


1 Аlехапdег, Neil. "Оп Liteгary Geography". IJ,teraтy Geograpliies 1 (1)
(2015): 3-6.

2 Ви,цјети: Blagojevic, Beгislav i Radislav Tosic. nKoncepti i savremene
tehnologije u kulturno-geografsюm istrazivanjima" .. Her~ld . ve ka
12 (2008): 247-257. McLaughlin, David. "Collaboratюns tn L1terary
Geography" Lite1·a171 Geograpliies 5 (1) (2019): 1-6.

Увод

Кљу'чл~е р1!е11л11: ЉU/~врариа ieoffpaфuja, Воја Чоитовип,
ciehaњe, ипшерgисцииљипарпоС1l1, g'lliЬuivл, nnl'>ПfJJIШi
'Ј - • - - 1 VWVVw.:Jwvyv"Ja, 'JC1ЬU(}/Ceв-

'H0C'lU, ~во~рафиЈа, иросшор, куллљур1-~а ieoffpaфuja, ilощава.

:Чr Бер11с.1ав Благојевић

Литерарна географија представља инзердиеци
плинарно поље проучавања у коме се сусрећу друштвена
географија и студије књижевности. До сарадње и спајања
интересовања наизглед дивергентних дисциплина дошло
је прије свега зато што је географска наука претрцјела
бројне промјене у посљедњих неколико деценија. Отво
реност географије према "новим" предметима истражи
вања услиједила је након Фукоовог "просторног заокрета"
са једне, односно, ,,I<ЈЛ'FУ])НОГ заокрета/' у дрУiЈ.I.Iтвеној ге
ографији са друге стране, 1юји је довео до значајног ин
·гересовања географа за разне облиr<е умје·гнос11и, наро
чито визуелну умјетност и књижевност.1 Имајући у виду
да се литерарна географија може с правом посматрати
I<ao подцисциплина културне географије, неопходно је да
она, баш као и културна географија уопште, свој модус
операнди базира на израженој интердисциплинарности
и мултидисциплинарности.2

Синтагму "литерарна географија" сковао је Ви
лијам Шарп још 1904. године ~<ада је објављена ис·гои-
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Сажеm,а-к: Te1ccm flo'h,yzuaвa ga ogioвopu најош uеразјалшње
па теоријс1со- неmоgољ01шка иишања љишерарuе ~еоърафwје
п ga уз no.лioli 01J1.eguoi nри.мј,ера - сјећања Воје Чољаuовиhа
- исnи?Тlа, зпшщј и goJHe'ille сјећљња у љишврашур~ь у 'КiОwГивrк
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иеповезапих uaytinux gисцииљииа, uо'Казаљо се ga је .моъућ,е
ymвpgшuu ре ieвanmnoC'lu »њижевни» ой,uса/зоииаа иао
~tзвора ~а iео1рафска u,роучавања. Порвg шоiа, pag у1r,азује
па 6Р0Јие Шенgењч~~је у ~ишврарпо-~во~рафе'КU.М ис1Љра
:ж:ива.~ьи.л~а, 'љоје повезују '11,росшор и хњижееноси: а 1r,oje С1Ј
о нo!!fћеие уnошребом савре мени» шехно if,OiUja и све вем ~i
goc1uy11,uoщ.tiy gniщua i/,Uзовапв ~рађе.
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у том издању, Шарп је објединио текстовемена књига. .
• • 11. простором у разним књижевним д)елима као
који се оаве · L d Th С

Th Bronte Country, D1kens- an , е OUiiltry of
што су е f Е 1 · h L

The Literary Geography о ng 1s akes.3 ОвиStcvenson, .
су имали научно-ис•граживачку вриЈедност

те1<СТОВИ ни
10 1 смислу али су указали на то да литерарнау савремег '

hиЈ·а ипак лредс'гавља нешто више од простог по-reorpac1:1 . .
везиваља одређеног мјеста, краЈо~шка или регије са од-
ређеним ауrгором. И током _кас1-IИЈИХ декада повреме~о
су се појаnљивали радови КОЈИ су повезивали географију
и 1,њижевност, као што су есеј "Geography in Literature"
географа Џона Киртланда Рајта из 1924. године, чланак
ОЈ(сфордшоr географа Џона Нормана Леонарда Бејкера
,,Geograpl1y of Daniel Defoe" из 1931. или чланак Калви
на С. Брауна "Faulkner's Geography and Topography" из
1962.'' Међутим, све до 1970-их и 1980-их година лите
рарна географија није имала утемељење у академским
круговима, а најважнији допринос у разумијевању зна
чаја књиж вности за географију дали су друштвени гео
графи Ји-Ф) Туан и Даглас Покок. Управо је Туан у свом
дјелу .Простор и мјесто" истакао да се мјесто ствара и
одржава помоћу такозваних "поља брижности" која про
истичу из емоционалне привржености људи. Користећи
идеје топофи шје и топофобије, односно, жеља и стра
хова кој Љ) и повез. ју с одређеним мјестима, Туан је
недвосмислено указао на значај осјећајне, естетске и

3 ћагр, v illiam. Litc1·a1·y Geog1·apliy. London: Pall Mall PuЫications.
1904.

4
\i гight, :· К "Geogп1pl1y iп Literature" Tlie Geof}'l·apliical Remf!W 14 ~l)
(1924_}: G;:i~-G0. Вакег, Ј. N. L. "'Г11е geogгaphy of Daniel Defoe" Scottis!1•
GeogiaplncalJounюl 47 (5) ('1931): 257-269. Вгооп, С. S. "FaulkJ1er
Geogгaph~· апd Topogi·apl1y." ћ{LА 77 (5) (1962): 652-659.
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емоционалне димензије простора s Ово и друг .. · , а дјела у
потоњим деценијама допринијела су афирмащији хума-
нистичких ТТ?иступа и гледишта у географиј~t, при чему
се географиЈа трансформисала из "безљудне" позитиви
стичке просторне науке у науку која настоји да што боље
разумије и објасни м_ноштво односа људи-мјесто. Као
посљедица ових пром~ена у приступу поимања и истра
живања простора и МЈеста, у посљедњих тридесетак го
дина развила се веома опширна расправа о теоријским и
методолошким изазовима и проблемимщ односно, уло
зи географије и географа у истраживањима ове врсте.
Премда детаљно сагледавање ове проблематике није
предмет овог рада, вриједи истаћи да су ове расправе
довеле до одређених тенденција и за~тучака:

1. Назив литерарна географија пос·гаје препо
знатљив и уобичајен, али не и једногласно
прихваћен. Често се као синоними I<ористе
термини имагинативна геоli'рафија, юьижев
на картографија, геопоетш,а и други. Та1юђе,
присутна су и мишљења каrю би литерарну ге
ографију требало разликовати од просторних
литерарних студија с обзиром на то да су оне
првенствено удомену студија књижевности, тј.
друштвених наука у ширем смислу, до1, је ли
терарна географија директније везана за гео
графију и карактерише је изразита интердис
циплинарност.6

H~bbard, Phil. "Prostor/mjesto" u Kultwmageografija-~tic_ki7jecni~
kbuc-ni/ipojmova (ur. David Atkinson, Peter Jackson, DaVId SiЫey, eII
Washburn), Zagreb, 2008.

6 'Гally, Robert Т. Jr. "SpatiaJ Literary Studies ver us Literary Geography?"
EnglishLanguagв andLiteraшre ol. 65 о. 3 (2019): з91-4о3. О .авети
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Неопходност интердисци~линарног ис1Гwажи-
2· вач~шr оквира подразумијева широк еnек1?ар

сарадње, кориштења метода, зн~њаи peз_Yлta'lla
бројних дисципли_на: географије, теориле и
жевности, историје умјетности, урбанизмщ 00_

циолоrије, антропологије и др~их.
з. Тенденција увођења сложенијег, ыовев гео

графс~юr читања юьи:н~евног текста. Овакав
приступ не подразумиЈева искључиво посма
трање 1,њижевности реализма као репозите
ријума о иотииитим (фактичким) просторним
подацима, већ покушава да уочи, дефинише
(па и тшртографс1ш прикаже) и објасни одне
се између фиэичког, материјалног преетера
и фииционалног или метафоричког простора
који се појављују у књижевним дјелима.

Литерарна географија се, као што се може видјети,
развијала и мијењала у периоду дужем од једног вијека
Прилагођавала се трендовима и различитим теоријско-ме
тодолошким оквирима, користила развој географ!i:IШХ
информационих система, ширила се јачањем интердн
сциплинарности и повезивање 1 културне географије с
другим на; чним дисциплинама. Упркос томе што постоје
терминояошкв ди rеме, па и неусаглашеност око поља ис
траживања, радови из области литерарне географије све су
учесталији и разноврснији. Циљ овог рада није понwљаwе
виђеног, већ пок, шај да се још дубље испитају :моrућн0сти
и предмети литерарне географије. Специфичност nрис'1'У-

књ1~жевне кар1·ограф11је• 11 односу природних наука и кљиl!\евностн
~H~~~II: Грубачић, Слободан. Мапа текста. Сре гски КарловциЈНовН

ад. здавачка књижарница Зорана Стојановића. 2018.
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па огледа се у ~еоrраф<iЖ®м.~1иwа11tу НеЂиrпичноF књижевнег
текста, његовој анализи кеја о@ ~аеиива на rишЋердисц,ипли
нарности и коришт_ењурелеваитн~ nвоmр>афск~их подавака
доступних захваљујућидиFитализацИЈји юибли0mечке mраще.

Један фрагмент, више сјећаmа и много питања

Литерарно-географски радови посљедњих година
се баве широким дијапазоном интерес0вања, 0д карш
графије фикционалних свјетова, вреко анализе конкрет
ног пејзажа у коикретном књижевном дјеяу, до графита
као урбаног наратива. Предмет проучааања најчешће су
романи, али постоје и студије које се (баве везама између
поезије и географије, географије и кратке приче, или ге
ографских референци у цјелокупном дјелу неког аугера,'
Понекад се догађа да географско читање књнжевног дјела
за посљедицу има стварање новог књижевног дјела са вео
ма израженим примјесама географског.8 Оно ш·11O је важно
примцјетитијесте чињеница, да се везе између географије
и књижевности најчешће проналазе у урбаним пејзажима,
односно, у домену урбано-географских и, шире посматра
но, друштвено-географских истраживања Првенствено
су мјесто, град, однос центра и периферије, питање рода,
етницитета и народа у књижевним дјелима теме које за
окупљају највише пажње у литерарно-rеографстшм проу
чавањима. Физичко-географске I{арактеристике и уопште

~arss_on, Lisbeth. Walking Virgitrьia Woolifs L~n: 1n Investigat~on
in Iлtera1-y Geog?·aphy (GeoC'titicism a,nd Spatial Lite1·шмJ Studies).
~ondon: Palgrave Macmillan. 2017.
:а~,. Danjan. Zвmlja lovaca па snave (geog1·afsko citшnoe Haza11·skog
ecnika). Beograd: Prosveta. 2018.
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афт у књижевним дјелима уиам.ив0 еуприродни ландш ф Јадовима литерарних геогра а. едан одмање присутне У Р · . 0 Т • m. зузетанаје књига Џесија . еЈлора ..~1he sky
запаженИ)ИХ и F · В ·t· h F' ·· f t re· The London og ш :r1 1s 1ct1@1il FiiJ@mof Оџг Мапџ ас u ·

. W И" ко'а се ба.ви књижевним приказима ш0-D1cl<ens to оо \ Ј •

р·иЈ·ализације прије свега загађења ваадуХасљедица индуст ' . '
б мима атмосфере и климатским промЈеиа~ма wали и про ле 1

9ширем КОН 'Геl{Сту.
П едмет овог рада представља такође ир>иwод-р ђ .но-rеографсr<у појаву - поплаву - ме ~им, повод НИЈе

[о дјело како се оно уобичајено доживљава,ю-ьижев1- , _
већ фрагмент, једно давно сје~ање, такорећи анегдсяа
из биоrрафије књижевнин:а Воје Чолановића. У књизи

,,Воја Чолановић" у уводном дијелу под насловом "Ау
тобиографија", Чолановић пише: .Попут већине оеwа
лих двоножаца, и сам уистину лоше СТОЈИМ с памћењем
догађаја из прве три године живота (толико важне за
касније формирање). А клоним се обичаја да у личне
успомене трпам <сећања> настала под утицајем прича
које сам, одрастајући, могао чути из Р?дитељских ус11а.
Кояико год да се упнем, не бих био. кадар да, У том шо
гледу, подастрем више од два изворна садржаја власти'Ге
меморије: (1) како с мајком, која ме држи за руку, ПЈDе
лећем сасвим споро преко устајале воде ка кући УБ~
санском Броду... "10 Овај фрагмент нам не открива да ~е
ријеч о поплави, али разрјешење ове мини-мистерије
услиједиће већ у наредном пасусу: ,,Не, није се летgло,

9 Т~) Јог, Jesse. ~- Tlie sky ofОи1· Ma1iiifact1и·e: Tlie Londm~ Fog i?ъ ~~,;~~:
Рiсиоп ft·o1n Dickens to Wooif. Cha1·lottesYille: Џшсегвпу of Vнgin
Pгess. 2016.

10 Чолановић, Воја. Воја Чо .ановић. Београд: m Слр~<бени глаенлR-
2012. стр. 17.

разочарала ме је р0щ;иwељка вад сам: био д0в@љн0 эрее да
схватим њено објаяпвење M@·F И!Јј)ВФФ' иск~ства СаЈ шагал
сном кинестезиu@м. <Сава ©€, :ffi@j@, те ~ФДIИИе из И"1а} из

корита, и вода је стигла плишаком у сва ДВ(i)ЈDIШiтщ па и
у наше. Тако да сам Д@ ~~)bl<tJ,r ~щаза иш.ла, с з~.®6>®м ~т на
ручју, по дасци намешт.ен0Ј ~ек@ ЩИ!Гаu:ш."'и {;»ЈЗ® сје'rоашье
Воје Чолановића је, према т.оме oшrvelileн(i), ,aI,® <l:ам пи
сац наглашава, те С@ на неки начмн убр ма у Д@мен ОН®FЭЈ

што стручњаци називају фи~тювиим и,ртим сде~аљьем.~2
Међутим, оно је исправљено тумачењет юњижевН1ИК®
ве мајке у потоњим годинама и ка0 тairn0, 111.Р)ебал@ би да
се узме као релевантн0. Н0, иро0flем је w 'ЈЈ®Ме I!ШDФ овwј
пасус није писала мајка Воје Ч@ла11-~@вИШЈ.а, вefu. сам књи
жевник и то у позним годинама - књиrwје објављена кад
је Чолановић имао деведесет n<щина. ДаЮiе, оп)Dа1Вдана
је претпоставка да у питању није свједочањrс1Гво из т@па
времена, већ запис писца из сјећања о једн0м сје]hању и
на објашњење тог сјећања. Да ли је ())НДЭЈ у,опшmе могуће
утврдити аутентичност ау11@р@В(i)Г сјећања ~и сјеrо.аЈЊа на
објашњење "сјећања"), односно, да ЛЈИ је мoFytie у овом
фрагменту пронаћи истинитост тврдње о поплави у Бо
санском Броду у то вријеме?

Да би се одговорило на ова иитања;, не0пходно је
детаљније упознавање са биоr~рафијом Воје Чолановића,
али и са његовим књижевним дјелам. ПФред већ наведе
не књиге "Воја Чолановић", најцјеловитйји увид У жи
вот и дјело Воје Чолановиnа дала је Јелена М. Жур~ћ
У обимној докторској дисертацији "Поетика прозе Ве>Је
11 Љid.
12

Shazia Akhtar, Lucy V Justice, Catriona М. Mor~ison, ~nd Ma~i~
А. Con,..vay. "Fictional First Memories". Psyclwlogical Smence. S g
PuЫication, Vol. 29 (10) (2018), рр 1612-1619.
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ћ " одбрањеноЈ· 2018. године.13 Из ових извораЧоланови а. аје Чолановић рођен у Босанском Броду 1922с~нщемод ·. породицом преселио у Славонски Брод 1925и да Је са ·
године. Према томе, оригинално (и оштећено) сјећање
ю-ьижевню<а мора бити из периода кад Је он имао 0rгпри
лике три године. Овдје се намеће ново питање - да ли су
сјећања из овог ,1швотног доба югућа, односно, из ког
животног доба потичу најранија сјећања? Стручњаци
већ деценијама покушавају да дају одговор н ове ии
тање, али у зависности од методологије добијају се раз
яичити резултати. Најчешће се сматра да се најранија
сјећања вежу за период од три до три и по год~не старо
сти, међутим, нека новија истраживања показују да би то
могло да буде и раније - од двије и по године." У сваком
случају, ова истраживања показују даје описано сјећање
Воје Чолановића на поплаву могуће. Чолановић се на
почетку цитираног фрагмента јавља као ауторитет и
познавалац тематике, јер децидно наводи даје памћење
догађаја из прве три године живота важно за касније
формирање. Пажљив списатељ попут Чолановића не би
овакву тврдњу изнио без претходне провјере. Сазнања
из ове области књижевник је могао да стекне у вријеме
истраживања за роман "Џепна коб'" у којем је једна од
јунакиња седмомјесечна нерођена беба. На потребу изу
чавања релевантне литературе за писање ро гана указује

13 Журнћ, Јелен~ М. .Пое1111ка прозе Воје Чолановића". Дocll'ynнo
на: tt :// '1 k.' . о.а .1· ·t , а 2 4 7 /
lliш1 г =' · 11 , , = , Приступљено 31:12.2021.

и Peterson Сагоје, \~'hat is уоџг eaгliest memory? It depends. М-вто7-У·
Routlage, Vol. 29 No. 6 (2021): 811-822.

1s ~09~1юв11ћ Воја. Џеnпа -коб: (оиа i-peep-slioio). Београд: ~Драган.ић·.

;'r!p Берне.1ав Благојевић

и васа Павковић: ,,Е, да би могао да п@мисли н ~а оаеиљно
писање овакве књиге са таrшомЈ·'tmсllкињо1\,1 в • Ч

Ј" 1••, ОЈа <мано-
вић је у прелазном, припремном периоm, мо

мЈ рао да иш-
чита море литературе о $етусима, њиховом вонашању
чулима, метаморфозама, али и 0 генетиыи мас , • '

• " 16 п "-', ' ИЧ 1Н@Ј 1И
инжењерскоЈ.. . оред овога, требало би имати у виду
да су научна достигнућа из разних области била веома
позната Воји Чолановићу, будући да је био суоснивач
и први уредник Научног преерама 1елевизиј€ Београд,
дугогодишњи сарадник часописа "GalaksijaГ, Ће аутор
књиге из области генетичког инжењеринга."

Такође, у фрагменту којије главни предмет нашег
интересовања, аутор недвосмислено показује свијест
о томе да постоји могућност нехотичнов пјеувимења
туђих сјећања, које дијете кроз одрастање усваја слу
шајући приче родитеља, али истиче да таква .загађена"
сјећања не присваја. Све ово указује на 'ГО, да се Чолано
вићу може вјеровати. Остаје, међ1/WИМ, пиезње. Може ли
се вјеровати његовом сјећању? Наиме, управо сам писац
признаје да је "гдекад неупутно веровати памћењу". У
објашњењу испод једне фотографије аутор наводи како
је текст под насловом "Габарит" у прилогу .Десет (не)
снимљених фотографија" писао према сјећању и како
је себе у том тексту описао/замишљао као смркнуто но
ворођенче, те коначно закључује: .Накяадно пронађена
Фотка утерала ме је у лаж"." Доиста, на фотографији се

1G журић, Јелена М. Љid. стр. 591.
17 чолановић, Воја. Прекрајање :;iC'ШJoi: wnefllil.1,'Ч//W u1w1ce1ьepc1Ilвo,

goc-l7Litinyha, uреgвиђања, onacи,oct11,u. Беоrрад: Српска књижевна за
друга, 1998.

1S чолановић, Воја. Воја Чолановић. Београд: ЈП Службени гласник
2012. стр. 16.
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• беба старашест и по мјесеци. Чоланови:ttвиди насмиЈана ,
уноси црв сумње када се говори о памћењудакле, лично ...,

. ћ међутим помало парадоксално, управо у по-и сЈе ању, , .
менугом текс1у ,,Габарит" цаје нам прилику да његов0,

али и сјећање његових родитеља, поново тес:ирамо. у
'гом тексту, између осталог, 1,њиж~ник описује власти
то крштење ,, ... јер кажу да сам се оестидно драо дек ме
је презвитер поп Симо Поповић, из непосредне близине,
а по жељи мог оца, преливао светом водицом на књиэи
Војислављевих стихова"." Овдје је потребно обратити
пажњу на детаљ у вези овсштениковог имена, јер Чола
новић наводи да се он звао Симо (како се изговара у Б0-
сни) а не Сима (како би се обично изговарало у Ср(бији).
Претрагом релевантних извора могуће је утврдити да
је прото Симо Поповић заиста био парох у Босанском
Броду у вријеме кад се крштење писца (над пјесничком
књигом Војислава Илића) могло одвијати."

Према овој анализи, све указује даје сјећање писца
на поплаву врло вјероватно истинито, односно, да је У пи
тању сјећање на стварни догађај. Међутим, то је нвопхедно
и доказати.

Интердисциплинарност и дигитализација као
средства литерарне географије

Интердисциплинарност је, како смо већ истак-
19 Чолановић, Воја. Воја Чолановић. Београд: m Службени гласюrк.

2012. С1'р. '153.
20

~им~ Поповић постао је босанскобродски парох 1891, а прем.иЈ-IУО
Је 1937· године. В!Щјетн: .,Смрт проте Си 1е Поповића" : Врбаске
новппе, бр. '1205. 10. фебруар 1937 с 3. тр..

Мр Бернс:1ав Блаюјевић

ли, једна од главних_ О;ЦЛИIКа ИСID}DаживаЧ[{g методолсгије
дЈ,l'Герарне географије, У анализи 1юню~е'ЈШ@F примјера _
сјећања на поплаву књижевника :В@је Чолап@виlfiа _ већ су
кориштени резултати истраживања тео~еwичара ю-ь~ев
ности, књижевних критичара, психија'Ilара. Међутим, да би
се и дефинитивно потврдила истинитост поменгтог Чо
лановићевог фрагмента и да би се, еходне томе, утврдила
могућност да аутобиолрафски/ауm0фикциј<еки тенет може
да представља релевантан извер о неком геозрафскем (у
овом случају хидролошком/пО'I1ам0лФшком) феномену, не
опходно је укључити и друге дисциплине, у првом реду ге
ографске. Проблем се јавља кад се истражује појава или
догађај из прошлости о којима или не постоје извори из
тог времена, или су они тешко доступни. Ово није риједак
случај на простору Балкана, с ебзиром на '110 да је пракса
разних мјерења (на примјер водостаја) и научних осма
трања отпочела релативно касно. Поврх свега, вриједна
документација о резултатима ових осматрања и мјерења
често је уништавана у ратовима, непогодама и слично. У
том смислу, од непроцјењиве је важности дигитализација
библиогечке, архивске и музејске грађе, јер се на овај наг
чин важни извори информација штите од пропадања и по
стају доступнији за истраживаче.

Географски посматрано, Брод је насеље чија је
юрфофизиономија одређена физичко-географским

карактеристикама и лимитирајућим фактори 1а (ријека
Сава, замочварена подручја и простор који плаве под
земне воде), па је због тога издужено, nparreћ~ савски
Меандар у правцу запад-исток (од РафинерИЈе нафте
до Бродског поља), односно, у правцу сјевер-југ дуж са
обраћајнице према Дервенти. Овакав морфолошко-про-
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сторни и урбани развој насеља које_је у прошлости би
вало редовно плављено омогућила Је изгр~ња насипа.
Дио водоодбрамбених структура изграђ~н Је средином
1860_их приликом градње цесте до Сарајева, други дио
(до Новог Села) када се градила траса жељез~е 1878. а
прва фаза заштите од поплава финализиранаЈе Г])адъьом
насипа према Лијешhу и Кяакару 1889. године.21 Попла
ве су, без икакве сумње, биле веома честе у овом дијелу
Посавине. Највише хронолошких података о томе за
биљежио је археолог Ђуро Баслер, међутим, он детаљ
но помиње велике поплаве у Броду 1879. године, потом
1905, 1932. и 19L~7.22 С обзиром на то даје предмет нашег
интересоваља поплава која се морала догодити 1924.
или '1925. године, неопходно је проширити претрагу из
вора. Хидролог Душан Дукић у потамолошкој студији о
ријеци Сави доноси мноштво занимљивих и корисних
резултата истраживања, па између осталог помиње 1932.
годину попут Баслера, тачније, 16. априла када је у Сла
вонском/Босанском Броду забиљежен највиши водостај

- 864- cm. Ово је, у вријеме кад је књига објављена, био и
уопшт највиши водостај у посљедњих стотину година.
Сђ дија на 1 открива да је 1925. године максимум водо
стаја износио 844 cm (23. новембра) и премда се нигцје
не помиње поплава овај водостај је сасвим сигурно з
роковао поплаве у Броду.23 Подаци у Дукићевој студији

21 Благој 811!1, Берислав . .Двојни градови БиХ након дезинтеграције
Југосяавв] - развојни проблем11 Брода". Зборник радова бр. 64·

• Уннверзнтет У Београду Географски факултет (2016): 91-129.
2
• Ва ·\ei·, Пџго, Gi·adpol'ecl ·1·ijeke. Во ап ki Вгоd: Alkion (1990):137-140·

23 ,}l_ую1!1 Л, . . . -. ',,_.,_ушан. ава - потамолошка студија. Српска академија на)
ка, Посебна иаяања књ, , CCLXXV Г га 12
Б ri< па еографски инститет КЊИ .еоград ('1957). ' 'Ј •

~lp Бсрнс.1ав Б:raroj виl1

rrочињу управо са 1925. годином, тако да не пружају пре
глед водостања за претхо~ годину. Ипак, ови подаци
су нам од ве~ике користи, Јер пружају увид у тачан дан и

1јесец када Је забиљежен максималан водостај, што нам
омогућава лакшу претрагу других извора.

Када ~ођ~ до поплаве већих размјера, то је у пра
вилу цогађа] К~ЈИ прев~зилази локални карактер. у Бро
ду 1920-их НИЈе постојало штампано гласило, па таква
појава није ни могла остати забиљежена. Међутим, као
што смо већ истакли, веће поплаве нису искључиво ло
кализоване на уски геепростор, па је биљешке о њима
могуће пронаћи у штампи из других, често удаљених.
мјеста. У ово 1 смислу, од непроцјењиве је важности ди
гитализација старих новина, часописа, билтена, извјеш
таја и другог материјала. У дневним новинама "Време"
25. новембра 1925. објављен је чланак под насловом

, Катастрофалне поплаве око Брода", у коме се наводи:
,Данас је Сава достигла висину од 8 метара и 45 санти
метара над нормалом, што до данас није забележено. Го
дине 1875. вода је достигла висину од 8 метара и 43 сан
тиметара. Синоћ је Сава код Босанског Брода провалила
кланички насип и поплавила 60 кућа. Жртава није било
благодарећи великом пожртвовању управника среске
испоставе г. А Петровића. Услед поплаве 80 породица
остало је без крова, те су их морали привремено прими
ти други људи. Вода и даље расте, те је и велики насип
код села Клакари у опасности. Ако би вода провалила и
овај насип поплавила би преко 2200 кућа. Предузете су
све мере да се насип спасе' .24 Овај чланак дефинитив
но потврђује велику поплаву у Босанском Броду 1925·
211 к " В Беоrр!нr среда 25 110-" атастрофалне поплаве око Брода . реме, -• ·

вембар 1925. стр. 3.
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године. Из дигитализоване дневне штампе тога в:р>еме
на сазнајемо и за велику поплаву 1924. године: ,,Јутр)Фс
у један ~ат, надошла Сава провалила }е уз помоћ B€'D]_i)a
источни део бродс1юг насипа. Цео тај део града налази
се под водом... "25 Ипак, тешко је вјеровати да је n@ru.raiвa
из 192z1. она које се сјећао Воја Чолановић, јер се она
догодила почетком априла када је писац био стар тек го-
дину и по.

Према томе, сјећање на поплаву у Босанском Бро-
ду које је Воја Чолановић записао у књизи је истинито.
Коришгењем интердисциплинарног приступа, бројыих
извора и дигитализоване грађе, могуће је, дакле, анали
зирати један текст и довести га у везу са географским
дисциплинама. И више од 'Гога: Чолановићев фрагмент
као полазиште, довео је до сасвим нових сазнања о по
водњима у Броду, односно, до информација корисних
за географска истраживања у ужем смислу. Литерарни
текст, дакле, не мора нужно да буде репозиторијум гео
графских података и извор сам по себи, већ тек почетна
станица, линк у проналажењу нових начина да се дође до
географских знања или да се разбистре неке недоумице.

25
• ОнеспокојаваiућЈ ,5734 Б ~ I телеграми, Бос. Брод 8. априла". Политма бр.

еоград среда 9. април 1924. стр. 4.

Abst1·act: This paper is i!)o,i1ing to ·. . . h . v, :1 gъve answers оп
somв 1,ndъstinct t eoretъeal an"t,JJ me+,1,@,J·nl@ . i .. ип, 1 W,t, 1 fJUIOv 11;ssues @ј
!Ji,terary Geography. Simultan~01,()!ly, using опе rparmculaл·
ехатрlе - remembrance of Vo.7a Colanovi6 _ ·t d l ..i.

,1 • ,;-1+, · h i еа s wьt,()
range anw S'Ьgn'lu _"сапсе_ t ап тет@.~ !JJ.r:.esenued in liJteraturгe
has оп geographical ясьепсе. Ву e'Y'fnloring ~:nter,J··s · z ·

• • • ~1:' 11 шь cip inmy
ap~roach and ~sing sc?Jentiflic resutts @f vari@ws dъsciplines
which, at the first glance, асе not diweetly interconnвcted
tliis _paper sho~_s that it is plausiЫe to вstaЫish rвlevance'
ој Zit·m·ary writings as а s@urce fow ge@gflt(,J,pћљoat 1•esв0л·cli.
Moreover, paper_ shows numerous tendenciвs iпъ Ј.љtеrал-у
Gвog1·aphy studies that bond space and litвi·at:ure. It is
emphasized that these bonds (iJJY'e с@псвivаЈЫв Ьу using
contemporary technologies and easier approach to dligitъzed
soiircвs.

Кву wo1·ds: Literary Geograph;y, Voja Golanovi6,
твтоrу, interdisciplinary, digitizatiюn, Z ·ue1·ature,
Gвography, space, Gultural Geograph;y,flooas.
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