој субјективни 
живот. Заједничка им је чиста предметна рационалност у приступу 
људима и стварима у којој се формална праведност често спаја с 
безобзирном окрутношћу. За разлику од осећајних односа који се 
темеље на индивидуалности, разумски односи рачунају с људима 
као с бројевима. Све то дошло је до изражаја кроз дилему у којој се 
Милош нашао: да ли да прихвати морал грађанског друштва, његову 
амбициозну и беспоштедну борбу за успех, за стицање богатства, или 
с друге стране, да не одбаци љубав старије жене Зорке, да прихвати 
закон срца, породичног мира и спокоја и тако себе искључи из борбе 
за опстанак и успех у друштву.

 Ипак, како је време пролазило, Милош Кремић који се гадио 
послова уредништва Препорода, постаје исти као они. У жељи да 
оствари свој циљ он не бира средства. Београд на њега делује и он губи 
патријархална начела те одлучује да ужива у слободној љубави и да не 
ожени старију девојку којој је укаљао образ. Град се није задовољио на 
испољавању новог облика живљења него се манифестује и као нови 
облик мишљења и поступања, те искориштава долазак дошљака да 
изазове промене у понашању и поимању моралних принципа: „Овај 
деран зна шта хоће. Прво ће покушати на поштен начин, па ако тако 
не успе, он ће прибећи лажи и превари. Ми смо као тај дечко, сви 
ми: ја, ти, наши другови, цео Београд и цело наше поколење. Сви ми 
волимо ствари слатке и укусне. Да, сви ми покушавамо да их добијемо 
на поштен начин. Али... у животу има тако мало срећних људи који 
имају довољно средстава да остану поштени и не падну у искушење, да 
не прибегну лажи и непоштењу. То важи за све људе, али нарочито за 
нас, јер смо дошљаци. Сви смо ми, мање-више, дошли овамо у Београд 
са поштеним намерама. Али смо ми сви, такође, мање или више, били 
без средстава. Искушење је било још јаче, јер је око нас био непознат 
свет. Ми смо мислили да нас нико не познаје и да нам је тако лакше 
чинити ствари којих би се стидили у нашој вароши, у својој кући. И 
даље... тај свет нас није познавао, примао нас са погледом сумњичења, 
отресао се од нас. Чак, још док смо били чисти као анђео гледали су 
у нама ђавола, лопужу, човека готовог на све. Борба за насушни хлеб 
нас огорчавала. Сваки дан нам је откидао из срца по једну илузију, 
донету из родног краја, као јесен што откида лишће у дрвећа. Ми смо 
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се постепено мирили с непоштењем, са лажју, преваром, и чекали само 
погодан тренутак да начинимо онај корак ранијих дошљака, који нас 
је дотле чудио и бунио.“ (Ускоковић, 1970:325) 

Милош Кремић, који у почетку није био у стању да граби „боље 
парче хлеба“ и тако отимајући другима да врши насиље над другим, 
заведен својим песничко-стваралачким егоизмом није мислио на друге, 
већ само на себе и своје самоостваривање, те је успавао своју савест. 
Он је хтео да ужива и да се наслађује, али да нема обавеза и тако је 
повређивао себе, али и другог, Зорку. Стога, од самог почетка њихове 
љубави, јавља се помисао да Зорка мора бити жртвована за његове 
успехе. Посматра је као број јер је његова свест сад калкулативна. 
Наиме, на површину излази „други тип личности“ Милоша Кремића 
који се залаже само за напредак и успех и он јасно показује својој 
вољеној пут у самоубиство. 

 Међутим, након њене смрти, суочен са чињеницом да се она 
свесно жртвовала за остварење његових амбиција, он одбацује борбу 
за успех, идеале, снове и жеље, истовремено изгубивши сваку наду и у 
остварење љубави. Постаје бивши човек који само вегетира, а истински 
више никад неће живети. Његова отупелост, инфериорност и апатија 
је један облик блазираности, понашања које по Зимелу настаје као 
последица живота у граду: „Не, ја сам већ остарео. Ево, ја немам више 
од 24 године, а чудим се што моје косе нису седе. Моје срце је постало 
једна велика крпа, искидана ветровима живота, упрљана сваковрсним 
додирима, избледела на великим кишама. Ја у себи осећам само 
подеротине. Те подеротине, ти дроњци, то су моје бивше наде, то су 
моје некадање наклоности и мртва веровања.“ (Ускоковић, 1970:321) 

 Дакле, у њему умире Милош грађанин који је тиме истовремено 
постао макијавелиста и натчовек, али и Милош песник и побеђује 
Милош конзервативац и патријархални син. Он се опредељује за стари 
начин живота, одриче се славе коју је стекао и свих амбиција и одлази 
у родно Ужице да се попут ноја са главом у песку задовољи животом и 
положајем „обичне пореске главе“. 

 Показујући да победник постаје поражени, роман као да 
поручује да се судбина не извршава тачно по одређеном реду, јер се 
на арени велеграда лако постаје плен чопора паса који се боре око 
исте кости. Како је град деловао на једног дошљака најбоље показује 
јунакова исповест на крају романа: „Кад би историчар наших нарави 
хтео да разуме највиши разлог наших огорчених борби, дивљих мржњи 
и опадања части, чак и код оних људи које њихове године или положај у 
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друштву требају сачувати; ако би тај историчар, велим, хтео да дохвати 
тајанствени кључ толиких срамних размена новца за савесност и да 
сазна тешку загонетку која се крије у пропадању толиких карактера 
у нашем јавном животу, требало би да сиђе једног дана на београдску 
станицу око четири сата после подне, кад долази воз из унутрашњости. 
Он би решио ту загонетку кад би се загледао у физиономије оних људи 
што излазе из воза, вукући свој куфер: ти људи долазе у Београд са 
онима што имају да нађу оно што хоће. То су дошљаци, то су ја, то су ти, 
то је цео данашњи Београд, изузев неколико цинцарских и јеврејских 
кућа, то је цело наше поколење.“ (Ускоковић, 1970:324) 

ЗАКЉУЧАК

Велики филозоф и социолог те претеча Парка, једног од главних 
преставника социологије града Чикашке школе, Георг Зимел, у свом 
есеју Велеградови и духовни живот рекао је да најдубљи проблем 
модерног живота извире из захтева појединца да сачува самосталност 
и посебност својега живота од надмоћи друштва, онога историјског, 
наслеђеног. Полазећи од овог става, увиђамо да  јунак романа модерне, 
у којем имамо тематику града, бежи из свога завичаја, срединe која 
му је била преуска, како би сачувао слободу. Наиме, сам Зимел тврди 
да живот у малом граду намеће појединцу границе кретања и што 
је мањи и ужи круг то су ограниченији односи према другима који 
растварају границе и бојажљивије се бдије над начином живота, 
уверењима појединца. Тако је њихова егзистенција трајно угрожена, 
а стални надзор једних над другима довела је до љубоморе заједнице 
према поједницу. Из тог разлога, нечији живот се држи на узди и не 
допушта му се никаква побуна. Управо у тим речима препознајемо 
разлоге одласка Милоша Кремића из места свог рођења. Он долази у 
град где је, по Зимелу, слободан у супротности према предрасудама 
које скучавају становнике мањих градова.

Узајамна резервисаност, индиферентост, односно услови духовног 
живота великих градова у својем учинку за независност појединца, 
никада се не осећа снажније него у вреви велеграда. Баш та слобода, 
та незaинтересованост за туђе понашање и мноштво могућности 
привукло је  провинцијалца Кремића да дође у град. Он је желео да се 
оствари као личност, да успе и досегне своје идеале. Сам Парк је рекао 
да су градови привлачно тло за младе нерве, за експресију појединца и 
да се ту допушта ексцентричност. 
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Међутим, и Зимел и Парк уочавају да град делује на појединца 
и да долази до промена у њему. Наиме, живот у граду доноси 
нервну узнемиреност које произлази из брзих и непрекидних 
измена спољашњих и унутрашњих утисака. Да би изашао на крај 
са изменичношћу и супротношћу појава, становник града покреће 
механизам којим се штити од тога. Уместо срцем он реагује на њих уз 
помоћ разума. Тиме је реакција на оне појаве премештена у најмање 
осетљиво подручје људског бића, које је најудаљеније од дубина особе. 
Стога, рационалност је заштита субјективног живота од насилности 
велеграда. С друге стране, са владавином разума је најдубље 
повезана новчана привреда. Чисти човек разума је равнодушан 
према свему заиста индивидуалном јер ни у принцип новца не улази 
индивидуалност појава. Као што становници велеграда рачунају са 
својим достављачима, купцима и куририма, тако почињу да се односе 
и према другим понекад, блиским људима. Они их искориштавају и 
третирају их као бројеве, а не индивидуе. Стога, Зимел закључује да 
модерни дух постаје све више рачунским. Супротност представља 
мала средина у којој продавач познаје свога купца и он за њега није 
број већ особа. Из тог разлога, романи модерне показују да се у малој 
средини размишља срцем и како се сачувала топлина, присност и 
нежност.     

Дошавши у град из мале средине, јунак Милутина Ускоковића 
са собом је донео одлике паланке. Наиме, он још увек размишља 
срцем, још увек сања и заноси се разним илузијама. Ступајући у везу 
са женом он наилази на препреке на путу ка своме успеху. У њему се 
сукобљава срце и разум, односно провинцијалац и грађанин. Опседнут 
владавином новца, славе и успеха он подлеже утицају велеграда. Након 
акомодације која по Парку представља ограничавање природних жеља 
због успостављеног социјалног поретка, односно након одустајања од 
вољене жене, Кремић се асимилује и постаје типични грађанин. Он 
рачуна са женом као са бројем, доживљава је као степенице којима 
се пење до свога успеха, а када то постиже баца је као употребљену 
играчку.

Као последица претеране нервне узнемирености код велеградског 
типа човека долази до блазираности. Услед мноштва утисака и 
емотивних реакција долази до засићења, отупелости, осећаја сивила, 
апатије и равнодушности. Милош Кремић се осећа као „обична пореска 
глава“ и „истрошена крпа“. Мртвило, непокретљивост, отупелост и 
замрлост свих чула, потреба и жеља његово је стално стање. Управо је 
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блазираност, коју је са собом понео из града, основни разлог зашто се 
он не сналази у завичају. Он нема воље да промени свој живот већ све 
препушта времену и чекању.

Све то, долазак провинцијалца у град, његово (не)сналажење у 
новом урбаном животу, прилагођавање новим условима и одрицање 
од својих моралних ставова, послужило је Милутину Ускоковићу  да 
прикаже однос између села и града у сасвим новом руху од реалиста. 
Град има устаљено обележје неморала и трке та успехом, али 
истовремено привлачи провинцијалце и нуди мноштво могућности, 
а пре свега ни са чим неспутану слободу. Село више није русоовски 
чисто, здраво и неокаљано. Критикује се претерана заинтересованост 
за туђе животе и њихово контролисање, те мањак слободе и жеље за 
променама.

Дакле, идеје социологије града са почетка 20. века пронашле су 
плодно тло и у нашим романима тога доба. Тиме се доказује да је наша 
проза модерне ишла у истом колосеку са светским дешавањима и да је 
свакако утицала на развој нашег савременог романа. Роман Дошљаци 
у којем се представља слика града, како он утиче на дошљаке и како 
се односи према паланци, прошао је незаслужено лоше у историји 
наше књижевности и неправедно је запостављен. Анализирајући 
га у контексту социологије града, односно кроз једно ново читање, 
покушали смо му вратити место у развоју српске књижевности које 
му заслужено припада.
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IMage oF a cIty IN the MIlUtIN USKoKovIc’S Novel  
the ARRIVALS 

Summary: This paper analyses the novel Došljaci by Milutin Uskoković 
through an interdisciplinary approach. We used the achievements of urban 
sociology within the literary interpretation. There are also studying the 
processes of forming the image of the city and countryside as its opposite and 
followed how the city affects the newcomer. 
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