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Током 2010. године Музеј савремене уметности 
Војводине значајно је обогатио своју изложбену и публи-
цистичку делатност на пољу тумачења архитектуре. Међу 
плодовима те студиозно осмишљене стратегије издвојио 
се инструктивни приручник Архитектура XX века у 
Војводини, објављен у сарадњи са Академском књигом из 
Новог Сада. Исцрпан и богато илустрован, својим садр-
жајем ублажава недостатак тематски обухватнијих радо-
ва у српској архитектонској историографији. 

Аутор приручника је историчар уметности 
Владимир Митровић (1964), који се две деценије пио-
нирски бави истраживањем новијег војвођанског 
градитељског наслеђа. Писац неколико запажених моно-
графија, иницијалних историографских огледа и попу-
ларних електронских издања посвећених најистакну-
тијим градитељима, као што су Ђерђ Молнар, Антон 
Тикмајер, Липот Баумхорн, Константин Парис, Георгиј 
Шретер, Ђорђе Табаковић, Лазар Дунђерски, Данило 
Каћански, Давид Поповић, Драгутин де Негри, Мирослав 
Крстоношић, Павле Жилник, Благоје Реба и други, Ми-
тровић је с правом проценио да су се стекли услови за 
стварање потпуније синтезе о просперитетном једнове-
ковном раздобљу војвођанске архитектуре. Будући да је 
током прошлог века та српска покрајина више пута 
мењала свој правно-политички и демографски статус, 
изграђени фонд се пластички прилагођавао захтевима 
наступајућих идеологија, о чему је Музеј савремене умет-

1ности недавно објавио тематски зборник.  
Равномерно посматрајући развој архитектонске 

продукције у свим већим војвођанским градовима, 
користећи обимну архивску, техничку и фото-докумен-
тацију, Митровић је опусе градитеља различитих 
националности валоризовао уједначено, тумачећи их у 
контексту преовлађујућих стручних токова. За разлику 
од малобројних претходних просудитеља, није фавори-
зовао ниједан покрет, стил или архитектонску идеоло-
гију, налазећи унутар сваког осветљеног феномена 
вредне уметничке подстицаје. Делујући из неутралног 
историчарског угла, лишен позиције сукобљених 

интереса (карактеристичног за многе архитекте које се, уз 
пројектовање, паралелно баве дневном критиком и 

2 историографијом), Митровићева интерпретација је била 
утемељена и непристрасна.

Приручник је тематски подељен на пет целина, 
од којих су прве три проблемски прецизно постављене, 
док две последње имају прилошко-лексиконски карак-
тер. У првом поглављу Архитектура до пада Аустро-
угарске монархије осветљен је развој војвођанског 
градитељства од краја XIX века до ратне капитулације 
1918. године. Након уводних напомена сажето су 
анализирани примери издвојених типских целина 
(жупанијске и судске палате и градске куће, железничке 
станице, мостови, касарне и школе, индустријски 
објекти, ветрењаче, бране, уставе и преводнице). Затим се 
разматрају најрепрезентативније стамбене куће и палате, 
дворци, летњиковци и паркови, примери народне 
архитектуре и методи стилског облагања изграђеног 
фонда. Наглашен је дуализам евидентираних повесних 
стилова, описано прожимање академизма, еклектике и 
сецесије. Издвојена су главна остварења сакралне и мемо-
ријалне архитектуре, потцртани методи фасадног деко-
рисања монументалних здања. На крају поглавља (као и 
сваког следећег) изложен је списак одабране литературе.

Друго поглавље, сличног обима и структуре, 
посвећено развоју градитељства између два светска рата, 
после уводних напомена садржи осврте на академизам и 
ар деко, продор модернизма и главне архитектонске на-
течаје, доприносе Драгише Брашована, Лазара Дунђер-
ског и Ђорђа Табаковића, кључне тековине сакралне и 
меморијалне архитектуре, као и на начине коришћења 
фасадне скулптуре. Методолошки и композиционо следи 
концепцију претходног поглавља, али је опус водећих 
пројектаната подробније приказан. 

Трећа хронолошка целина се уз претходне 
делове може сматрати истраживачки најплоднијом и 
најзначајнијом у укупној Митровићевој елаборацији јер 
обухвата нову периодизацијско-стилску систематизацију 
архитектуре тог раздобља, проистеклу из есенцијалних 
пионирских увида. Први пут у српској историографији 
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тај период војвођанског грађења сагледава се целовито, 
почев од времена послератне обнове (1945–1955), раздоб-
ља умереног модернизма и функционализма (1955–1970), 
а затим и преко обележја музејских зграда, споменика и 
меморијалних комплекса. Пажња је поклоњена и синтези 
архитектуре, сликарства и скулптуре, раздобљу стасава-
ња регионалне архитектуре (1970–1980), постмодерни 
осамдесетих, затим кризи и тражењу излаза током деве-
десетих година. Истакнут је и значај нове станоградње, 
кључних изложби и часописа за развој струке. 

Као посебно поглавље приређена је целина од 
три Митровићева раније објављена рада у часопису 
ДАНС (лист Друштва архитеката Новог Сада), а на крају 
и краћи лексикон архитеката чије се дело помиње диљем 
приручника. Приложен је и опширан сажетак на енгле-

ском језику, који књигу чини знатно привлачнијом 
међународној читалачкој публици.

У општости и концизности разматрања разлож-
но одабраних градитељских феномена огледају се највеће 
врлине, али и мане Митровићевог приступа. Колико је 
сажетом прегледном елаборацијом задовољио потребе 
шире читалачке публике са екс-југословенског простора 
за стицањем општег полазног увида у развојне токове 
новије војвођанске архитектуре, толико је брзим прела-
жењем са теме на тему, са појава на проблеме, са поетика 
на типове, аргументе уобличио недоречено и недовољно 
слојевито. Инсистирајући на брзој смени тема унутар 
основног излагања, потенцирајући штуре констатације и 
генерализације, не користећи плодне дигресије, екскурсе 
и студије случаја, карактеристичне за новије интерпре-
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тативне стратегије, континуално описивање хронолош-
ких целина извео је превише конзервативно. 

Потенцирање хроничарски сувопарног, анали-
тички штурог и сведеног механичког навођења више или 
мање познатих сазнања о главним појавама, данас више 
није пожељно ни унутар тематски знатно обухватнијих 
историографских приручника. Отуд се обогаћивање на-
рације новим аналитичким и критичким методама, 
лишено императивног скретања у воде површне мулти-
дисциплинарности, намеће као важан критеријум исто-
риографског рада.

Методолошка недоследност слаби и чврстину 
укупног композиционог склопа приручника, будући да се 
развој архитектуре хронолошки претерано дифузно 
разматра преко најразличитијих аспеката (али и не и 
подробно), уместо да се тај преглед усмери ка најваж-
нијим идеолошко-естетичким проблемима. Осим тога, 
изнето је веома мало података о ентеријерима значајних 
здања чије илустрације упадљиво мањкају. Иако је на 
почетку излагања непотребно напоменуто да се неће 
износити коначне оцене, трајније одржива вредновања, 
грађена на нормативним судовима уочљиво провејавају 
читавим приручником. 

У склопу уједначеног хронолошког представ-
љања обиља одабраних примера, већина значајних здања 
ипак је остала недовољно протумачена. Као што је напо-
менуто, аутор, упућујући читаоце на допунско консул-
товање постојећих монографских радова, није ни тежио 
томе. Но, у том методолошком поимању пренебрегнута је 
чињеница да већини расположивих прилога недостаје 
слојевито и проблемски заокружено тумачење, па 
преовладава површан фактографско-дескриптивни 
метод, проистекао из потребе да се неко здање конзер-
ваторски третира или сагледа у ширем контексту ствара-
ња његовог аутора. 

Унутар заступљеног стручно-научног апарата 
који употпуњује историографску нарацију, релевантни 
историјски извори прецизно су одређени, док је повези-
вање са новијом српском и мађарском стручном лите-
ратуром селективно спроведено, без изостављања кључ-
них прилога. Пристрасна селективност, упадљиво 

распрострањена у савременим националним историо-
графијама, овде је, за похвалу, изостала. Оно што ипак 
није наведено, а има научни значај (као што су новија 
тумачења српске сецесије, соцреализма и срушене пан-
чевачке синагоге), више говори о недовољно помном 
праћењу рецентне историографске литературе него о 
свесном занемаривању колегијалних доприноса. С друге 
стране, коришћена новија хрватска литература о 
историцизму и сецесији, иако делимично наведена, није у 
потребној мери мотивисала аутора да свој преглед 
методолошки унапреди складнијим комбиновањем 
синтетских и монографских запажања. 

Како је напоменуто, са научног становишта 
треће поглавље је најплодније и има посебну истражи-
вачку подстицајност. И у њему, пак, мањка навођење 
релевантне новије литературе о појединим појавама. Да је 
постојећа литература потпуније коришћена, аутора је 
могла подстаћи на стварање још утемељенијих закључака 
о карактеру послератне архитектуре у Војводини, а и 
спречила би нетачну атрибуцију панчевачке Већнице за 

3коју је доказано да је дело Казимира Остроговића.  Због 
недовољне темељитости у сакупљању релевантних 
прилога, у лексиконском одељку је изостало навођење 
године смрти реномираног руског архитекте Василија 
фон Баумгартена, коаутора Хипотекарне банке у 

4Панчеву, која је недавно прецизно утврђена.  Но, упркос 
тим недостацима који би правовремено били превази-
ђени да су за рецензенте приручника одабрани специја-
лизовани истраживачи новије архитектуре, изнета 
елаборација дуго ће бити незаобилазна за генерације 
будућих тумача. 

Посматран у целини, овај прегледни приручник 
вишеструко је користан за даља проучавања новије 
војвођанске архитектуре. Представљаће плодно пола-
зиште за истраживаче општеразвојних, али и мање 
познатих појава из тог специфичног градитељског кор-
пуса. Читаоци са ширег екс-југословенског простора из 
њега ће црпети драгоцена сазнања и полазне класифика-
ције, док би га покрајинска служба заштите културних 
споменика требало потпуније искористити за преиспи-
тивање својих приоритета. 
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