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МАСАДА У ДОБА ЈУДЕЈСКОГ РАТА
(ИДЕОЛОГИЈА И СИМБОЛИКА МАСАДЕ)
Вријеме пролази и Масада више није сaмo историјски споменик у близини
Мртвог мора већ покретна планина коју носимо на нашим леђима гдје год да
кренемo.
A. Б. Јехошуа
Апстракт: Јудеја је постала римска провинција 6. године, а неким
крајевима су још неко вријеме владали Иродови насљедници. У овом периоду
дошло је до снажења странака које су током времена у погледу политичких
слобода и односа према Римској империји заузеле веома радикалан став. Може
се претпоставити да је зачетак активног ослободилачког покрета имао коријен
у претварању Јудеје у римску провинцију, као и у другим узроцима идеолошке
и политичке природе. Само присуство Римљана представљало је увреду за
Јевреје јер су сматрали да поред Бога немају другог господара. Године 66.
избио је Јудејски рат (познат и као Велика побуна) након што је јерусалимско
становништво одлучило да збаци јарам прокуратора. Веспазијан, који је
ратовао у Јудеји, постао је римски цар државним ударом 69. године, а његов
син Тит је освојио Јерусалим 70. године. Уништио је Други храм, а потом
послао војску на Масаду, задње упориште јеврејских побуњеника. У овом раду
је дат историјски преглед догаёаја на Масади који представљају трагичан
епилог Велике побуне. Масада је једно од ријетких мјеста из доба антике која и
данас имају значај и буде интересовање код људи из различитих крајева
свијета.
Кључне ријечи: Масада, Јосиф Флавије, Зилоти, Римљани, Јудејски рат,
идеологија, симболика.
Mасада као Иродова тврђава и задње упориште Зилота
Oкo стотину километара од Јерусалима у правцу југоистока лежи
планинска тврёава Масада. Налази се на врху изоловане стијене и има облик
дијаманта. Масада се уздиже на самој граници Јудејске пустиње и долине

Мртвог мора. Појам "масада" потиче од јеврејске ријечи "метсуда", што значи
"тврёава"1. Ова тврёава, која поносно стоји на висини од 1300 стопа изнад
Мртвог мора, дугачка је 1.900 и широка 650 стопа, а заузима 23 јутра
површине. У античко доба једини могући приступи Масади били су тзв.
"Змијска стаза" на истоку и "Бијела стијена" на западу2. Виши свештеник
Јонатас направио је ову тврёаву у периоду измеёу 167. и 142. године прије
Христа и назвао је Масада. Послије тога, краљ Ирод, који је у моменту
опасности, око 40. године побјегао са својом породицом из Јерусалима на
Масаду, ојачао је Масаду и на њој изградио двије палате. Касније, током
јудејске побуне, Масада је била задње упориште Зилота.3 Веома је чудно да
Талмуд4 не помиње ову значајну тврёаву. Једини историјски извори су
рукописи Јосифа Флавија (Јосиф бен Мататја је било његово име на хебрејском
језику). У једном одјељку свог дјела "Јудејски рат", Јосиф Флавије је описао
пад Масаде. Масада представља посебну причу, која се десила у посебним
историјским околностима. Она је једна од најдраматичнијих епизода у
историји. Према писању Јосифа Флавија, девет стотина и шездесет Јевреја је у
једној ноћи починило самоубиство. Јеврејски народ на Масади је изабрао
радије смрт него да падне у руке Римљанима. Иако многи историчари доводе у
питање запис Јосифа Флавија о Масади и сматрају га митом, јеврејски народ
истински вјерује у Масаду и храброст њених бранилаца, који су умрли
слободни на сопственој земљи. Археолошка ископавања на Масади, која је 60их година XX вијека урадио професор Јигаел Јадин, допринијела су у великој
мјери уједињењу и интеграцији јеврејског народа око Масаде. Захваљујући
професору Јадину, данас Масада више није само планинска тврёава са старим
рушевинама на врху, чија је прошлост обавијена мистеријом, већ представља
мјесто на коме се у I вијеку показала снага и немилосрдност природе,
окрутност и истрајност људског рода. Генерацијама Израелаца Масада
представља симбол јеврејске слободе и патриотизма.
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Ben-Yehuda, Nachman. The Masada Myth. Collective Memory and Mythmaking in Israel. Madison:
The University of Wisconsin Press, 1995. стр. 32. (даље: Ben-Yehuda, нав. дјело)
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Јудејски рат и Масада
Јудејски рат је почео 66. године побуном у Јудеји, која је већ шездесет
година била римска провинција: "Побуна је била проузрокована многим
факторима, укључујући јачање појма о слободи, рёаво управљање Рима и
неслогу измеёу јеврејских и нејеврејских становника".5 Зилоти су били главна
снага побуне, која се понекад назива и Велка побуна. Били су присутни широм
земље, а њихово средиште је било у Галилеји, док је цијели регион био
подијељен на Јудеју, Галилеју и Самарију. Вјеровали су да је Бог једини
Господар и да би они радије умрли него се покорили било којем смртнику.
Супротстављали су се римској владавини, те изражавали идеје слободе и
независности. Зилоти су заузели Масаду прије почетка Велике побуне:
"Сикаријевци6 у Јерусалиму су били уплетени у многе терористичке
активности против Јевреја и других, па су били принуёени да напусте град
много прије него што је тамо почела римска опсада".7 Њихов воёа Менајим је
желио да постане краљ и себе је прогласио месијом:
У међувремену, један Менајим, веома паметан рабин који је једном
укорио Јевреје зато што су се послије служења само Богу сада потчинили
Римљанима, повео је своје пријатеље на Масаду, гдје је провалио у складиште
оружја краља Ирода и подијелио то оружје својим сљедбеницима и другим
бандитима.8
Меёутим, Менајима је убио воёа јеврејских побуњеника у Јерусалиму.
Менајимов роёак Елеазар бен Јаир ("тиранин" у терминологији Јосифа
Флавија) је преузео команду над Зилотима и Масадом.
Римски цар Нерон је предвидио велику опасност од јудејске побуне.
Послао је Веспазијана, једног од својих најбољих генерала, у Галилеју, кoja je
била под контролом Јосифа Флавија. Јотапата, најважнија тврёава у Галилеји,
67. године је пала и људи Јосифа Флавија су одлучили да се не предају већ да
изврше самоубиство. Јосиф Флавије је требао задњи извршити самоубиство, a
када је дошао тај моменат он се предао Римљанима. Спасио се тако што је
тврдио да је видовит и да ће Веспазијан и његов син Тит постати римски
цареви. Веспазијан је одлучио да задржи Јосифа Флавија у случају да се
оствари његово пророчанство. Јосиф Флавије је током времена постао близак
пријатељ са Веспазијаном, а касније и савјетник Титу, Веспазијановом сину. У
том периоду је латинизовао своје име и преузео Веспазијаново презиме
Флавије: "Без обзира колико је тачна ова прича, извјесно је да је Јосиф отишао
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Pasachoff, Naomi and Robert J. Littman. Jewish History in 100 Nutshells. New Jersey: Jason
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у Рим, гдје је постао римски граёанин и службени историчар".9 Веспазијан је
таман требао напасти Јерусалим када је римски цар Нерон, 68. године, извршио
самоубиство. Уз помоћ свог савезника Тиберија Александра, прокуратора
Египта, Веспазијан је у јулу 69. године постао римски цар. Вратио се у Рим, а
свог сина Тита је оставио у Јерусалиму да заврши посао. Јерусалим је пао 70.
године и стотине хиљада Јевреја је изгубило животе. Други храм10 је спаљен, а
Римљани су вршили покољ над Јеврејима по читавом Јерусалиму: "Сажаљење
није показано за године, поштовање није показано за чин; дјеца и старци,
вјерници и свештенство су били масакрирани".11 Храм је пао по други пут и то
је био задњи пад.12 Послије успјешног угушења јудејске побуне, Тит је
напустио Јудеју одлучивши да тамо остави неколико римских легија да чувају
ред.
Опсада и освајање Масаде
Иако је Јерусалим пао 70. године, Масада је остала још три године под
контролом Зилота. Хранили су се оним што су сами гајили, а воду су добијали
из Иродовог извора воде.13 Тешко је рећи колико дуго је опсада Масаде трајала.
Јосиф Флавије не пише о томе али је очигледно да опсада није почела одмах
након разарања Јерусалима. Луциније Басус, који је био послан као изасланик у
Јудеју прво је заузео тврёаве Иродију и Махеру. Након тога Басус је умро, а
замијенио га је Флавије Силва. Овоме је опет требало времена да консолидује
своје редове и припреми све за посљедњи напад – напад на Масаду:
Против Елеазара и Сикаријеваца, који су држали Масаду, био је римски
генерал на челу своје војске. Одједном је савладао читаву област, стационирао
своје трупе и поставио стражаре на стратешким тачкама зидова који су
окруживали тврђаву тако да нико од опкољених не би могао лако побјећи.14
Према писању Јосифа Флавија, Силва је успоставио свој штаб на
најповољнијем мјесту тако да би лично могао руководити опсадом. Споља је
опасао зидом цијело мјесто, а он и његова 10. легија су наставили са опсадом.
Успио је да пронаёе само једно повољно мјесто за конструкцију платформи и
9
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оно се звало Бијела стијена. Бијела стијена је била 450 стопа испод нивоа
Масаде и Силва је наредио да његове трупе ту подигну платформу. С обзиром
да она није била довољно чврста да издржи тежину, наредио је да се направи
75 стопа широк и 75 стопа висок стуб од камена. Направио је још један торањ,
сав окован гвожёем, са којег су Римљани гаёали оштробацачима и бацачима
камења побуњенике. Зилоти такоёе нису губили вријеме, па су изградили други
зид око тврёаве: "Велики балвани су били постављени један крај другог по
дужини и причвршћени на крајевима и стајали су у два паралелна реда".15
Силва није оклијевао када је схватио да би ватра била најбоље оружје против
оваквог зида. Ипак, чинило се да је срећа била на страни Зилота, јер је вјетар са
сјевера носио ватру назад Римљанима. Очај је полако обузимао Римљане све
док вјетар изненада и неочекивано није промијенио смјер у правцу југа: "Бог је
заиста био на страни Римљана, који су се вратили одушевљени у свој камп,
намјеравајући да нападну непријатеља сутрадан ујутру. Читаву ноћ су провели
будно пазећи да нико случајно не побјегне".16 Сваког часа се могао очекивати
улазак Римљана у тврёаву.
У меёувремену, видјевши ватру и знајући шта ће Римљани учинити
дјеци, женама и мушкарцима, Елеазар није видио ниједан други избор за њих
осим да сви умру. Навече је окупио све браниоце Масаде и одржао говор:
Моји вјерни сљедбеници, давно смо одлучили да не служимо ни
Римљанима нити било коме другом, већ само Богу, који је једини истински и
прави Господар људи. Сада је дошло вријеме да својим дјелима докажемо своје
опредјељење. У оваквом времену ми се не смијемо осрамотити. Ми се никада
нисмо потчинили ропству, чак када оно и није значило овакву опасност. Ми не
смијемо сада изабрати ропство и казну ропства, ми не смијемо допасти живи
у руке Римљанима. Први смо дигли побуну, а задњи ћемо прекинути борбу.
Мислим да нам је Бог дао привилегију да умремо као племенити и слободни
људи, а не као неки који су били неочекивано поражени. У нашем случају је
очигледно да ће се сванућем разбити наш отпор, али ми смо слободни да
изаберемо часну смрт са нашим вољенима. Ово наши непријатељи не могу
спријечити, они се сигурно моле да нас се домогну живих, а ми њих у борби не
можемо побиједити.17
Елеазаров говор нису сви једнако примили на Масади. Неки су били
вољни да умру, некима је било жао њихове дјеце, жена, a на крају и њих самих.
Видјевши ово и плашећи се шта би се могло десити, Елеазар је одржао још
један говор да би их убиједио да је часније умријети него бити поробљен од
стране непријатеља. У свом другом говору Елеазар је говорио о бесмртности
истинских вјерника, те преданости Богу и вјери у Бога: "Елеазар је имао још
много аргумената да изнесе, али су га његови слушаоци прекинули и пуни
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Josephus, нав. дјело, стр. 315.
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неконтролисаног ентузијазма пожурили да то учине".18 Прво су запалили све
личне ствари, a затим је њих десет било изабрано да изврше погубљења.
Њихове руке су убиле девет стотина и шездесет мушкараца, жена и дјеце.
Мушкарци су грлили своје супруге и дјецу, a онда их стављали под оштрицу
мача. Задњи преживјели је поставио ватру по читавој тврёави, a затим убио
себе сопственим мачем. Ови људи су умрли у убјеёењу да нису оставили иза
себе живог Јевреја који би пао у руке Римљанима. Меёутим, према писању
Јосифа Флавија, двије жене и петоро мале дјеце су успјели да побјегну и да се
сакрију. Једна од ових жена је била Елеазарова роёака. Следећег јутра су се
Римљани наоружали и кренули у одлучујући напад. Умјесто борбе, они су
ушли у нијему тврёаву и пронашли девет стотина и шездесет тијела. Римљани
су схватили да су однијели Пирову побједу.19 У свом дјелу "Јудејски рат" Јосиф
Флавије каже да су ове жене, преживјели свједоци, испричале причу о
догаёајима који су се десили на Масади.
Археолошка ископавања на Масади
Историјско мјесто Масаде је било непознато до 1838. године, када су из
Ejн Гедија20 Американци Едвард Робинсон и Ели Смит кроз телескоп видјели
стијену. Енглески сликар Типинг, који је у то вријеме илустровао енглеско
издање дјела Јосифа Флавија "Јудејски рат", био је први који је посјетио
налазиште. У XX вијеку Масада је постала симбол јеврејског уједињења и
појаве модерне јеврејске државе. На крају рата за независност 1948. године
израелска застава је подигнута на врху Масаде. Велика археолошка ископавања
су почела 1963. године под руковоёењем професора Јигаела Јадина. Професор
Јигаел Јадин је био веома познат војник и археолог у Израелу и готово да није
постојала боља особа за руковоёење археолошким ископавањима на Масади.
Археолошка ископавања су трајала двије сезоне, укупно једанаест мјесеци, и
97% икада изграёених објеката на Масади су ископани.
Ари Ливне, специјални изасланик Свјетског јеврејског конгреса за
земље бивше Југославије и продуцент филма о Масади, каже да је у доба
ископавања на Масади био директор Одјељења за филмску продукцију при
Јеврејској агенцији. Ливне је био добар пријатељ професора Јадина и сјећа се
великог узбуёења професора Јадина и Израелаца у доба ископавања на Масади.
Ливне се такоёе сјећа да је професор Јадин окупио многе волонтере из читавог
свијета, који су вриједно радили на ископавању. На захтјев професора Јадина, и
у веома кратком року, Ливне је направио филм о Масади, који је професор
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Јадин потом презентовао у Сједињеним Америчким Државама да би добио
подршку финансијера за "Масада пројекат". Ливне тврди да је Масада веома
жива у Израелу, како у доба ископавања тако и данас, те да су Израелци
уложили много средстава у Масаду са жељом да је туристи упознају.21
Пројекат је углавном био финансиран новцем из иностранства, уз значајну
финансијску подршку владе Израела. По завршетку ископавања влада Израела
је издала серију поштанских маркица и медаља које су требале да подсјећају на
важност Масаде.
Јадинова археолошка ископавања су потврдила запис Јосифа Флавија
да је генерал Силва успоставио римски гарнизон на Масади након њеног
освајања: "Ово смо сазнали из кованица које смо пронашли на врху и у
великом римском кампу на западној страни подножја. Ово је био Силвин камп,
чији је унутрашњи дио изграёен послије освајања како ископине показују."22
Највеће откриће представља ископавање једанаест малих изломљених
комадића. На сваком од њих било је исписано једно име и чини се да су сви
били исписани истом руком. Јадин је игнорисао чињеницу да је било једанаест
комадића и тврдио да су они били кориштени приликом избора оних који су
извршили погубљења. Постоји могућност да је Јадин у праву, с обзиром на то
да је на једном комадићу исписано име Елеазара Бен Јаира.23 Јадин је такоёе
пронашао три скелета у остацима палате и тврдио да су то скелети задњих
јеврејских бранилаца Масаде. Такоёе је у једној малој пећини пронашао
двадесет и пет скелета мушкараца, жена и дјеце. Према мишљењу његовог
колеге др Хаса, професора на Медицинском факултету Јеврејског
универзитета, већина лобања припада истој врсти којој припадају и лобање које
су пронаёене у пећини Бар Кохба у Нахал Хаверу. Потврёено је да ови скелети
могу припадати само браниоцима Масаде: "Осим двадесет и пет скелета који су
пронаёени у пећини и три скелета која су пронаёена у палати, други физички
остаци посљедњих бранилаца Масаде нису пронаёени. Али дирљиве ријечи
Јосифа Флавија су их одржале живим до данашњег дана".24 Иронично је да
једини подаци о Масади долазе од Јосифа Флавија, кога су Јевреји сматрали
издајицом и кога би радо у то вријеме ликвидирали.
Вјеродостојност Масаде
Велики проблем у науци представља име Јосифа Флавија и
вјеродостојности његовог дјела. Поставља се питање у којој мјери се уопште
21
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може вјеровати неком запису и на који начин непристрасно и критички
издвојити "могуће" од "немогућег". Увијек је било и увијек ће бити много
претпоставки. Тешко је повјеровати да су се Римљани повукли након што је
ватра ухватила унутрашњи зид Масаде. Поставља се питање зашто би се
Римљани повукли и чекали сљедеће јутро када су били тако близу побједи.
Такоёе је тешко повјеровати да Римљани нису примијетили да се више од девет
стотина људи убило иако су посматрали Масаду са свог торња. Исто тако је
врло чудно да Римљани нису примијетили најмање двије велике ватре – једну
којом су Јевреји запалили све своје личне ствари и другу коју је задњи
преживјели запалио, а која се проширила по читавој тврёави. Ово се чини
веома драматичним и скоро немогућим. Свакако је потребно рећи да је 73.
године, када је Масада пала, Јосиф Флавије живио у Риму под протекцијом
династије Флавије. Невјероватно је да је он могао добити информације од
свједока тог догаёаја. Још је мање вјероватно да су те преживјеле жене могле
упамтити и поновити Елеазарове говоре. Оне су се према писању Јосифа
Флавија криле у пећини и нелогично је да су могле чути и запамтити читав
говор. Након што су биле свједоци таквог трагичног догаёаја, оне вјероватно
нису биле у стању да понове Елеазарове ријечи. Писање Јосифа Флавија не
представља извор на који се могуће у потпуности ослонити, али Јосиф Флавије
је ипак надахњујући приповједач. Његова прича не оставља никога
равнодушним. Важно је напоменути да јудaизам као религија не дозвољава
убиство или самоубиство осим у случајевима јеврејског мучеништва (нпр. у
случају религијског преобраћења). То је вјероватно један од разлога зашто
Талмуд не помиње Масаду.
Многи историчари и археолози не прихватају запис Јосифа Флавија и
резултате Јадинових археолошких ископавања. Они обично сматрају Масаду
националним и политичким митом. Бајла Шаргел тврди у свом дјелу
"Еволуција мита о Масади" да Јадин уопште није доводио у питање
вјеродостојност Јосифа Флавија, већ је заправо покушавао да пронаёе доказе
који би потврдили његов запис. Ипак, неправедно је судити о тадашњем
научнику и његовом раду према садашњим стандардима. Јадин и чланови
његовог тима су били производ њиховог времена и друштва, па су стога
археолошке налазе тумачили у складу са својим идеологијама и вјеровањима.
Теза неких научника да је Јадин злоупотријебио Масаду је претјерана. Јадин је
заправо добио јединствену шансу да повеже археолошке налазе и писане
историјске изворе. Постоје бројне публикације које критикују Масаду, а
посебно улогу Зилота као хероја, јер се ова група побуњеника није чак слагала
ни са својим сопственим народом. Наравно, јеврејски интелектуалци и народ су
осјетљиви када је ријеч о овом питању. Јаел Зерубавел, јеврејска научница из
поља друштвених наука, интервјуисала је стотину и двадесет људи у Израелу
везано за њихову перцепцију о вјеродостојности Масаде. Њен резултат је да
чак ниједан интервјуисани саговорник није показао ни најмању сумњу у
вјеродостојност записа Јосифа Флавија. Упркос поразу и катастрофи, Масада је

за Јевреје "задње упориште" и морална побједа.25 Хиљаде Јевреја одлазе на
Масаду да сачекају излазак сунца и присуствују јутарњој молитви. Од
напуштене тврёаве у Јудејској пустињи Масада је постала мјесто масовног
ходочашћа.
Идеологија и симболика Масаде
Масада је и прије почетка археолошких ископавања била присутна у
јеврејској свијести као симбол јеврејске храбрости. Највећи интерес за Масаду
и популаризација Масаде везујe се за XX вијек. Масада је 1927. године
инспирисала јеврејског пјесника Исака Ламдана да напише пјесму "Масада".
Ламдан, бјегунац у великом погрому који је слиједио послије Октобарске
револуције и I свјетског рата, доселио се заједно са великим таласом
имиграната на подручје Израела. У својој пјесми Ламдан није писао о
Зилотима, нити се позивао на писање Јосифа Флавија, који је описао опсаду и
пад Масаде на један врло драматичан начин. Зилоти уопште нису главни
јунаци Ламданове пјесме већ само у обрисима лебде у позадини његовог
песимистичког текста.26 То се може осјетити у сљедећим стиховима:
"Бен Јаир ће се поново појавити
Он није умро, он није умро!"27
Ламданов протагониста је избјеглица из постратног погрома, који
покушава да се попне на забрањену планину Масаду јер је она симбол
јеврејског живота на тој територији. Он одбија друга рјешења јеврејског
питања и осјећа да мора да се попне на њу, јер ту припада. Када напокон доёе
на врх, oн постаје свједок узбудљивог плеса и из тог догаёаја произилазе
најпознатији стихови у пјесми:
Попни се, заплеши
Масада више никада неће пасти!28
Овај стих испољава вјеру и даје осјећај моћи усред људских страхова,
сумњи и неизвјесности.
Ламдан је први идентификовао посљедњи отпор античкој римској
доминацији са новим јеврејским насељавањем у Палестини. Створио је
модерни мит, изражавајући поетски и сликовито тезу коју су изложили
ционисти29, користећи спознајну и рационалну аргументацију.30 Његова пјесма
25
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је постала једно од најутицајнијих дјела за читаву генерацију Јевреја у Израелу.
Масада је постала симбол поновног успостављања домовине, коју су
окупирали Британци и метафора јеврејског постојања и независности. Масада
представља поетску историју и остатак славне прошлости у којој су се Јевреји
борили против многобројнијег и надмоћнијег непријатеља. Читаве генерације
Јевреја су се могле емотивно и идеолошки идентификовати са Масадом. Ова
страствена пјесма је испуњена војним оптимизмом и храброшћу, али такоёе и
Ламдановим депресивним мислима. Ламданов живот и рад рефлектују
разочарење његове генерације 20-их година XX вијека. Иако је ова пјесма
инспирисала хиљаде људи да посјете Масаду, пјесник је никада није посјетио и
завршио је свој живот самоубиством.
У савременој израелској историји ријечи "Масада више никада неће
пасти" се поистовјећују са ријечима младог јеврејског војника Јосифа
Трумпелдура, који је погинуо приликом одбране насеобине Тел Хај 20-их
година XX вијека. Док је часно умирао, успио је да узвикне: "Дивно је
умријети за моју земљу!"31 Ове ријечи, које су ушле у израелску историју,
најбоље показују хероизам и патриотизам Израелаца.
Током II свјетског рата и холокауста, а затим стварања независне
државе Израел, Масада је одиграла значајну улогу. Прича о Масади је постала
синоним невјероватне храбрости, чак до те мјере да се поредила храброст
побуњеника у Масади и јеврејских група у Европи које су активно пружале
отпор холокаусту. Ционисти су 40-их година XX вијека повезивали два
догаёаја – Масаду, по локацији блиску, а далеку по времену дешавања, и
устанак у Варшавском гету, по локацији им далек, а близак по времену
дешавања. Занимљива је повезаност Израела и дијаспоре. Борба у Варшавском
гету је одмах била прихваћена као дио израелске историје, а борци Варшавског
гета су само физички живјели у дијаспори, док су духовно живјели у Израелу.
Исак Бен-Цви, шеф Националног савјета Израела, 1943. године је рекао: "Не
смијемо игнорисати хероизам бораца у гету, који се у историји не памти још од
дана Масаде".32 Без обзира на разлике у мјесту и времену, разлике у
околностима, разлике у социјалним и идеолошким идентитетима протагониста,
ова два догаёаја имају неке заједничке аспекте. Оба догаёаја су утицала на
креирање друштвене солидарности као кључног инструмента борбе за
национално очување хомогености јеврејског народа. Оба догаёаја ће служити
као идеолошки механизми у доба стварања израелске државе јер представљају
одраз оданости земљи, нацији и вјери.
Колико је Масада била жива педесетих година XX вијека, одмах након
стицања независности, најбоље показују ријечи географа и педагога Јосифа
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Браславског: "Млади долазе на Масаду да скупе снагу за будућу борбу за наш
национални живот, који се обнавља на нашој земљи. Они који се попну на
Масаду доказују да последњи борци Велике побуне нису умрли узалуд. Они су
пали да би посветили политичку и духовну независност. Данас њихово дјело
убире плодове, њихови синови су се вратили на њихове границе".33
Омладински покрети су изабрали Хануку, празник хероизма Макабејаца, као
вријеме за посјету Масади. Вријеме Хануке је постало уобичајено и за
издавање књига и брошура о Масади. Поистовјећивање Макабејаца и хероја
Масаде је значајно из сљедећих разлога: пријетња да би Зилоти могли угрозити
првенство Макабејаца као хероја била је отклоњена, наставак Хануке као
централног празника хероизма је био осигуран, а Зилоти су добили службени
статус хероја, који се давао само онима који се боре на ратном пољу.
Археолошка ископавања су водила ка интеграцији и унификацији. Већ
прије почетка археолошких ископавања Јадин је рекао: "Кад је Наполеон стао
меёу своје трупе у Египту, тик уз пирамиде, рекао је: "Четири хиљаде година
историје стоји пред вама". Шта би Наполеон дао да је могао рећи: "Четири
хиљаде година ваше историје стоји пред вама".34 Циљ Јадинових археолошких
ископавања је био да уједини све Јевреје око Масаде, "изражавајући заједничку
прошлост, заједничку садашњост и заједничку судбину народа Израела".35 Он
је развио идеологију Масаде и својим археолошким ископавањима начинио је
симболом јеврејског патриотизма. Јадин је осјећао да Масада може да дотакне
и религиозне и секуларне Израелце и да их уједини око заједничког симбола,
што најбоље свједоче његове ријечи: "Масада за нас у Израелу и за многе друге
на другим мјестима представља симбол храбрости, споменик нашим великим
националним херојима који су изабрали смрт, а не живот у физичком и
моралном ропству".36 Јадин је успио да створи осјећај јединства, колективног
идентитета и хармонију заједнице.
Мервин Дејвид Леви, композитор опера и ораторијума, инспирисан
Масадом из дјела Јосифа Флавија и Масадом Исака Ламдана, Библијом и
Празничном књигом молитава, написао је ораторијум "Масада": "Било да је
прича о Масади истинита или дијелом измишљена, одмах сам осјетио да је то
прича која треба да добије музички израз".37 Премијера Левијеве оригиналне
верзије Масаде је одржана 1973. године у Кенеди центру у Вашингтону. Леви
је неколико пута прерадио ораторијум и њега су послије изводили многи
симфонијски оркестри.
Жан д‟Ормесон је у књизи под називом "Прича Јеврејина луталице"
маштовито писао о многим народима и културама, укључујући и Јевреје:
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"Јевреји су велики, зато што су увијек у опасности, а увијек се буне".38
Д‟Ормесонов главни јунак је бесмртни јеврејски луталица, који путује кроз
вријеме и простор, а који алудира на библијског Ахасфера. Јеврејски луталица
је описао многе свјетске догаёаје, а себе је представио као учесника тих
догаёаја. Описао је и опсаду Масаде, наглашавајући да је божија наклоност
била на страни Римљана: "И ми смо, у Масади, рецитовали псалме и појали. У
долини, Римљани су приносили жртве Јупитеру и Марсу. И Римљани и ми
чинили смо све што смо могли како бисмо божанско провиёење, у лику
Историје, усмјерили на пут који нам је одговарао. Претпостављам да нисмо
пјевали довољно гласно – божанско провиёење радило је за Римљане".39 На
изванредан начин је описао живот на Масади за вријеме опсаде, те помијешана
осјећања мржње, страха, поноса и жртвовања. Потоци крви везаће Јевреје
заувијек за Масаду:
Вријеме је било лијепо. Сунце је обасјавало Мртво море и Јудејску
пустињу, Јерусалим, тамо, на сјеверу, и Соломонов храм, који су Римљани
сравнили са земљом, Хеброн, на западу, гдје је живјела вјечна успомена на
Аврама, оца трију религија чије ће мржње и ратови испунити толике вјекове,
и рушевине Содоме и Гоморе на југу. Чуо се звекет оружја Римљана у
напуштеној тврђави, одјек наредби центуриона и узвика војника који су
проналазили нагомилане лешеве Јевреја у потоцима крви.40
За многе генерације прича о Масади је била само прича. Археолошка
ископавања професора Јадина учинила су да Масада постане симбол јеврејског
уједињења и њиховог права на нову јеврејску државу, која је успостављена
1948. године: "Јеврејска држава је наставак јеврејске заједнице чији су
посљедњи браниоци изгубили живот на Масади".41 Ари Ливне вјерује да
Масада представља појам хероизма за Јевреје. Ливне каже да дјеца о Масади
уче у школама и да бар једном током школовања посјете Масаду. Према
његовом мишљењу, Масада је посебно актуелна и значајна у круговима
религиозне омладине. Ливне тврди да Масада и данас представља суштински
национални елемент у Израелу и симбол хармоније и јединства.
Пол Милер, амерички Јевреј и професор историје на америчком
Универзитету Мек Денијел, каже да је посјетио Израел и Масаду када је имао
13 година и да многи јеврејски родитељи, било из Израела или неког другог
краја свијета, воде дјецу на Масаду да обаве бар-мицва обред. Професор Милер
сматра да је Масада јако важна за Јевреје широм свијета. Иако је одрастао у
Аризони, у Сједињеним Америчким Државама, и потиче из породице која није
веома религиозна, професор Милер је знао за Масаду још док је био дијете и
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могао је да осјети снагу приче о Масади. Професор Милер каже да је одрастао
у периоду када је Израел био слаб, рањив и борио се са траумом холокауста.
Сјећа се да је током Јом Кипур рата прича о Масади била веома жива. Гледао је
на телевизији документарну емисију о Масади и телевизијске прилоге о Јом
Кипур рату, те је осјетио снажну везу са јеврејским народом и Израелом.
Према мишљењу професора Милера, Масада је имала јак утицај на истрајност
јеврејског народа и будила осјећај да Израел као држава треба и мора да
постоји. Професор Милер тврди да је изучавање Масаде саставни дио
школског програма, како у Израелу тако и у јеврејским школама у Сједињеним
Америчким Државама.42
Данас туристи из читавог свијета долазе у Израел да би посјетили
Масаду. Прелијепи остаци Иродове граёевине, рушевине римских логора и
опсадних платформи, као и симболи снажне одлучности и храбрости, оличени
у геслу "никада више", привлаче туристе из цијелог свијета.43 Многи од њих
тврде да је неупоредиво љепши доживљај попети се пјешке на Масаду него
возити се софистицираном и модерном жичаром до саме тврёаве. Постоји
традиција да вјерници, па и туристи, дочекују излазак сунца на Масади одајући
тако почаст храбрости и отпору задњих бранилаца Масаде. Масада и њена
историја изазивају дивљење и поштовање јер симболишу вјеру, истрајност и
постојаност скупине људи у борби за слободу. Масада је као израелско
културно добро стављена под заштиту UNESCO-а 31. октобра 2002. године.
И данас је прича о Масади веома жива и буди интересовање меёу
различитим групама људи. Иако је професор Јадин био мотивисан
националним поносом и јеврејским уједињењем, његова порука на Масади је
универзална. Она наглашава слободу и написана је на енглеском језику:
"Масада је била и јесте прије свега симбол. Представља отпор
неколицине против масе, посљедњу борбу оних који су дали свој живот за
политичку, религијску и духовну слободу и радије изабрали смрт него
потчињавање. Ово је универзална порука Масаде".44
Доскоро су израелски војници полагали војничку заклетву на Масади,
измеёу осталог, сљедећим ријечима: "Због храбрости бораца Масаде, ми данас
стојимо овдје."45 Заклетва израелских војника свједочи о томе колико је Масада
свеприсутна и значајна, те колико је Израел поносан на Масаду. Не постоји
много мјеста из доба антике која данас имају значај Масаде. Масада живи
након готово двије хиљаде година постојања. Она није пала у прашину
заборава. О њој се и даље прича и пише, како у Израелу тако и широм свијета.
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Иако представља трагичан епилог Велике побуне, Масада је симбол јеврејске
храбрости и саможртвовања зарад части и потребе за слободом.

Sandra Lukić
Masada in the Time of Judean War
(Ideology and Symbolic of Masada)
Summary
Masada is a mountain top fortress in Israel, nearly one hundred kilometers
southeast of Jerusalem. Jonathan, the high priest, first built the fortress and named it
Masada between 167 and 142 B.C.E., After that, it was fortified by King Herod, who
fled around 40 B.C.E. from Jerusalem to Masada with his family in a moment of
danger. Later it was the last outpost of Zealots led by Eleazar ben Ya‟ir during the
Jewish Revolt in 66 C.E. The only historical information sources are the writings of
Flavius Josephus in his work The Jewish War, where he included one section about
Masada‟s fall.
The Jewish War started in 66 C.E. with the revolt in Judea, which was the
Roman province for the period of sixty years. Zealots were the main forces of the
revolt and they had their base in Galilee but they were present everywhere in the
countryside too. The Roman emperor, Nero, realized the great danger of the Jewish
uprising. He sent Vespasian, one of his best generals to Galilee, which was under
control of Josephus. In 67 C.E. the major fortress in Galilee, Jotapata fell and
Josephus‟s men decided not to surrender but to commit suicide. Josephus was
supposed to be the last to die and when the time came to do it, he surrendered to the
Romans. Josephus went to Rome, where he became a Roman citizen and an official
historian.
The Roman emperor Nero committed suicide in 68 C.E. Vespasian became
the emperor in July 69 C.E. and came back to Rome. His son Titus continued
fighting and conquered Jerusalem in 70 C.E. Hundreds of thousands of Jews lost
their lives. Even though Jerusalem fell in 70 C.E., Masada was under the control of
Zealots for three more years. The Roman general Flavius Silva started a siege of
Masada in 73 C.E. Meanwhile, knowing what Romans would do to children, women
and men, Eleazar did not see any other choice for Zealots but to die. Nine hundred
and sixty men, women and children committed suicide. Instead of fighting, while
entering a silent fortress, Romans found the corpses. According to Josephus, two
women and five little children managed to hide. They told the story about what
happened at Masada.
The great excavation at Masada began in 1963 under the supervision of
professor Yigael Yadin. This work contributed in a great extent the integration of
Jewish people around Masada. However, many historians and archeologists do not

accept the record of Josephus and the excavations done by Yadin. They believe
Masada is just a myth. Masada was the most popular in the years of the
establishment of the state of Israel giving arguments for the return of the "Chosen
People" to the "Promised Land". Today, tourists from all over the world come to
Israel to visit Masada. Although, professor Yadin was motivated with the national
pride and Jewish unification, his message on the Masada site is universal
emphasizing freedom.
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АРАНЂЕЛ СМИЉАНИЋ
Филозофски факултет
Бања Лука

ПОТОМЦИ ХУМСКОГ КНЕЗА МИРОСЛАВА
Апстракт: У раду се говори о улози хумског кнеза Мирослава и његових
потомака у политичком животу Србије и Босне, и то почев од друге половине
XII па све до четврте деценије XIV вијека. Поред тога обраёeне су и
генеалошке везе измеёу појединих Мирослављевих потомака, које су досад на
различите начине биле интерпретиране у историографији. Уз све то,
забиљежени су и сви помени мање познатих чланова ове породице, чиме се
постиже комплетније сагледавање хумске историје у бурним временима друге
половине XIII и првих деценија XIV вијека, када је ова до тада рашка
територија дошла у састав босанске државе бана Стјепана II Котроманића.
Кључне ријечи: кнез Мирослав, Хумска земља, Дубровник, Тољен,
Петар, Андрија, велики кнез, удиона кнежевина, жупан, Богдан, Радослав,
подјела Хума, централизација, побуна, пораз коалиције, локална властела,
Твртко, пљачке, Тољен, Богдан II, Никола, генеалогија, Попово поље, Жаба,
Милутин, Шубићи, Бранивојевићи, Твртко II, могориш, Петар Тољеновић, бан
Стјепан II, босанска власт, Катарина – Никола, територијално ширење,
Николићи, натписи.
Активност хумског кнеза Мирослава, као и његових потомака, нашла је
своје мјесто у историографији, и то како у синтезама националне историје1,
тако и у посебним студијама и монографијама2. Меёутим, и у првом и у другом
случају то није ураёено на свеобухватан начин, те се намеће потреба писања
једног рада у коме би се забиљежили сви помени потомака кнеза Мирослава, са
утврёивањем њихове меёусобне родбинске повезаности. Наиме, у оквиру
синтеза помињу се само важније личности из ове породице, и то у контексту
догаёаја са широм позадином. Студије и монографије са тематиком Хума или
1

К. Јиречек, Историја Срба I-II, Београд, 1978³; В. Ћоровић, Хисторија Босне, Бања Лука –
Београд, 1999²; Историја народа Југославије I, Београд, 1953 (М. Динић); С. Ћирковић,
Историја средњовековне босанске државе, Београд, 1964.
2
То се прије свега односи на оне студије и монографије у којима је обраёена било Хумска
земља, било властела из те области. Меёу њима треба издвојити сљедеће: В. Трпковић, Хумска
земља, Зборник ФФ у Београду VIII-1 (1964) 225–260; М. Динић, Хумско-требињска властела,
Београд, 1967; С. Мишић, Хумска земља у средњем веку, Београд, 1996.

тамошње властеле доносе мноштво података о потомцима кнеза Мирослава,
али су они разбацани и не пружају повезану слику историјског развоја ове
породице. Такоёе, уочено је и неколико грешака у генеалогији, што ће овом
приликом бити исправљено.
Брат великог жупана Стефана Немање, кнез Мирослав, управљао је
Хумском земљом у другој половини XII вијека. Њих двојица су се, са трећим
братом Страцимиром, потписали на уговор са Дубровником 27. септембра
1186. године3. Било је то вријеме њихове интензивне сарадње, која је требала
бити крунисана вјеридбом Мирослављевог сина Тољена са ћерком Бертхолда
од Андекса, која је договорена приликом састанка са Фридрихом Барбаросом у
Нишу приликом његовог одласка у Трећи крсташки рат 1189. године4.
Меёутим, од те вјеридбе није било ништа. Да ли због тога или неког другог
разлога, чини се да је дошло до раздора меёу браћом. Могуће да је кнез
Мирослав желио више самосталности, на штa упућује његов уговор са
Дубровником од 17. јуна 1190. године5.
Тек остаје чињеница да га је исте године велики жупан Стефан Немања
протјерао изабравши за кнеза Хума свог најмлаёег сина Растка, који је послије
двије године побјегао на Свету гору. Изгледа да је у то вријеме затекла смрт
кнеза Мирослава чим се више не појављује у историјским изворима, а на
површину избијају његови синови. То се, прије свега, односи на његовог другог
сина Петра, који је као велики кнез Хума протјерао очеву удовицу и њеног
малољетног сина Андрију.6
У то вријеме трајао је и граёански рат, тачније борба за власт у Рашкој
измеёу Стефана Немањића и његовог старијег брата Вукана. Након што је
побиједио брата, Стефан Немањић се умијешао у хумска збивања послије 1206.
године, када се очигледно већ учврстио на власти. Он је побиједио великог
кнеза Петра негдје у Бишћу7 и приморао га да се задовољи територијом измеёу
Неретве и Цетине (у средњем вијеку Крајина или Паганија), те да призна
врховну власт српског великог жупана. Том приликом Стон и Пељешац,
Попово, Приморје и жупа Лука припали су најмлаёем Мирослављевом сину
Андрији.8
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F. Miklosich, Monumenta Serbica, Viennae, 1858, 1.
М. Динић, Хумско-требињска властела, Из српске историје средњега века, Београд, 2003,
322.
5
F. Miklosich, Monumenta Serbica, 2; Љ. Стојановић, Старе српске повеље и писма I–1, Београд
– Сремски Карловци, 1929, 1934, 1.
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С. Мишић, Хумска земља, 244.
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Данас је то област Мостарског поља.
8
Остали дио Источног Хума на управу је добио најстарији владарев син Радослав. С. Мишић,
Хумска земља, 244.
4

Великог кнеза хумског Петра9 у Западном Хуму наслиједио је 1227.
године његов старији брат Тољен, који се послије дуже паузе поново јавља на
историјској позорници. Године 1239. Тољен је умро, а будући да је био без
насљедника, господар цијеле Хумске земље постао је његов млаёи брат, велики
кнез Андрија10. Према Мавру Орбину, Андрија је био веома доброћудан и
миран владар, тако да му је било много стало да живи у миру са свима11. Он је
имао три сина: Радослава, Богдана и Ђорёа12, као и ћерку Вукосаву, коју је дао
за жену дубровачком племићу Барби Крусићу13.
Старији синови Радослав и Богдан су се, за разлику од свог оца, морали
задовољити жупанским достојанством, у то вријеме намијењеном принчевима
из споредних грана владајуће династије. Њих двојица се први пут јављају у
повељи свог оца, великог кнеза Андрије, измеёу 1247. и 1249, којом овај склапа
уговор о трговини и пријатељству са Дубровником14. Убрзо након тога Андрија
је умро, а наслиједили су га синови – жупан Богдан и жупан Радослав. Хумска
земља је подијељена на два дијела. Радославу су припале територије измеёу
Цетине и Неретве, гдје су раније владали Петар и Тољен, док је Богдан добио
територије источно од Неретве15.
Тежећи да укине феудални партикуларизам и што више централизује
државу, краљ Урош I је измеёу 1250. и 1254. укинуо удиону кнежевину у
9

О кнезу Петру писао је и М. Орбин неколико вијекова касније. По њему, Петар је држао онај
дио Хума који је био с оне стране Неретве, све до ријеке Цетине, а поред тога Бишће и Луку,
тако да је под влашћу Андрије остало само Попово с Приморјем и с градом Стоном. М. Орбин,
Краљевство Словена, Београд, 1968, 189–190.
10
С. Мишић, Хумска земља, 245.
11
По њему, ту су доброту обилато користили његови савременици, управљачи у Босни,
заузевши све крајеве под планинама, тј. Невесиње, Дабар, Гацко и друге. М. Орбин,
Краљевство Словена, 189–190.
12
Према М. Орбину он је имао и сина Влатка, који је био веома вриједан младић и великих
нада. Он се мало послије смрти свога оца Андрије, који је био сахрањен у цркви Св. Марије
стонског манастира, преселио у вјечност. М. Орбин, Краљевство Словена, 190; Меёутим,
савремени историјски извори не биљеже Влатка, тако да је у овом случају посриједи вјероватно
грешка писца.
13
Вукосава је у брак ступила с миразом у виду земље у Затону, у мјесту званом Оброво. Они су
у том браку имали синове Петра и Андрију, који су вјероватно добили име по дједу и његовом
брату. М. Орбин, Краљевство Словена, 190; М. Динић, Хумско-требињска властела, 322.
14
У ранијим издањима извора ова је повеља различито датирана. Тако је, на примјер, Ст.
Новаковић сматрао да је написана 1240, а Љ. Стојановић измеёу 1247. и 1249. Ст. Новаковић,
Законски споменици српских држава средњег века, Београд, 1912, 143; и Љ. Стојановић,
Повеље и писма I-1, 5; М. Динић, Хумско-требињска властела, 2; Дакле, они за очева живота
имају титулу жупана, што је још један доказ да је ова титула била насљедна. М. Благојевић,
Државна управа у српским средњовековним земљама, Београд, 1997, 40; С. Мишић, Хумска
земља, 52; М. Благојевић, Немањићи и Лазаревићи и српска средњовековна државност,
Београд, 2004, 142.
15
Они су били његови стричеви. И. Божић, О положају Зете у држави Немањића, ИГ 1–2
(1950) 111; С. Мишић, Хумска земља, 53; Р. Пекић, Жупа Дабар у средњем вијеку, Билећа, 2005,
59.

Хумској земљи, а тиме и титулу великог кнеза хумског16. Тиме су највише били
погоёени интереси жупана Радослава, који се одметнуо од српског краља
признавши врховну власт угарског владара.17 Према мишљењу Ивана Божића,
то се десило 1253. или почетком 1254. године.18
Ни ово одметање није било довољно жупану Радославу, па се ускоро
придружио савезу Дубровника и бугарског цара Асена, упереном против краља
Уроша. Уговор измеёу њега и Дубровника потписан је 22. маја 1254. године.19
Меёутим, од овог савеза није било ништа. Наиме, бугарски упад у Србију није
дао значајнији резултат, те је краљ Урош послије тога уклонио жупана
Радослава из политичког живота државе.20 О његовом потискивању довољно
свједочи чињеница да се не зна ни за једног његовог насљедника, за разлику од
потомака његовог брата жупана Богдана, који је остао лојалан краљу Урошу у
источном Хуму, те се његови потомци срећу у Попову пољу у првој половини
XIV вијека.
Сједиште Богданове области једно вријеме било је у Стону. По ријечима
дубровачких писаца, након страховитог земљотреса 1252, када је много
настрадало приморје, Богдан је сједиште своје власти из Стона пренио у
унутрашњост.21 Иако се није придружио коалицији 1254. године, судећи по
вијестима то му није много помогло код краља Уроша, те се и он нашао на
удару његове политике централизације, тако да је сведен на ранг локалне
властеле управљајући само Поповим пољем и можда још неком од сусједних
жупа. Послије тога дуго нема вијести о активности жупана Богдана. Он се
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М. Благојевић, Велики кнез и земаљски кнез, ЗРВИ 41 (2004) 304.
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18
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сљедећи пут јавља тек 17. октобра 1278, што је уједно и његов посљедњи
помен у сачуваној граёи.22
О њиховом трећем и очигледно најмлаёем брату Ђорёу немамо много
података. Зна се да је имао власт у долини Доње Неретве. На то упућује вијест
из августа 1280. године када се спомиње као господар трга Дријева. У тој улози
је опљачкао неко вино од Дубровчана.23 Остаје непозната његова титула, али
имајући у виду да су му старија браћа имала титулу жупана, која им је
припадала самим роёењем, сасвим је могуће да се и Ђорёе поносио истим
достојанством, иако то у изворима није нигдје наведено.
Што се тиче Богдана, он је вјероватно ускоро након посљедњег помена
1278. године умро, а наслиједио га је син Твртко, који се од 1282. помиње као
господар Попова поља, такоёе са титулом жупана.24 Иако за његову дјелатност
постоје подаци само за период од три године, и то од 1282. до 1285, вјероватно
се он у политички живот земље укључио и нешто раније. Поуздано знамо да је
господарио Поповим пољем, а могуће да је имао и власт над неким сусједним
жупама.25
Твртко је први пут забиљежен 1282. године, када је отео неку стоку у
Затону.26 Исте године почео је да влада краљ Милутин, коме се Твртко у
потпуности покоравао извршавајући његова нареёења. То најбоље видимо из
садржаја владаревог писма упућеног поповском жупану, у коме он нареёује
Твртку да врши конфискацију имовине дубровачких граёана ради надокнаде
штете учињене једном његовом поданику.27 Судећи по вијестима из сачуване
граёе, жупану Твртку краљева нареёења нису тешко падала. Вјероватно је ову
прилику искористио да од опљачкане робе намијењене за обештећење, дио
задржи и за себе.
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Прије тога Дубровчани су одузели од неког Урсете брод пун робе и нису хтјели, и поред
Милутинових захтјева, да надокнаде штету. Краљ Милутин је сматрао да се штета мора
надокнадити, па је наредио свом жупану Твртку да врши конфискацију, која је требала бити
селективна. Уколико су дубровачки трговци одлазили у унутрашњост Србије требало их је
пропуштати, али ако су се бавили својим пословима по Попову, онда је Твртко требао да
одузима њихову робу док се не надокнади штета, односно док се не обештети Урсета. F.
Miklosich, Monumenta Serbica, 53; Љ. Стојановић, Повеље и писма I-1, 35; К. Јиречек, Историја
Срба II, 282.

Сљедећи пут жупан Твртко се спомиње 1284. када је код њега ишао
свештеник Урсације де Дабро због одбјеглих робиња.28 У току те године
Твртко и његови људи често су пљачкали дубровачке трговце, па чак и обичне
пролазнике који су се кретали њиховом облашћу. Тако су они у љето 1284. у
близини села Орашца опљачкали дубровачког трговца по имену Палмо
Геталдић.29 Они су поново били у акцији када су напали и опљачкали жену
Маринка Дончелија. Због тога је дубровачка влада 2. септембра 1284. послала
свог чиновника Андрију Бундића, кнеза Затона и Ријеке, да иде in terras juppani
Tuerdici да дозна ко су били ти разбојници.30
Настојања Дубровчана да се одржавањем станка са жупаном Твртком
направи договор и зауставе даљње пљачке нису уродила плодом, што сазнајемо
из докумената с краја 1284. Тако су 12. децембра 1284. двојица дубровачких
трговаца, крзнар Храниша и Матехна, син Влахов, оптужили људе жупана
Твртка због пљачке.31
Изгледа да Дубровчани више нису могли да поднесу такво стање, те су
узвратили сличним мјерама. О томе свједочи инцидент измеёу Дубровчана и
посланика жупана Твртка 2. јануара 1285. Тврткови посланици нису у
Дубровнику добро прошли, па су у повратку напали дубровачке рибаре и отели
им рибе за осам динара.32
У току 1285. жупан Твртко и његови људи наставили су по старом
пљачкајући дубровачке трговце. Чини се да је село Орашац у то вријеме било
посебно инспиративно за пљачке, те је тако, полако али сигурно, постајало
црна тачка на путу дубровачких трговаца. У том мјесту људи жупана Твртка су
у два наврата, а могуће да их је било и више, 1285. отели робу дубровачким
трговцима.33
28

Овај податак показује да је у то вријеме била веома раширена трговина робљем, посебно
женским из Босне. V. Vinaver, Trgovina bosanskim robljem tokom XIV veka u Dubrovniku, Anali
Historijskog instituta JAZU u Dubrovniku II (1953)144.
29
Ову пљачку он је пријавио тек 25. фебруара 1285. По њему, пљачку су извршили људи
жупана Твртка: Вукославићи, Пакленићи и Хранко Челипа Мрњић. G. Ĉremošnik, Prodaja
bosanskog Primorja god. 1399. i kralj Ostoja, GZM 40 (1928) 110; P. AnĊelić, Srednjovjekovna ţupa
Primorje, 28.
30
Бундић је испитујући сазнао да су пљачку извршили људи жупана Твртка: двојица
Пакленића, тројица Вукославића и један Пиклин. P. AnĊelić, Srednjovjekovna ţupa Primorje, 28.
31
По њиховим ријечима, пљачкаши су били немилосрдни одузевши им све ствари. G.
Ĉremošnik, Prodaja bosanskog Primorja, 109; P. AnĊelić, Srednjovjekovna ţupa Primorje, 28.
32
На жалост, нису сачуване судске књиге из којих би могли да дознамо нешто о рјешавању
ових спорова и инцидената, ни резултат станка измеёу жупана Твртка и Дубровчана није нам
познат. G. Ĉremošnik, Prodaja bosanskog Primorja, 110; P. AnĊelić, Srednjovjekovna ţupa
Primorje, 28–30; Храноје, син рибара Јованка, пријавио је 13. јануара 1285. Тврткове посланике,
при чему је истакао да су они то урадили због поступака дубровачке владе. С. Мишић, Хумска
земља, 234.
33
Орашац се налазио западно од Затона, у близини морске обале. Спомиње се пљачка неких
дрвених или коштаних чешљева. К. Јиречек, Историја Срба II, 237; С. Мишић, Хумска земља,
156.

Послије 1285. име жупана Твртка не помиње се више. Вјероватно је и у
наредном периоду управљао Поповим пољем и неким сусједним жупама, али
до када, не можемо прецизно одредити. У сваком случају не даље од 1297, када
се као поповски жупан први пут јавља његов син Тољен.34 Послије тога настаје
дужа пауза када је ријеч о подацима везаним за жупана Тољена, али не
сумњамо да је он активно учествовао у политичком животу Хума почетком
XIV вијека.
На овом мјесту ћемо стати са навоёењем активности појединих жупана
из ове породице, а осврнућемо се на њихову генеалогију. Наиме, до овог
момента меёу истраживачима постоји сагласност око сродства више
помињаних жупана, али са насљедницима жупана Твртка почињу први
проблеми. Тако је, према Синиши Мишићу, овај Тољен тек праунук овог
жупана Твртка, што је немогуће. По њему, Твртков насљедник био је Богдан II,
који се помиње 1312, а опет његов Твртко II, који се јавља 1319, да би Тољен и
Никола били његови синови.35 Погрешну генеалогију биљежимо и код Паве
Анёелића, по коме су Твртко, Никола и Тољен браћа, синови жупана Богдана
поменутог 1312. и 1319. године.36 Јасно је да овако постављене генеалогије не
могу да издрже суд историјске критике.
С обзиром на хронологију нема никакве сумње да су Богдан II и Тољен
били браћа, а имајући у виду вијести из каснијег времена, њихов брат био је и
Никола37, потоњи родоначелник породице Николића. Њих тројица
представљају нову генерацију ове породице, која је битисала крајем XIII и у
првим деценијама XIV вијека. Остаје само отворено питање да ли су они
роёена браћа или стричевићи, односно да ли је можда неко од њих био син већ
помињаног Ђорёа, господара Дријева 1280. године, или су сви Тврткови
синови. Нажалост, не постоје адекватни историјски извори који би помогли у
успјешном рјешавању овог питања.
Што се тиче жупана Тољена, након оног помена из 1297, поново се
јавља тек 15. јула 1319. Тада је дубровачко Велико вијеће наредило подкнезу
Ријеке да уреди страже тако да спријечи упаде Тољенових људи у винограде и
воћњаке дубровачких поданика38. Очигледно да су његови људи у то вријеме
правили велике проблеме дубровачким трговцима који су пролазили њиховом
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Тада је његов човјек Илија захтијевао да се врати неки дуг. М. Благојевић, Државна управа,
40.
35
С. Мишић, Хумска земља, приказ генеалогије потомака кнеза Мирослава измеёу 48. и 49, као
и 57, 67.
36
P. AnĊelić, Srednjovjekovna humska ţupa Ţaba, Hercegovina 3 (Mostar 1983) 48; Био је у праву
за Твртка, који је заиста био Богданов син, док су Никола и Тољен били Богданова браћа.
37
Наиме, историјски извори из тог времена указују да је Никола био стриц Тољеновом сину
Петру.
38
Р. Грујић, Конавли под разним господарима од XII-XV века, Споменик СКА LXVI (Земун
1926) 112.

земљом39. Вјероватно је жупан Тољен ускоро умро, јер већ од идуће 1320.
године у јавном и политичком животу самостално иступа његов син Петар 40.
Тољенов млаёи брат Богдан очигледно је добио име према свом дједу
Богдану, из друге половине XIII вијека. Од оца Твртка наслиједио је жупанску
титулу са којом се први пут јавља у документу из 1312. у својству господара
Поповог поља.41 На основу овог помена може се претпоставити да је вјерно
служио свог господара краља Стефана Милутина у његовом рату против бана
Младена II Шубића.42
Богдан је имао и своју канцеларију, која је сачувана из ранијих времена,
када су његови преци били господари Хумске земље. 43 Други и уједно
посљедњи пут име жупана Богдана забиљежено је у једном дубровачком
документу из 1319. као: iupan Bogdan patrono iobe de Popoa44. Вјероватно је
исте године и умро, јер је његов син и насљедник жупан Твртко 17. децембра
1319. примио од Дубровчана могориш.45 Чини се да Твртко није дуго надживио
свог оца Богдана, јер се посљедњи пут помиње 1320. године.46
За разлику од њега о Тољеновом сину Петру знамо много више. Његово
име први пут се јавља у документу од 20. августа 1319, када је жупан Младен
писао дубровачком кнезу да је пресудио спор измеёу Хлапа Валетића и Петра,

39

На овај закључак упућује нас вијест о кажњавању Тољеновог сина Петра са 40 млетачких
гроша, због пљачке Хлапена Валетића. Љ. Стојановић, Повеље и писма I-1, 39; Р. Грујић,
Конавли, 7; М. Динић, Хумско-требињска властела, 321; Ђ. Тошић, Требињска област у
средњем вијеку, Београд, 1998, 91.
40
М. Благојевић, Државна управа, 41.
41
К. Јиречек, Историја Срба II, 16; М. Динић, Хумско-требињска властела, 322; P. AnĊelić,
Srednjovjekovna humska ţupa Ţaba, 48; У књизи докумената Дубровачког архива насталих из
пословних односа Diversa Cancellariae за 5. децембар 1312. године споменут је Озроје Толканић
као човјек Богдана жупана. С. Мишић, Хумска земља, 55.
42
Босански бан Младен II припадао је породици Шубића, кнезова брибирских, који су крајем
XIII и прве двије деценије XIV вијека владали Босном. Ратовао је против краља Милутина, а
борбе су углавном воёене на територији Хума.
43
Познато је и име писара у тој канцеларији. Био је то већ поменути Озроје Толканић. Он се
поново јавља 19. септембра 1318. у књизи Diversa Notariae. То је посљедњи пут да се он
помиње као жив. Већ 7. јуна 1319. жена покојног Осорина Граматика (gramatico) продаје коња.
С. Мишић, Хумска земља, 55.
44
Дакле, нема сумње да је он заиста био старјешина ове жупе. М. Благојевић, Државна управа,
45.
45
Твртко је уједно први познати господар Попова поља за кога сигурно знамо да је примио
могориш. Он се обавезао да ће од могориша исплатити Лауренцију Манчетићу 10 перпера. М.
Динић је сматрао вјеродостојним да су могориш примали и претходници жупана Твртка као
насљедници хумског кнеза Андрије. У том случају врло вјероватно да је могориш примао и
Богдан иако за то немамо директне потврде у сачуваним документима. М. Динић, Дубровачки
трибути, Глас СКА CLXVIII (1935) 213–214; С. Мишић, Хумска земља, 67; Лексикон српског
средњег века, приредили С. Ћирковић и Р. Михаљчић, Београд, 1999, 198 (Г. Томовић).
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А. Палавестра, Д. Спасић, Д. Мрёеновић, Родословне таблице и грбови српских династија и
властеле, Београд, 1991, 52.

сина жупана Тољена, у корист дубровачког граёанина.47 Тачно годину дана
касније рјешаван је на станку један спор и установљено је да нека стока не
треба да буде враћена јер је отета tempore guerre per Petre de Tolen cofalonerium
domini regis.48 Дакле, он је стегоноша господина краља, у овом случају
Милутина, у његовом сукобу са Дубровником, што указује да је почетком
треће деценије XIV вијека Петар био једна од водећих личности у овом дијелу
српске државе.
У јуну и децембру 1324. помињу се homines Petri de Tolen, а у септембру
сљедеће године Петар је са својим људима заплијенио неки восак. 49 Посљедњи
пут је забиљежен 15. фебруара када се помињу неки његови људи у Ријеци.50
У немирима који се дешавају у другој половини 20-их година изгледа да
се Петар није најбоље снашао. Наиме, није желио попут свог стрица жупана
Николе да прихвати власт босанског бана. Супротставио се бану Стјепану II,
који га је савладао и дао погубити 1327. или 1328. године.51 Од тога је највећу
корист извукао жупан Никола, који је добио комплетно Попово уз још неке
мање сусједне жупе којима је управљао као вазал босанског бана Стјепана II.
Остаје отворено питање да ли је Петар имао титулу жупана. У
историјским изворима нема потврде за тако нешто, али имајући у виду да су се
сви његови ближи и даљи сродници поносили овим достојанством, сасвим је
47

Жупан Младен је донио пресуду да Петар треба да исплати Хлапу 40 млетачких гроша које
овај може наплатити од Петра или његових људи гдје год их сретне. Cum Petro filio juban Tolen.
К. Јиречек, Споменици српски, Споменик СКА 11, Београд, 1892, 103; Љ. Стојановић, Повеље и
писма I-1, 39; Р. Грујић, Конавли, 7; М. Динић, Хумско-требињска властела, 323; Суёење је
занимљиво због тога што у њему учествују два жупана принчевског поријекла чиме се
потврёује начело да окривљеној страни могу бити судије и поротници само оне особе које су
јој у сваком погледу равноправне. М. Благојевић, Државна управа, 44; Ђ. Тошић, Требињска
област, 91.
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Div. Canc. 6 fol. 27', 23. VIII 1320. Податак преузет из М. Динић, Хумско-требињска
властела, 323; P. AnĊelić, Srednjovjekovna ţupa Primorje, 30; М. Благојевић, Државна управа,
41.
49
Div. Not. 4 fol. 12, 72; Div. Canc. 8 fol. 20, 20'. Податак преузет из М. Динић, Хумскотребињска властела, 323.
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Тада тројица становника Ријеке гарантују pro Milatico Radoeuich homine Petre de Tolen. Div.
Canc. 8 fol. 151'. Податак преузет из М. Динић, Хумско-требињска властела, 323; P. AnĊelić,
Srednjovjekovna ţupa Primorje, 30.
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О томе М. Орбин пише сљедеће: Петар није био покоран, не хотећи да призна над собом
босанску власт. Да би му стао на крај, бан Стефан је послао против њега војску. Пошто је
био потучен и заробљен у бици, банови људи су га повели на коњу с оковима на ногама,
скопчаним испод коњског трбуха. Али по наређењу бана, прије него што је дошао пред њега,
био је с коњем сурван низ једну стрму обалу ријеке. Котрљајући се налетио је на једно дрво, и
задржао се добар сат држећи се за његове гране и одржавајући снагом својих мишица и себе
и коња. Тада су га засули камењем и тако је мртав пао у ријеку. М. Орбин, Краљевство
Словена, 192; Према С. Ћирковићу овај опис краја Петра Тољеновића сасвим је вјеродостојан
имајући у виду да је пред собом М. Орбин вјероватно имао неку нама непознату историју Хума
тог времена. С. Ћирковић, Коментари М. Орбина, 363; P. AnĊelić, Srednjovjekovna ţupa
Primorje, 37; М. Благојевић, Државна управа, 41.

могуће да је и он имао титулу жупана. У том погледу не смијемо заобићи ни
чињеницу да се у неким историографским дјелима уз име Петра Тољеновића
налази титула жупана.52
Тољен је имао осим Петра још једног сина – Брајка. Приликом једног
испитивања стања на граници 1363. године Јуније Градић је изјавио за неко
земљиште quod Tolen et Petrus et Braycus eius filli possiderunt et post ipsos
Vladislauus suprascriptus possidet ipsum terrenum.53
Најпознатији од свих припадника ове породице био је без сумње већ
помињани жупан Никола, родоначелник моћне властеоске породице Николића.
У почетку своје активности био је вазал Бранивојевића у Попову дијелећи
власт са братом жупаном Тољеном, а потом и његовим сином Петром54. Његов
положај у потпуности се промијенио када му је босански бан Стјепан II
Котроманић дао за жену своју сестру Катарину (Каталину).55
Након убиства Петра Тољеновића комплетно Попово припало је зету
бана Стјепана II жупану Николи56. Од тада он је управљао Поповим пољем као
вазал босанског бана. Поред Попова вјероватно је управљао и још неким
мањим сусједним жупама. Поуздано знамо да је имао власт над жупом Жабом.
У њој се налазило Врањево село које је било сједиште власти жупана Николе.57
Управо у том селу налази се надгробни натпис Николине жене Катарине
(Каталине) који гласи: a sØ lØji gospoh Katalhna sy svoimy gospodinomy j$panomy
Nikolomy koi sl$jaùØ KotromØnØviђy tasta i slavnago bana Sthpana. Postavi na n$
Vladislav sin m$ da …58 Према Гордани Томовић натпис је настао измеёу 1349,
52

Такав случај је у поглављу о жупанима у средњовејковној Србији у оквиру дјела М.
Благојевића о државној управи. М. Благојевић, Државна управа, 41, 44–45; Сличан став је
заступао и П. Анёелић, који каже: "Iako nema direktne potvrde da je on nosio titulu ţupana, vidi se
da je on bio ĉlan ţupanskog roda koji je upravljao humskim primorjem". P. AnĊelić, Srednjovjekovna
ţupa Primorje, 30.
53
Дакле, јасно је да Тољеновићи нису оставили насљеднике, те су њихови посједи прешли у
руке Николиних синова, њихове браће стричевића. Mon. Rag. III, 315. Податак преузет из М.
Динић, Хумско-требињска властела, 323.
54
У Попову се 11. фебруара 1322. помиње Добромир, роёак тепчије Попова. То би могао бити
тепчија жупана поповских Тољена и Николе. B. Hrabak, Knezovi i vojvode Trebinja i Popova do
XVII veka, Tribunia 6 (Trebinje 1982) 80; С. Мишић, Хумска земља, 57.
55
Према мишљењу М. Вега она се удала за њега почетком треће деценије XIV вијека. M. Vego,
Iz historije srednjovjekovne Bosne i Hercegovine, Sarajevo, 1980, 317.
56
Било је то 1327. или 1328. године. С. Рудић, Повеља краља Стефана Дабише кћерци Стани,
ССА 4, 186; P. AnĊelić, Srednjovjekovna humska ţupa Ţaba, 48; М. Благојевић, Државна управа,
41; С. Мишић, Хумска земља, 59; М. Вего је погријешио када је успостављање власти
босанског бана над Поповом одредио са 1322. годином. M. Vego, Postanak srednjovjekovne
bosanske drţave, Sarajevo, 1982, 148.
57
Занимљиво је поменути ријечи Мавра Орбина које се односе на жупана Николу: био је
племените крви али није много вриједио. Његов суд о синовима Владиславу и Богиши још је
гори. М. Орбин, Краљевство Словена, 193; P. AnĊelić, Srednjovjekovna humska ţupa Ţaba, 40, 42.
58
M. Vego, Zbornik srednjovjekovnih natpisa Bosne i Hercegovine I, Sarajevo, 1962, 45; Г.
Томовић, Морфологија ћириличких натписа на Балкану, Београд, 1974, 68.

када се Катарина посљедњи пут помиње у изворима, и 1363, јер се послије ове
године њен син Владислав више не јавља.59 Ако је вјеровати томе, онда је
жупан Никола умро прије своје супруге 40-их година XIV вијека.
Можда би чак могли годину његове смрти прецизније одредити на
основу податка да су његови синови Владислав и Богиша 1342. примили
могориш од Дубровчана као господари Попова поља.60 На основу тога можда је
жупан Никола умро почетком пете деценије XIV вијека.
На крају треба споменути да је осим надгробног натписа Катарине
сачуван и натпис њиховог сина Владислава, који се такоёе налази у Врањеву
селу код Неума сљедеће садржине: a sØ lØji knØë Vladislavy j$pana NikolØ siny
bana Sthpana nØti a lØji na svoi ëØmli na plØmØnitoi a pisa Pomoqany.61
Богиша и Владислав, као и њихови потомци, обично се називају
Николићи, о којима овом приликом неће бити говора јер су веома добро
обраёени у студији Михаила Динића под насловом Хумско-требињска
властела.62 Породица Николића опстала је све до 50-их година XV вијека,
тачније до рата измеёу херцега Стјепана Вукчића Косаче и Дубровника,
послије чега се не помиње ниједан њен припадник у сачуваним изворима. За
све то вријеме Николићи су управљали Поповим пољем, жупом Жабом, а
имали су и неке посједе у области Неретве. У унутрашњој политици босанске
државе покушавали су да остваре што већу самосталност. Меёутим, у томе
нису имали толико успјеха, тако да су остали у сјени скоројевића какви су били
Санковићи, односно нешто касније Косаче.
На крају можемо констатовати да је породица чији је родоначелник био
кнез Мирослав оставила знатног трага на хумску историју. То се прије свега
односи на вријеме самог кнеза Мирослава и његових синова кнезова Петра,
Тољена и Андрије, који су са приличном самосталношћу владали Захумљем.
Већ њихови насљедници, жупани Радослав, Богдан и Ђорёе, сведени су на ранг
локалне властеле након што је краљ Урош укинуо удиону кнежевину у Хумској
земљи. То се посебно огледа у случају Богдановог сина, жупана Твртка, који
без поговора извршава сва нареёења краља Милутина. Слично је било и са
Твртковим синовима: Тољеном, Богданом и Николом, који је за разлику од
старије браће успио да остави дубљи траг, највише захваљујући женидби са
59

Г. Томовић, Морфологија, 68.
С. Рудић, Повеља краља Стефана Дабише кћерци Стани, ССА 4, 186; С. Мишић, Хумска
земља, 62; Занимљиво је да они немају жупанску титулу, већ се јављају са титулом кнеза коју
су могли добити једино од босанског бана Стјепана II, који им је био ујак. М. Благојевић,
Велики кнез и земаљски кнез, 313; Они се након 1363. више не помињу. Владислав је имао три
сина: кнезове Вукослава, Петра и Милишу, који су били активни крајем XIV и почетком XV
вијека. А. Палавестра, Д. Спасић, Д. Мрёеновић, Родословне таблице, 170.
61
Према М. Вегу написан је послије 1363. M. Vego, Zbornik I, 43; По Г. Томовић натпис се
може датирати измеёу 1363. и 1380. Г. Томовић, Морфологија, 74–75; М. Благојевић, Велики
кнез и земаљски кнез, 313.
62
Његова студија је објављена у Београду 1967, али је за овај рад коришћено издање М. Динић,
Хумско-требињска властела, Из српске историје средњега века, Београд, 2003, 317–407.
60

бановом сестром Катарином. Богданов син Твртко умро је врло брзо након оца,
док је Петар Тољеновић убијен по нареёењу бана Стјепана II јер се
супротставио успостављању босанске власти у свом дијелу Хумске земље.
Такав сплет околности омогућио је жупану Николи да постане родоначелник
породице Николића, чији су припадници учествовали у политичком животу
Босне до почетка друге половине XV вијека.
AranĊel Smiljanić
Descendants of Hum Prince Miroslav
Summary
The brother of Grand Prince Stefan Nemanja, Great Prince Miroslav, ruled
the Land of Hum as shared principality in the second half of XIII century. After him,
this territory was ruled by his sons Petar, Toljen and Andrija, who after his brothers‟
deaths ruled over the whole Hum until the middle of XIII century. His sons, princes
Radoslav and Bogdan, faced reform of the King Uros II, which abolished shared
principality in Hum. Radoslav stood up against it by joining the coalition of
Hungary, Dubrovnik and Bulgaria, but after its defeat he was removed from political
life. Contrary to him Bogdan accepted the current state and he was brought down to
the rank of local aristocrat in the Popovo field. Bogdan was inherited by Tvrtko, who
was mentioned as a robber of Dubrovnik merchants. He had three sons: Toljen,
Bogdan and Nikola, who were present in the end of XIII and in the first decades of
XIV century. Bogdan‟s son Tvrtko died soon after his father, around 1320. More
famous was Toljen‟s son Petar, who was even flag-bearer of the King Milutin in the
beginning of the third decade of XIV century. He didn‟t want to accept the rule of
Bosnian ban Stjepan II who defeated him in 1327/28 and executed what was written
in details by Mavro Orbin in the Kingdom of Slovenes. His uncle, Prince Nikola
acted differently. He accepted Bosnian rule, and as an award he received ban‟s sister
for a wife, Katarina, as well as rule over the whole Popovo field and some other
neighboring parishes. Among these parishes, Zaba distinguished as there was village
of Vranjevo, the heritage of the Nikolic family with their grave stones.

АЛЕКСАНДРА КОСТАДИНОВИЋ-РАЧИЋ
Филозофски факултет у Бањалуци
Одсјек за историју

ТИТУЛА КНЕЗА
У ВЛАДАРСКОЈ ЛОЗИ НЕМАЊИЋА*
Апстракт: У раду ће бити ријечи о титули кнеза у владарској лози
Немањића и Лазаревића. Титула кнезова из владарске лозе била је углавном
насљедна, за разлику од титуле кнезова градских и рударских насеља или
титуле кнезова приморских градова, која је била изборна. Досадашња
истраживања указују нам то да се у сачуваној изворној граёи кнезови из
владарске лозе помињу са различитим титулама, као што су кнез, велики кнез,
жупан. Битно је нагласити и то да су се многи кнезови из владарске лозе
налазили на различитим положајима. Неки од њих били су владари вазалних
држава, други се помињу као удеони кнезови, а трећи као најистакнутији
представници локалне управе.
Кључне ријечи: кнез, удеони кнез, велики кнез.
Присуство удеоних кнезова у српској држави датира још од времена
синова кнеза Мутимира, па све до половине XIII вијека, односно владавине
краља Уроша I. Подаци говоре да је у XII вијеку у Рашкој постојало неколико
удеоних кнежевина,1 на чијем челу су се налазили велики кнезови, који су били
потчињени великом жупану.2 Иначе, није сваки кнез био и удеони кнез, а
такоёе ни велики кнез.
* Овај рад представља дјелимично допуњено поглавље магистарског рада под насловом
Титула кнеза на Балканском полуострву у средњем вијеку, који је одбрањен на Филозофском
факултету у Бањој Луци дана 29. марта 2007. пред Комисијом у саставу: проф. др Раде
Михаљчић (ментор), проф. др Ђуро Тошић и проф. др Радивој Радић.
1
Сматра се да је појам удеона кнежевина настао као производ научне литературе и да није био
познат српској средњовјековној терминологији. – М. Благојевић, Српске удеоне кнежевине у:
Немањићи и Лазаревићи и српска средњовековна државност, Београд 2004, 1 (у даљњем
тексту: М. Благојевић, Немањићи и Лазаревићи).
2
М. Благојевић, Државна управа у српским средњовековним земљама, Београд 2001², 49 (у
даљњем тексту: М. Благојевић, Државна управа). Удеони кнезови и земље били су присутни и
у босанској држави, још за вријеме владавине бана Кулина и бана Матије Нинослава. Сматра се
да су се најкасније до 1244. године формирале четири земље босанске државе: Босна, Усора,
Соли и Доњи Краји. У Босни је, као и у држави Немањића, дошло до подјеле државне
територије на више чести којима су, по правилу, управљали чланови владајуће породице. Тако
су уз бана Кулина постојали и честници, који су саучествовали у власти, а у историјској науци

Један од познатијих удеоних кнезова био је Деса, господар Хумске
земље, а касније Травуније и Зете.3 Он је желио да се домогне престола великог
жупана, меёутим, у томе није успио. Касније му је ово звање додијелио
византијски цар Манојло I Комнин, који га је убрзо и лишио власти. Након тога
великожупански престо припао је Тихомиру, а његова браћа, Страцимир,
Мирослав и Немања, постали су удеони кнезови, и то сваки у својој области.4
Иначе, свака удеона кнежевина имала је посебан управни апарат, који није
зависио од управног апарата великог жупана. Удеони кнезови имали су своје
казнаце5 и тепчије,6 док су им у унутрашњости били потчињени жупани и
сатници.7
Као што смо већ поменули, титулу кнеза носила су Немањина старија
браћа Страцимир и Мирослав, док је Стефан Немања у историјској науци
познат као велики жупан.8 О њиховим титулама свједоче нам и потписи
познати су као удеони кнезови. – Ј. Мргић-Радојчић, Доњи Краји. Крајина средњовековне
Босне, Београд 2002, 36-37, 38, 299 (у даљњем тексту: Ј. Мргић-Радојчић, Доњи Краји). За
вријеме владавине бана Нинослава, син претходног босанског бана Стефана – кнез Сибислав,
добио је на управу земљу Усору, као своју удеону кнежевину. – В. Ћоровић, Територијални
развој босанске државе у средњем веку, Глас СКА CLXVII (1935) 21; Ј. Мргић-Радојчић, Доњи
Краји, 299.
3
М. Благојевић, Државна управа, 49. Деса се у једној фалсификованој повељи (око 1151.
године) помиње као magnus comes: Ego Desse voluntate et dispositione dei magnus comes terre
Zachulmie. – Ф. Шишић, Летопис попа Дукљанина, СКА, Посебна издања, књига LXVII,
Философски и филолошки списи, књига 18, Београд – Загреб, 1928, 193. Меёутим,
претпоставља се да господари Хумске земље током XII вијека нису носили титулу великог
кнеза. Деса је, као удеони кнез, од српског великог жупана могао добити само титулу кнеза, а
не великог кнеза. – М. Благојевић, Велики кнез и земаљски кнез, ЗРВИ XLI (Београд 2004) 301
(у даљем тексту: М. Благојевић, Велики кнез).
4
М. Благојевић, Велики кнез, 300.
5
Казнац је најистакнутији представник државне управе у средњовјековној Србији и Босни, који
је био задужен за убирање не само владаревих прихода већ и прихода који су припадали
феудалном господару одреёене области. Поред ове, он је обављао и друге дужности. Иначе,
велики казнац и казнац службовали су у удеоним областима, док су ниже рангирани казнаци
били потчињени локалним господарима и распореёени по мањим територијално-управним
јединицама попут жупа. У средњовјековној Босни свака велика историјска област имала је свог
казнаца. – М. Благојевић, Државна управа, 17–24; Лексикон српског средњег века, приредили
С. Ћирковић и Р. Михаљчић, Београд 1999, 268 (М. Благојевић) (у даљем тексту: ЛССВ).
6
Тепчија је дворски или провинцијски службеник у средњовјековној Хрватској, Босни и
Србији, који је био задужен да води рачуна о земљопосједима владара и феудалних господара.
Поред тога, он је морао да познаје ко држи одреёене посједе и под каквим условима, да пази да
ти услови буду испуњавани, да се стара о меёама посједа, као и да се јавља у судским
споровима који се тичу питања разграничења посједа. У Босни су, слично казнацима, и тепчије
биле територијално ограничене, с тим да је главни положај имао тепчија од Босне. – М.
Благојевић, Тепчије у средњовековној Србији, Босни и Хрватској, ИГ 1–2 (Београд 1976) 7–47;
М. Благојевић, Државна управа, 25–30; ЛССВ, 728 (М. Благојевић).
7
М. Благојевић, Државна управа, 49.
8
Р. Михаљчић, Владарске титуле обласних господара. Прилог владарској идеологији у
старијој српској прошлости, Сабрана дела I–VI, књига VI, Београд 2001, 89. (у даљем тексту:

Стефана Немање и Мирослава приликом потписивања уговора о миру са
Дубровчанима септембра 1186. године: +z= veli `'pan= kl=n= se i pod=pisah=. +z=
knez= Miroslav kl=n= se i pod=pisah=.9 Иако се у неким страним изворима помиње да
је Мирослав кнез Хума и Рашке, треба нагласити да он никада није истицао да
је кнез Рашке, већ једноставно да је кнез или кнез хумски. 10 На уговору са
Дубровчанима из 1190. године Мирослав је ставио свој потпис око крста, који
гласи: kr=st= kneza Miros=lava.11 Да је Мирослав носио титулу хумског кнеза
свједочи и ктиторски натпис на цркви св. Петра у Бијелом Пољу: St+pan=
Mªroslav= knez= hl=m=skª.12
На основу наведених података намеће се закључак да је Мирослављева
званична титула била кнез хумски, али се он, због краткоће, углавном помињао
или потписивао као кнез. Мирослав је као хумски али и удеони кнез био
најистакнутији носилац власти у Хумској земљи, гдје је дијелио власт са
великим жупаном. Његова политичка каријера прекинута је половином 1190.
године, па је Стефан Немања за удеоног кнеза Хумске земље поставио свог
најмлаёег сина Растка, који се послије двије године одрекао овог достојанства
и замонашио се на Светој гори. Иако се Мирослав у сопственим повељама
потписивао као кнез (кнез хумски), треба нагласити да се он у Лимској повељи
Р. Михаљчић, Владарске титуле). Ћирилски натпис из XII вијека, пронаёен на каменој плочи
на католичком гробљу у Благају код Мостара, биљежи Мирослава са титулом жупана: V ime
ot=ca i sina i svetago d'ha + `'pan= Miroslav= zidah= cr=kv= svetago Kozme i Dami+na ' svoih= sel+h= ' dni
veliega `'pana slav=nago Nemane. – M. Vego, Zbornik srednjovjekovnih natpisa Bosne i Hercegovine I,
Sarajevo 1962, 39, бр. 19 (у даљњем тексту: M. Vego, Zbornik); Г. Томовић, Морфологијa
ћириличких натписа на Балкану, Београд 1974, 36-37, бр. 9 (у даљем тексту: Г. Томовић,
Морфологија); Р. Михаљчић, Изворна вредност старе српске грађе, Сабрана дела I–VI, књига
V, Београд 2001, 278, бр. 164.
К. Јиречек наводи да су "кнежеви источне области носили само титулу великога жупана (v+li
`'pan=), код Грка μέγας ζούπανος или άρτιζούπανος, латински megaiupanus, magnus jupanus или у
угарским споменицима magnus comes". К. Јиречек, Историја Срба I, Београд 1952², 123.
9
F. Miklosich, Monumenta Serbica spectancia historiam Serbiae, Bosnae, Ragusii, Viennae 1858,
(Graz 1964, репринт), 1, № III (у даљем тексту: F. Miklosich, Monumenta Serbica); Ст.
Новаковић, Законски споменици српских држава средњег века, СКА, Београд 1912. 132–133 (у
даљњем тексту: Ст. Новаковић, Законски споменици); А. Соловјев, Одабрани споменици
српског права (од XII до краја XV века), Београд 1926, 4, бр. 4 (у даљњем тексту: А. Соловјев,
Одабрани споменици); Љ. Стојановић, Старе српске повеље и писма I–1, СКА, Зборник за
историју, језик и књижевност српског народа, прво одељење, књига XIX, Београд–Сремски
Карловци, 1929, 1, бр. 1 (у даљњем тексту: Љ. Стојановић, Повеље и писма); Ст. Новаковић,
Византијски чинови и титуле у српским земљама XI-XV века, Глас СКА LXXVIII (Београд
1908) 190 (у даљњем тексту: Ст. Новаковић, Византијски чинови); Р. Михаљчић, Владарске
титуле, 82, 89, нап. 6; М. Благојевић, Велики кнез, 302.
10
М. Благојевић, Велики кнез, 302. Сматра се да је Мирослав носио титулу хумског кнеза и
прије 1181. године. К. Јиречек, Историја Срба I, 152.
11
Љ. Стојановић, Повеље и писма I–1, 1, бр. 2; А. Соловјев, Одабрани споменици, 8, бр. 7; Р.
Михаљчић, Владарске титуле, 82; М. Благојевић, Велики кнез, 302.
12
Г. Томовић, Морфологија, 37, бр.10; Р. Михаљчић, Изворна вредност старе српске грађе,
289–290, бр. 172.

краља Уроша I први пут помиње као велики кнез хумски: velikomou knezou
hl=m=skomou Miroslavou.13 У даљњем тексту повеље Мирослав се наводи као кнез
хумски, што је уосталом и била његова званична титула. Овоме треба додати да
званична титула кнеза Мирослава није поменута ни у запису дијака14
Григорија, који је златом украсио јеванёеље кнезу великославном Мирославу,
сину Завидину.15 Сасвим је јасно да наведени атрибут представља само дијакову
похвалу, јер смо већ раније нагласили да се Мирослав званично потписивао као
кнез.
Пред крај своје владавине Немања је старијем сину Вукану као посебну
кнежевину уступио Дукљу и Травунију, а најмлаёем сину Растку додијелио је
Хумску земљу. Двије године касније Растко је напустио Хумску земљу и
замонашио се. Након његовог повлачења на положају удеоног кнеза хумског
смјењивали су се синови кнеза Мирослава – Петар, Тољен и Андреј.16
Када је Стефан Немања одлучио да се одрекне престола и да се
замонаши (1196. године), одредио је за насљедника млаёег сина Стефана, а том
приликом позва и другога племенитог и драгог сина, кнеза Вукана, благослови
га и постави за великог кнеза, и даде му довољно земље.17 Сасвим је сигурно да
је Вукан као удеони кнез, измеёу 1189. и 1196. године, носио титулу кнеза и да
је од Стефана Немање на државном сабору добио титулу великог кнеза.
Очигледно је да титуле кнеза и великог кнеза, као и територије којима
ће носиоци ових титула управљати, додјељује легитимни владар, те се ова
звања, као таква, нису могла узурпирати. Достојанство великог кнеза није
осигуравало већу територију, али је, по свој прилици, представљало једну од
највиших титула у држави првих Немањића.18 Треба нагласити да Вукану није
13

Ст. Новаковић, Законски споменици, 594; К. Јиречек, Историја Срба I, 151; Историја
српског народа I. Од најстаријих времена до Маричке битке 1371, уредник С. Ћирковић,
Београд 1981, 253, 256, нап. 18 (Ј. Калић) (у даљњем тексту: ИСН I); Р. Михаљчић, Владарске
титуле, 89, нап. 5; М. Благојевић, Велики кнез, 302-303.
14
Дијак је средњовјековни српски назив за ёакона, најнижи свештенички чин у хришћанској
цркви. Како је у раном средњем вијеку писменост у великој мјери била ограничена на
свештенство, ријеч дијак почела је да означава и писара. То значење задржала је и касније, иако
су писари у XIV и XV вијеку били углавном свјетовњаци. Ст. Станојевић, Студије о српској
дипломатици. Дијак, Граматик, Нотар, Канцелар, Логотет, Глас СКА CVI (1923) 50–96;
ЛССВ, 152 (Т. Суботин–Голубовић).
15
Љ. Стојановић, Стари српски записи и натписи I, СКА, Зборник за историју, језик и
књижевност српског народа, прво одељење, Београд 1902, 3–4 (у даљњем тексту: Љ.
Стојановић, Записи и натписи); Р. Михаљчић, Владарске титуле, 90; М. Благојевић, Велики
кнез, 303, нап. 61.
16
С. Мишић, Хумска земља у средњем веку, Београд 1996, 51–53 (у даљњем тексту: С. Мишић,
Хумска земља); М. Благојевић, Државна управа, 49.
17
Стара српска књижевност I, Живот Стефана Немање (св. Симеона) од св. Саве, превео М.
Башић, Нови Сад–Београд 1966, 34; М. Благојевић, Велики кнез, 304.
18
Титулу великог кнеза прије Вукана Немањића носио је Михаило, који је као византијски
вазал управљао Дукљом са Требињем. На надгробном споменику требињског жупана Грда,
који је подигнут измеёу 1173. и 1189. у Полицама код Требиња, пише да је он умро: v# dni kneza

толико била важна титула великог кнеза колико краљевска титула дукљанских
владара, коју је и присвајао, али коју му у тадашњој српској држави нико није
могао признати.19 У прилог томе свједочи и натпис из манастира Студенице
(1208. године), који Вукана биљежи као велијега кнеза.20 Титулу великог кнеза
Вукан је носио до краја живота, а то потврёује и ктиторски натпис на цркви
манастира Мораче, у којем се помиње да је храм подигао 1251/2. године:
Stefan= s#&n= veliega kneza Vlka.21
Досадашње излагање наводи на закључак да је Вуканова званична
титула била велики кнез, а припадала му је од 1196. године па до краја живота.
Титулу великог кнеза прихватила је и његова породица, а Вукан се са овим
звањем посљедњи пут помиње 1209. године. Везивање достојанства кнеза за
одреёену личност и територију, у овом случају кнеза и великог кнеза Вукана за
Дукљу, Далмацију и Требиње, указује да је достојанство кнеза било у исто
вријеме и титула и звање са одреёеним надлежностима у држави.22

veliega M¨ho¨la. M. Vego, Zbornik III, 13, br. 129; Г. Томовић, Морфологија, 34, бр. 5; Р.
Михаљчић, Изворна вредност старе српске грађе, 282–283, бр. 168. Наведени цитат упућује
нас на закључак да је Михаило владао Требињем и да је носио титулу великог кнеза, са којом
се помиње и у латинским изворима. А. Соловјев, Одабрани споменици, 4–5, бр. 5; М.
Благојевић, Титуле принчева из куће Немањића у: Немањићи и Лазаревићи, 138, нап. 23.
Михаило је био и господар Дукље, али његову власт на том подручју угрозили су око 1178.
Стефан Немања и његова браћа. Ф. Шишић, Летопис попа Дукљанина, 93, нап. 70. Чињеница је
да су посљедњи владари Дукље са Требињем (из старе дукљанске династије), као вазали
Византије, носили титулу кнеза или великог кнеза. Није искључено да им је ове титуле
потврёивао византијски цар. М. Благојевић, Велики кнез, 301.
19
Историја Црне Горе II–1, Титоград 1970, 4 (С. Ћирковић); ИСН I, 266–267 (С. Ћирковић); Р.
Михаљчић, Владарске титуле, 166; М. Благојевић, Велики кнез, 304, нап. 71; 305.
На јужнословенским просторима још од X вијека титулу rex носили су хрватски владари, мада
се са овом титулом помиње и хумски кнез Михаило Вишевић, приликом напада на византијски
Сипонт на Апенинском полуострву. К. Јиречек, Историја Срба I, 116.
Доментијан, српски монах XIII вијека, сматра да се Дукља звала велико краљевство од
почетка. – Доментијан, Живот светога Симеона и светога Саве, изд. Ђ. Даничић, Београд
1865, 245; ИСН I, 300 (Б. Ферјанчић); Р. Михаљчић, Владарске титуле, 166.
Вукан се на истоку Србије називао само великим жупаном. У једном јеванёељу које је писано у
Расу каже се сљедеће: veleslav=nom' veli*m' `'pan' Vl=k' vlad=&~=stv'-$- *m' svo*- sr=bsko%v= zemle- i
zet=sko%v= strano%v= i pomor=sk=&mi grad=... i n=&{ev=skimi pr+d(+)li. – Љ. Стојановић, Записи и натписи
I, 5, бр. 7; К. Јиречек, Историја Срба I, 164-165.
20
V. Đurić – A. Tsitouridou, Namentragendе Inschriften auf Fresken und Mosaiken auf der
Balkanhalbinsel vom 7. bis zum 13. Jahrhundert, Glossar zur frühmittelalterlichen Geschichte im
östlichen Europa, Beiheft Nr. 4, Stuttgart 1986, 9, бр. 8; 11, бр. 10. Р. Михаљчић, Владарске
титуле, 90. Цртеж горе наведеног натписа објављен је на неколико мјеста. Видјети: ИСН I, 277
(С. Ћирковић).
21
Г. Томовић, Морфологија, 43, бр. 20; Р. Михаљчић, Владарске титуле, 90; М. Благојевић,
Велики кнез, 305.
22
Р. Михаљчић, Владарске титуле, 90; М. Благојевић, Велики кнез, 305.

Иако титула кнеза или великог кнеза у начелу није била насљедна,
владар је према обичајима могао да је додјељује синовима или браћи.23 На
такве примјере наилазимо не само у Хумској земљи, већ и у удеоној кнежевини
Дукљи са Требињем, гдје се са горе наведеном титулом помиње Вуканов син
Ђорёе. Без обзира што је Ђорёе присвајао титулу краља, као и његов отац, он је
за Дубровчане био само кнез Дукље (princeps Dioclie), син жупана Вукана. 24
Уосталом, Дубровчани су знали да Вукан никада није био краљ српске државе,
већ привремено велики жупан (1202–1204), а такоёе и да Ђорёе није српски
краљ, већ кнез или велики кнез. Сматра се да је Ђорёева политичка каријера
завршена 1248. године. Он је сахрањен у Сопоћанима, а на његовој надгробној
плочи писало је сљедеће: Zd+ le`it= velikªi kn«z GeorgªiÆ sin= velikago kn«za
Volkana.25
Поменути подаци упућују нас на закључак да је Ђорёева званична
титула била велики кнез, док се он само у Дукљи, према обичајима, помиње
као краљ. Као удеони кнез Ђорёе је уживао велику политичку самосталност.
Тачније, он је успостављао пријатељске односе са Венецијом и учествовао у
потчињавању Улцињске бискупије Дубровачкој надбискупији. На територији
којом је господарио, Ђорёе је имао посебан управни апарат, властелу и војску.
У сваком случају, великом кнезу Ђорёу припадао је највиши ранг у државној
хијерархији, као и његовом оцу Вукану.26
Ђорёа је на положају удеоног кнеза наслиједио млаёи брат Стефан,
иначе ктитор манастира Мораче. Претпоставља се да је он једно вријеме носио
титулу жупана, иако му је било доступно звање великог кнеза, односно краља,
као и његовом оцу Вукану.27 Уосталом, Стефан се у изворима помиње као
s(=&)n= veliega kneza Vlka ´ vnouk s(ve)t(a)go Sume%na Neman(i).28 Иако уз његов лик у
Пећи стоји натпис Stefan knez, а такоёе и у Дечанима St+fan= kn+z=, треба
нагласити да је Стефан имао не само титулу кнеза, коју је стекао за вријеме
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Да би било јасније на који начин је додјељивана титула кнеза или великог кнеза треба
указати на основну разлику измеёу жупана и кнеза. Сваком принцу из куће Немањића, када
одрасте, припадала је по праву насљеёа титула жупана и дио породичне баштине. На другој
страни, титулу кнеза или великог кнеза могао је добити само у случају ако му владар повјери
неку област да њом управља. Послије добијања новог достојанства и звања напуштала се
наслијеёена титула жупана. Титула кнеза могла се насљеёивати једино с владаревим
допуштењем, нарочито ако су били у питању удеони кнезови. – М. Благојевић, Титуле
принчева из куће Немањића у: Немањићи и Лазаревићи, 141.
24
А. Соловјев, Одабрани споменици, 15–16; Историја Црне Горе II–1, 12 (С. Ћирковић); М.
Благојевић, Титуле принчева из куће Немањића у: Немањићи и Лазаревићи, 143; исти, Велики
кнез, 305.
25
Д. Поповић, Српски владарски гроб у средњем веку, Београд 1992, 69; М. Благојевић, Велики
кнез, 305.
26
М. Благојевић, Велики кнез, 306.
27
М. Благојевић, Државна управа, 40, 49–50.
28
Г. Томовић, Морфологија, 43, бр. 20; Р. Михаљчић, Владарске титуле, 90.

владавине краља Уроша I, већ вјероватно и титулу великог кнеза.29 Добијањем
нове титуле Стефан је добио и посебну област да њом управља, а ријеч је,
свакако, о Зети или Дукљи. Битно је напоменути и то да се у обновљеним
натписима Стефан помиње као краљ, што је у складу са традицијом у Дукљи. 30
У овом случају титуле краља и кнеза се не искључују већ допуњују.
Иако је Вукан нерадо прихватио титулу великог кнеза, она се постепено
укорјењивала у Хумској земљи. Са овом титулом извори биљеже и насљеднике
кнеза Мирослава, његове синове Петра, Тољена и Андреја, о којима је већ било
ријечи. О томе свједочи и zapon= veliega kn=za hl=mskoga Petra.31 У једном уговору
са Дубровником, из средине XIII вијека, као велики кнез хумски помиње се и
најмлаёи Мирослављев син Андреј: + knez= veli hl=m=ski An=dr+i s moimi s=&n=mi,
`'panom= Bogdanom= i s= `'panom= Radoslavom=.32 Поменута интитулација уговора
интересантна је са становишта рангирања звања. 33 На исправи из 1249. године,
која је такоёе издата Дубровчанима, налази се потпис великог хумског кнеза
Андреја: kr=st= kneza Andr+_.34 На другој страни његов син жупан Радослав
помиње свог оца 1254. године као kneza An=dre_ hlm=skago.35
Саопштене чињенице упућују нас на закључак да су Петар, Тољен и
Андреј, као господари Хумске земље, користили три варијанте званичне
титулатуре, које су, у основи, имале исто значење: велики хумски кнез, кнез
велики хумски и велики кнез хумски. Насљедници кнеза Мирослава настојали су
да искористе погранични положај хумске области и у погодном тренутку
иступали су самостално, а тада је и титула кнеза стицала владарска обиљежја.
29

С. Радојчић, Портрети српских владара у средњем веку, Скопље 1934, 38, 49, 58; М.
Благојевић, Велики кнез, 306.
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властела у: Из српске историје средњега века, приредили С. Ћирковић и В. Ђокић, Београд
2003, 322; С. Ћирковић, Коментари и извори Мавра Орбина у: М. Орбин, Краљевство Словена,
Београд 1968, 297, 299, 361; С. Мишић, Хумска земља, 50–55; Р. Михаљчић, Владарске титуле,
90; М. Благојевић, Велики кнез, 303.
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F. Miklosich, Monumenta Serbica, 34, № XL; Ст. Новаковић, Законски споменици, 143; Р.
Михаљчић, Владарске титуле, 90. Поставља се питање зашто се Радослав, као син великог
кнеза Андреја, помиње у изворима са нижим звањем жупана – + `upan= Radoslav= sin= kn+za
An=dre_ hlm=skago. Љ. Стојановић, Повеље и писма I–1, 24–28, бр. 26, 27. Вјерује се да је у питању
била подјела Кнежевине Хумске измеёу синова великог кнеза, или жупанов сукоб са краљем
Урошем. С обзиром да је жупан Радослав иступао самостално, а при том је подржавао и
угарског краља, онда и није могао очекивати да ће му српски владар додијелити звање великог
кнеза. Р. Михаљчић, Владарске титуле, 92; М. Благојевић, Велики кнез, 304.
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Благојевић, Велики кнез, 303.
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Љ. Стојановић, Повеље и писма I–1, 25, бр. 27; М. Благојевић, Велики кнез, 303.

Може се рећи да се област којом су управљали Мирослављеви насљедници
издвојила као државна цјелина. Њен званичан назив био је Кнежевство Хумско,
који је забиљежен средином XIII вијека у исправама Андрејевог сина
Радослава.36 Поменути господари Хумске земље били су најистакнутији
носиоци власти на територији којом су управљали. Они су, као такви, имали
посебну канцеларију и издавали су јавноправне исправе које су биле овјерене
њиховим потписима и печатима. Имали су, такоёе, своју властелу, војску,
управни апарат са казнацима и тепчијама, припадали су им значајни приходи у
Хумској земљи, а склапали су и споразуме са својим сусједима. У ствари,
господаре Хумске земље дијелио је само један корак од потпуне
самосталности, али у случају одметништва слиједила је одмазда српског
краља.37 Треба нагласити да је државност Хума нестајала са подјелом ове
области измеёу синова великог кнеза Андреја, док је на другој страни и
кнежевско звање губило на сјају. Оно је привремено било потиснуто, јер су
Андрејеви синови започели а по свему судећи и завршили политичку каријеру
као жупани.38
36

Да је Кнежевство Хумско било државна цјелина свједоче и одреёени подаци. Угарски краљ
Лудвиг дао је 1365. године кнезу Ивану Нелипчићу два града и Кнежевство Хумско (duo castra
Chelmie ac comitatum eiusdem) у замјену за посједе на Цетини и на Крки. М. Динић, Comes
Constantinus, ЗРВИ 7 (Београд 1961) 9; Р. Михаљчић, Владарске титуле, 92. Хум је и за Мавра
Орбина био самостална политичка цјелина, коју је он називао Contado di Chelmo. Кнежевству
Хумском посвећено је и посебно поглавље у његовој књизи Краљевство Словена (Il regno degli
Slavi). М. Орбин, Краљевство Словена, 189–192. Битно је напоменути да је на овом мјесту
Орбинов текст у великој мјери поуздан, јер је користио данас изгубљену Историју хумских
господара. С. Ћирковић, Коментари и извори, 426.
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управљао кнез. Овај израз није се усталио у оној мјери као што је то био случај са владарским
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византијски цар и писац К. Порфирогенит. Византиски извори за историју народа Југославије,
том II, обрадио Б. Ферјанчић, САН, Посебна издања, књига CCCXXIII, Београд 1959, 34; Р.
Михаљчић, Владарске титуле, 91. Иначе, кнежевство није било присутно ни у интитулацијама
кнежевских исправа. Овај појам, измеёу осталог, не налазимо ни у Андрејевој интитулацији,
који се називао knez= veli hl=m=ski. Љ. Стојановић, Повеље и писма I–1, 4, бр. 7; 5, бр. 8. Израз
кнежевство није био присутан ни у повељама кнеза Лазара, који је најчешће у својим
исправама користио сложеницу господство ми. Р. Михаљчић, Владарске титуле, 91.
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Андреја, жупан Радослав, када се 1254. године одметнуо од краља Уроша I и прешао на страну
његових непријатеља, о чему је већ било ријечи. Након тих догаёаја, Радослав се не помиње
више у политичком животу, а краљ Урош је измеёу 1250. и 1254. године укинуо и удеону
кнежевину у Хумској земљи, као и титулу великог кнеза хумског. Историја Црне Горе II–1,
12–14 (С. Ћирковић); ИСН I, 355 (С. Ћирковић); М. Благојевић, Велики кнез, 304.
Подаци говоре да се кнежевско достојанство ипак одржавало у Хумским земљама. Са овом
титулом помиње се Константин (comes Constantinus), из цетинског властеоског рода
Нелипчића, који је почетком XIV вијека држао доњи ток Неретве, Стон и Невесиње. Иако је
Константин припадао кнежевском роду Нелипчића, не зна се поуздано да ли је он дошао у Хум

На основу досадашњег излагања, видјели смо да је Михаило Вишевић
био први познати хумски владар који се у X вијеку помиње са титулом кнеза.
Кнезове су касније у Србији замијенили велики жупани, у Дукљи краљеви, док
је у Захумљу остала титула кнеза, меёутим, другачије садржине у односу на
претходни период. Сљедећи владар који се помиње у Захумљу био је кнез Деса,
али он није био самосталан владар, већ удеони кнез. Самим тим, ни Захумље
више није било самостална кнежевина, већ удеона област у оквиру државе
рашког великог жупана. У сличном положају био је и кнез Мирослав, који није
самостално владао Хумском земљом, него под врховном влашћу свог млаёег
брата, великог жупана Стефана Немање. За разлику од својих насљедника,
Мирослав у титули није увијек наглашавао њено хумско поријекло, али се оно,
у сваком случају, подразумијевало.
На другој страни, насљедници кнеза Мирослава обавезно су истицали
хумско поријекло своје титуле, а како би још више нагласили њен значај
додавали су јој атрибут велики. Тако се они у исправама помињу као велики
хумски кнез, кнез велики хумски или велики кнез хумски, што, у принципу, има
исто значење. Иако је временом дошло до појачавања кнежевске титуле, њена
стварна власт и значај се смањују. То се да закључити на основу поменутих
података – кнез Михаило Вишевић био је самосталан владар, Деса и Мирослав
били су на положају удеоних кнежева, док су Петар, Тољен и Андреј били
подложни српском владару у много већој мјери у односу на удеоне кнезове.
Послије смрти кнеза Андреја његови синови Радослав и Богдан носе титулу
жупана а не кнеза.39
Око 1250. године краљ Урош I укинуо је титулу кнежева хумских и док
је год Хумска земља била под српском влашћу ова се титула више не
појављује. Меёутим, до обнове титуле хумских кнежева долази у другој
половини XIV вијека, након што је западни Хум пао под угарску власт. Иако су
Маёари у овом дијелу Хумске земље обновили поменуту титулу, ослањајући се
на ранију традицију, треба нагласити да су јој у знатној мјери сузили садржај.
У то вријеме у угарском дијелу Хума било је више особа које су носиле титулу
кнеза, али је само један кнез био хумски. Он је био на челу локалне власти, док
је централну власт представљао далматинско-хрватски бан. Хумски кнез је, бар
у Хуму под угарском влашћу, предсједавао Великим судским вијећем или
сходом, које је судило у меёусобним споровима Хумљана. Појам кнежева

као кнез или је то звање стекао док је управљао овим крајевима. М. Динић, Comes Constantinus,
5–10; Р. Михаљчић, Владарске титуле, 91.
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Са жупаном Радославом завршава се период локалних хумских господара, јер је Хум убудуће
имао свог владара – српског краља или босанског бана (касније краља), док су у XV вијеку
овом територијом управљали обласни господари. У ствари, кнежева хумских више није било, а
титула кнеза коју је у XV вијеку носила хумска властела (Николићи, Влатковићи) није више
имала никаквих додирних тачака с титулом кнежева хумских. С. Мишић, Хумска земља, 111.

хумских нестао је након доласка краља Твртка I Котроманића на ове
просторе.40
Након што су Немањићи укинули титулу кнеза хумског, потомци кнеза
Мирослава сведени су на ранг поповских жупана, односно локалне властеле.
Битно је напоменути да се укидање удеоних кнежевина и достојанства великог
кнеза није догодило у свим областима у исто вријеме. 41 Са титулом кнеза или
великог кнеза помиње се у Дукљи педесетих година XIII вијека млаёи брат
великог кнеза Ђорёа кнез Стефан. Њиховом најмлаёем брату Димитрију титула
кнеза више није била доступна, већ само титула жупана, коју је носио до свог
монашења. За разлику од Дукље, титула великог кнеза укинута је у Хумској
земљи нешто раније. Крајем прве половине XIII вијека синови хумског кнеза
Андреја задржали су доживотно титулу жупана.42 Овакве прилике биле су
присутне готово пуних сто година, односно све до Душановог крунисања за
цара. Послије тога догаёаји су се у потпуности измијенили, како у структури
црквене хијерархије тако и увоёењем највиших византијских титула. У ствари,
биле су створене могућности да се старе српске титуле и звања, као што су
жупан и кнез, уздигну на виши степен. Поред титуле великог жупана долази и
до обнављања титуле великог кнеза, коју је, као што смо већ поменули,
половином XIII вијека укинуо краљ Урош.43
За разлику од средњовјековне Босне, гдје се велики кнез босански по
друштвеном положају разликовао од кнеза, ранг кнеза и великог кнеза у
држави Немањића зависио је искључиво од моћи носилаца овог звања. 44
Достојанство кнеза земаљског или великог кнеза добијали су господари
српских вазалних државица и удеони кнезови у Рашкој и Босни, који су
дијелили власт са легитимним владарем. У оквирима државе Немањића
поменута титула није била доступна великом броју људи. Она се угасила са
распадом српског царства и претварањем титуле кнеза у владарско
достојанство кнеза Лазара.
Осим кнезова из владарске лозе Немањића, извори биљеже и кнезове из
владарске лозе Лазаревића. Један од њих био је и кнез а касније деспот Стефан
Лазаревић († 1427). У његовој титулатури понављају се земље које се помињу
и у титулатури кнеза Лазара: gospodin= Sr=bl*m= или vs+m= Sr=bl*m= i Podounavi-.
Осим Подунавља у његовој титулатури јавља се и Посавље, а прије него што је
стекао насљеёе Балшића Стефан у својој титули помиње и Pomori* (1405).45 Док
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М. Благојевић, Државна управа, 50, нап. 52.
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Ст. Новаковић, Византијски чинови, 185, 190, 194, 198; К. Јиречек, Историја Срба I, 42, 242,
258, 271, 288; К. Јиречек, Историја Срба II, Београд 1952², 16–18; М. Благојевић, Државна
управа, 52.
44
Р. Михаљчић, Владарске титуле, 168–169, 176.
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F. Miklosich, Monumenta Serbica, 269, № CCLII; К. Јиречек, Историја Срба II, 348.
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је Стефан Лазаревић био кнез потписивао се у пуној форми: v= Hrista Boga
blagov+rni knez= Stefan= i gospodin= v=se sr=pskie i podounav=skie zeml*,46 или v= Hrista
Boga blagov+rn¨i gospodin= Sr=bl*m= i P%sav¨_ i stranam= P%d'navsk¨im= knez= Stefan=,47
(или у кратком облику: v= Hrista Boga blagov+rn=& gospodin= knez= Stefan=).48
Без обзира на то што се кнез Стефан у титулатури већ 1392. године
називао blagov+rn¨i gospodin= Sr=bl*m= i P%sav¨_ i stranam= P%d'navsk¨im=,49 његов
успон и учвршћивање власти у Србији, у дубровачкој канцеларији, знатно
спорије су текли. То се да закључити на основу градације епитета којима га је
ословљавала дубровачка влада. Тачније, током 1395. и 1396. године
Дубровчани се обраћају Стефану као knez', 1397. године као po~tenom' i
mnogopo~tenom' knez', 1398. године као vsem po~tenom' velikom' knez' и slavnom' knez', а
тек 9. априла 1400. године као slavnom' i velmo`nom' gospodin' knez' Stefan'.50
Дакле, тек годину дана послије војводе Хрвоја њему је признат владарски ранг
од стране Дубровачке републике.51
За разлику од Дубровчана, за које је кнез Стефан Лазаревић постао
велики и славни кнез тек средином 1398. године, црква је отишла корак даље.
Када је млади кнез Стефан постао пунољетан, сазван је државни сабор на којем
46
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му је званично предата врховна власт у држави. Српски патријарх благословио
је Стефана и увео га је у владарско достојанство великог кнеза. Стефан је том
приликом назван владарем и самодршцем Срба. Ово се, највјероватније,
догодило 1393. године.52
Самим тим што је старијем сину дао име Стефан, кнез Лазар је
наговијестио још један владарски род, нарочито стога што се угасила главна
грана светородне династије Немањића. Синови Лазара Хребељановића
започели су политичку каријеру са различитим достојанствима; Стефан је био
кнез, а његов млаёи брат Вук господин. Треба нагласити да су Лазаревићи
успоставили породични начин владавине, а по начелу првородства Стефану је
припало очево владарско звање.53 На другој страни, Вук је све до своје смрти
ословљаван титулом господин, а једино га предање памти као Вука Кнежића
или Вука Кнежевића.54 Јуна 1402. године Дубровчани су писали slavnom' i
velmo`nom' velik%m' knez' Stefan',55 а наративни извори помињу га као деспота и
великог деспота.56 Иако је Стефан Лазаревић у августу 1402. године добио
титулу деспота, Млечани су га и даље ословљавали кнезом.57 Са титулом
деспота помињу га тек 13. новембра 1403. године.58 Меёутим, из његове
канцеларије издаване су исправе са званичним титулама кнез и деспот. 59
На кнезове из владарске лозе наилазимо и у држави Котроманића. Један
од њих је и кнез Владислав, иначе роёени брат бана Стјепана II Котроманића.
За вријеме владавине бана Стјепана, кнез Владислав је учествовао у издавању
повеља босанској властели (pro uso interno) 1326, 1329/30. и 1351. године,60 што
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нам уједно говори о његовом угледу и утицају у држави. Послије Стјепанове
смрти Владислав је само годину дана обављао регентску власт у име свог сина
бана Твртка. Половином XV вијека са титулом кнеза помиње се и Стефан (knez=
Stipan=), син Стефана Томаша, краља Срба и Босне.61
Aleksandra Kostadinović-Raĉić
The Title of Prince in the Royal Nemanjic Family
Summary
We can conclude on the facts‟ basis that the title of prince was mentioned in
the dynasties of Nemanjic and Lazarevic. The title of dynasty prince was, mainly
heritable, contrary to the title for municipal boroughs and the mining settlements or
the title for seaports which was optimal. Previous research shows us, in the preserved
original documents, that the dynasty prince was mentioned with the different titles:
prince, stately prince, and parish. It is important to emphasize that many princes held
different positions. They were: ruler of the vassal states, successor prince, and
eminent member of the local administration.
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ТРГ СОЛИ У СУТОРИНИ
У ВРИЈЕМЕ КРАЉА ТВРТКА I
Апстракт: Рад се бави темом продаје соли на новоуспостављеном тргу
у Суторинском пољу близу данашњег града Херцег Новог. Трг и
новоизграёени град је установио босански краљ Твртко I 1382. године,
настојећи да смањи превелику зависност босанске привреде од Дубровника.
Кључне ријечи: Суторина, Твртко I, Босна, Дубровник, трг, со.
Трговина сољу је у средњем вијеку доносила велике профите. С обзиром
на важност ове робе, у српским средњовјековним земљама заведен је монопол
на продају соли, па се њоме могло трговати само на четири мјеста, и то: у
Дријевима на Неретви, Дубровнику, Котору и Св. Срёу на Бојани. Главни
центар трговине, увозна и извозна лука и највеће тржиште за земље залеёа, био
је Дубровник. Трговина измеёу Дубровника и Босне доживјела је свој нагли
успон током XIV вијека. То је било вријеме када су се у Босни почели отварати
бројни рудници, па је трговина металима постала основ богатства многих
тадашњих дубровачких породица. Већину производа из Босне Дубровчани су
даље извозили углавном у Венецију, али и у остале градове у Италији. За
разлику од Јадранског мора које је већ поодавно било претворено у најобичније
млетачко ''двориште'', територије у залеёу, које, изузев пограничних подручја,
нису биле под доминантним економским утицајима ниједне спољне државе,
представљале су за дубровачке трговце у економском смислу релативно
неискоришћен простор. Они су, за разлику од локалног становништва у залеёу,
располагали и знатнијим капиталом, који је улаган у тамошње послове пошто
су обећавали добру зараду. Стекавши на овом ''тржишту у успону'' контролу
над знатним дијелом босанске привреде, дубровачки трговци су у својим
рукама држали највећи дио трговине, и то не само трговине производима
рударства, већ и трговине осталом робом која се преко Дубровника допремала
у Босну. Све више су улагали и у саме руднике, а постали су и закупци царина
на значајнијим трговима тадашње Босне. Твртко I је исправно уочио превелик
утицај Дубровчана у привредним токовима његове земље. Схвативши да није
добро што је већи дио економије његове земље у рукама страних трговаца,

настојао је сузбити тај утицај колико је то било могуће. Осим тога, трговина је
често знала бити прекинута због рата или усљед различитих других сукоба и
несугласица, због чега су и једни и други трпјели велике економске штете, али
је и у таквим случајевима привредно неразвијена Босна извлачила дебљи крај
јер би губила главно тржиште на које је пласирала своју робу. С друге стране,
Дубровчани су, његујући добре односе са свима, трговали са већином земаља у
региону и на већем дијелу Медитерана.
Поред неких мање значајних подухвата, попут покретања властите
производње тканина, Твртко је предузео и неке друге, који су по свом
карактеру били далеко значајнији. Наиме, он се усудио да се не обазире на
старе уговоре које су Дубровчани склапали са владарима Босне и Србије, а по
којима је продаја соли била дозвољена на само четири мјеста. Босна није
држала ниједан од та четири трга соли под својом контролом, пошто се и
Дријева, становницима Босне најближи трг, налазио под Угарском. Због тога је
Твртко одлучио да у жупи Драчевици подигне нови град с циљем да он постане
нови трг и лука будуће босанске морнарице.
Драчевица је, иначе, жупа смјештена на ширем подручју данашњег
Херцег Новог. Име је добила по старословенској ријечи драч, која означава
ситно трновито жбуње. У њеном саставу су три поља: Суторина, Камено и
Кутско. Управо је овдје, у Суторинском пољу, Твртко одлучио подићи солане и
отворити нови трг. Саградио је и нови град који га је штитио и у који је
населио локално становништво из околине.1 У новоотвореном тргу соли под
Новим, у жупи Суторини, Дубровчани су препознали не само конкуренцију,
већ су у настанку и израстању новог привредног центра у њиховом ближем
сусједству уочили и Твртков покушај слабљења њиховог економског утицаја у
тадашњој Босни. Твртко је сматрао да ће оснивањем нове луке и солског трга,
као и постепеним јачањем тог центра, тај утицај макар мало смањити. У години
која је претходила отварању новог трга 1382. године, на снази је дуго била
наредба дубровачког Вијећа умољених о забрани извоза соли из Дубровника и
обављања било каквих трговачких активности са земљама у залеёу, донесена 9.
маја 1381. године.2 Зидање Новог, тј. града Св. Стефана, како је тада званично
називан, отпочело је у прољеће 1382. године. Изгледа да је со продавана док је
још зидање града било у току, јер је Твртко њеном продајом могао
финансирати бар дио његове изградње. Поред класичних дипломатских,
Дубровчани су се служили и другачијим средствима, меёу којима су биле и
поновне забране трговања са Босном. Оне су увоёене више пута током 1382.
године, и то: 11. фебруара, 20. марта, 10. априла и 9. јуна. Оваквим својеврсним
1

У потрази за бољим условима за живот, у Нови се из Котора и његове околине преселило
мноштво становника. И. Синдик, Комунално уређење Котора од друге половине XII до почетка
XV столећа, Београд 1950, 40.
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М. Динић, Одлуке већа дубровачке републике I, Београд 1951, 134. В. Ћоровић, Хисторија
Босне, 311–312; С. Ћирковић, Историја средњовековне босанске државе, Београд 1964, 146–
148.

санкцијама, методом који, нажалост, често примјењује и модерна дипломатија,
Дубровчани су Твртку покушали ставити до знања да и они имају начина како
да се изборе за своје циљеве. Посебно је била ригорозна забрана од 10. априла.
Њоме се сваки Дубровчанин обавезивао да не смије ићи у Босну ни због својих
ни због послова других људи, нити да шаље робу или новац у Босну или
крајеве који су били под утицајем босанског краља. Нису смјели чак да Босну
користе ни као транзитну земљу на свом путу ка некој другој. За кршење
забране биле су предвиёене високе казне. Истога дана у Вијећу умољених је
одлучено и да се пошаље један посланик у Босну који ће радити за дубровачку
ствар.3 Узнемирено новом конкуренцијом, дубровачко Велико вијеће је 12.
априла 1382. године одлучило да пошаље Климента Гучетића у дипломатску
мисију код босанског краља с циљем да га убиједи да одустане од своје идеје о
отварању новог солског трга. Предвидјели су да ће за трајање ове мисије бити
потребно најмање три мјесеца. У томе су се преварили. Дубровачки посланик је
у том својству остао у Босни пуних осам мјесеци.4 На основу дијела објављене
архивске граёе дубровачког архива у могућности смо да издвојимо неколико
вијести поводом продаје соли у Суторини током 1382. године. Дубровачко
Мало вијеће је 17. маја одлучило да пошаље један брод који је имао за задатак
да истражи какви све то бродови довозе со у околна мјеста.5 Крајем маја
изградња града је још увијек била у току, јер је Вијеће умољених на сједници
одржаној 27. маја одлучило да пошаље посланика угарском краљу и да га
извијести de castris que construuntur per d. regem Bossine in culfo Catari (...).6
Дубровчани су одлучили да се свим средствима која су им била на
располагању, војним и дипломатским, боре против отварања новог трга.
Одлуком Великог вијећа забрањено је било продавати со на мјестима супротно
старим одредбама, а предвиёене казне су укључивале затварање морнара и
спаљивање бродова коју су ту со превозили.7 Вијеће умољених је 1. августа
одлучило да, ако то буде потребно, пошаље брод који ће пресрести један
млетачки који је превозио ту со и забранити му да је истовари ad castellum.8
Твртко је слутио да ће Дубровчани завести својеврсну поморску блокаду и
зато је током љета тражио од Млечана, дубровачких непријатеља, да му о
његовом трошку пошаљу два наоружана бригантина. Они су му 25. јула
3

М. Динић, Одлуке I, 207, 211, 214–215, 229. В. Ћоровић, Краљ Твртко I Котроманић, Београд
1925, 51–53. Показујући мало дипломатске тактичности, Вијеће умољених је 23. априла
дозволило трговцима да се за краља Твртка може послати 6 бала тканине. М. Динић, Одлуке I,
218.
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М. Динић, Одлуке I, 285. И. Манкен, Дубровачки патрицијат у XIV веку, Београд 1960, 249–
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Исто, 226.
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М. Гецић, Дубровачка трговина сољу у XIV веку, Зборник Филозофског факултета III (Београд
1955) 96.
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М. Динић, Одлуке I, 239.

љубазно отписали да су им ти бродови потребни за неке друге њихове акције.9
Током августа и у првој половини мјесеца септембра Дубровчани су писали
Твртку о овој по њима незаконитој дјелатности. То се дâ наслутити из
формулације приједлога који је усвојило Вијеће умољених 15. септембра, у
коме стоји да треба писати дубровачком посланику у Босни, ser Clementi Marini
de Goce, који је имао да разговара са Твртком поводом facto salis, qui conducitur
ad castrum d. regis predicti per modum arrengatum et qui ei scribetur per nos.10
Посланик је требао да отпише шта је краљ поводом тога одлучио.
На тргу није продавана само со произведена у новоподигнутим
соланама у Суторини, већ је довожена и из већине значајнијих далматинских
градова: Трогира, Шибеника, Сплита и Задра. Вијеће умољених је 27.
септембра овластило Остоју Кранковића (Crancouich) да поёе у наведене
градове да интервенише због facto salis, qui dicitur cargari in Jadra et debere
coduci ad Castrum Nouum, quod fecit d. rex Bossine.11 Истог дана је одлучено да
се наоружа један бригантин, који је имао за задатак да стражари на улазу у
бококоторски залив, пазећи да се у Нови не вози со, али је та одлука
одложена.12 Два дана касније послан је један наоружан брод са послаником ad
illud navigium salis, quod est sub castro d. regis Bossine, quod est in culfo Cathari
(...).13 Сутрадан је одлучено да се пошаље и једна наоружана галија ка том
броду који је превозио со, да га зароби и дотегли у Дубровник, али је ова
одлука сутрадан, првог октобра, опет одложена.14 Дана 3. октобра расправљано
је о слању те галије и одлучено је да се пошаље на запад. Предлог да се пошаље
на исток, да пази да се у Нови не вози со, није усвојен јер то у том тренутку
није било од велике помоћи пошто је доста соли стизало из далматинских
градова.15 О мисији Остоје Кранковића је поново расправљано 2. и 3. октобра,16
можда и с циљем стварања неког савеза против Твртка. Изгледа да је галија
успјешно обавила свој задатак јер је заробила и у Дубровник дотеглила један
9
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брод натоварен сољу из Новог. Дана 10. октобра је одлучено да се галија
разоружа. Сутрадан је одлучено да се со откупи по цијени од 36 дуката за један
задарски кентенар.17 Изгледа да је некакав савез далматинских градова заиста и
створен, али он није био дугог вијека. Према слову овог уговора сви су
далматински градови требали заједнички да се бране уколико неки од њих буде
нападнут од стране Млетака или сусједних држава из залеёа. 18 Негдје у ова
доба, почетком јесени, краљ Твртко се са својом свитом одлучио спустити на
југ до свог двора у Бишћу, смјештеног у близини данашњег Мостара. Успут је
обилазио и сами југ своје државе: Требиње, Конавле и вјероватно
новоподигнути град. Дана 11. октобра расправљано је и о посланству које је
требало бити упућено краљу Твртку у Бишће, Требиње и Конавле.19
Посланство је краљу Твртку имало поново да пренесе дубровачке протесте
поводом продаје соли на незаконитом тргу и да се са њим покуша усагласити
око издавања наредбе за њену забрану. Поново је 26. октобра расправљано о
двије лаёе натоварене сољу, које су из Задра ишле ка Новом. 20 Након свих ових
акција ствари су се помакле и на виши дипломатски ниво. Дана 28. октобра
Дубровчани су упутили два своја властелина (Junius de Sorgo и Jacobus de
Gondula) кнезу дворском Мирку Радојевићу у Цавтат, вјероватно ради договора
око изгледа будућег документа чији би основни садржај био забрана продаје
соли у Суторини и осталим незаконитим мјестима, а 29. октобра у Вијећу
умољених је изгласан предлог да се одреде тројица племића који ће прегледати
старе повеље које говоре о продаји соли с циљем састављања концепта нове
која ће садржавати забрану продаје на тргу под Новим у Суторини. Истога дана
Вијеће је одлучило да пошаље свом посланику у Босну три бале памучне
тканине и девет лаката сукна, како је и затражио у свом претходном писму. 21
Вјероватно су то били поклони за оне који су усаглашавали своје ставове са
дубровачким и који су евентуално могли утицати на краља Твртка како би
одустао од свог првобитног наума. Оваквих Гучетићевих замолби било је још.
Дана 6. новембра одлучено је да тројица дубровачких племића саставе писмо
Клименту Гучетићу, посланику у Босни, поводом кумерка солског и
израёивања нове повеље.22 Истог дана једном Ђеновљанину (Ambrosius
Spinulle) стављено је до знања да са својим товаром соли не смије ићи у Нови,
иначе ће му брод бити заплијењен и спаљен, било да је пун или празан, а
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посада позатварана.23 Није нам познато колико су успјеха Дубровчани имали у
овим акцијама. Доста соли је сигурно заплијењено, али је она и даље
пристизала у приличним количинама. Дана 11. новембра поново је одлучено да
се пошаље један брод да би се пресрео други који је за Нови возио со, а 13.
новембра заустављен је још један брод са сољу из Италије.24 Сутрадан, 14.
новембра, поново је из Дубровника послан један брод ка другом, који је возио
товар соли за Нови, с циљем да га милом или силом преусмјери у Дубровник.25
Поводом продаје соли одлучено је да се пише и Задранима.26 Изгледа да
Дубровчани код Задрана у овом питању нису постигли нарочитог успјеха. Дана
21. новембра откупљена је со једног Задранина (Georgio de Matafaris), која је
била упућена у Нови по цијени од 36 дуката за један задарски кентенар.27 Опет
је, 26. новембра, одлучено да се пише Задранима поводом заплијењеног товара
соли и бакра.28
Изгледа да је у преговорима, воёеним приликом боравка краља Твртка у
Новом, Конавлима и Требињу током октобра и новембра мјесеца, са
послаником Гучетићем коначно финализиран и сам текст будуће повеље која је
забрањивала незакониту продају соли. Према инструкцијама Вијећа умољених
од 18. новембра, а поводом Твртковог боравка у напријед наведеним мјестима,
Климент Гучетић је обавезан да краља на повратку у Босну прати само до брда
Порим у околини Благаја, близу краљевог двора у Бишћу, и да се потом има
вратити у Дубровник. Писмо је сутрадан, 19. новембра, послано Клименту
Гучетићу по једном гласнику.29 Дана 1. децембра је разматран приједлог да се у
Босну пошаље једно посланство, али је та одлука одложена, а 5. децембра је
одлучено да се Клименту Гучетићу пошаље, per viam Narenti, 50 перпера у
новцу и тканинама, како је у свом претходном писму тражио. 30 Вјероватно су
то били дарови за оне који су помогли дубровачку ствар. Тих дана очекивао се
и његов повратак у Дубровник.31 Твртко је својом повељом од 2. децембра
продају соли на новом тргу заиста и забранио.32 Повељу су у Дубровник
донијели посланици босанског краља у периоду измеёу 5. и 9. децембра. Дана
9. децембра изабрана су тројица племића да саставе одговор босанским
посланицима и да га изнесу на усвајање пред Вијеће умољених. Одговор је
сутрадан усвојен, а повеља босанског краља је објелодањена и потврёена пред
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посланицима.33 Три дана касније, 13. децембра, одлучено је да се исти босански
посланици даривају са 20 лаката фине тканине, 4 сребрне чаше и 50 дуката. 34 За
све вријеме преговора Дубровчани су предузимали и војне мјере с циљем
утврёивања стонских зидина и допремања војног материјала за случај ако овај,
дотад дипломатски спор, прерасте и у оружани сукоб.
Тврткова одлука да затвори трг соли под Новим може да се посматра и у
склопу ширих политичких дешавања. Дријева, становницима Босне најближи
трг на коме се продавала со, био је под угарском контролом. Због тога је
Твртко настојао да и Нови стекне исти статус. Лајош I, угарски краљ, умро је
11. септембра 1382. године. Твртко је, искористивши новонасталу ситуацију,
пожурио да присвоји трг на Неретви. Трг се крајем јесени нашао у његовим
рукама, тако да је могао удовољити дубровачким захтјевима.35 Дана 17.
децембра Дубровчани су одлучили да пошаљу Которанима једног посланика,
који је од њих требао да тражи да прекину са праксом довоза соли на нови
трг.36
Босански посланици су се у Дубровнику задржали и с циљем да добију
за ту годину неисплаћени светодмитарски доходак. Меёу њима су се налазили
војвода Влатко, кнез Мирко и Владоје, Твртков логотет, који је повељу и
саставио. Дубровчани су ово одбили. Само су Владоја даривали са 25 перпера.
Трибут је исплаћен тек 23. маја 1383. године. Примио га је Твртков посланик
Станоје Јелачић.37
Овом повељом коначно је требало да буде окончан спор око продаје
соли на незаконитим мјестима. Бар су Дубровчани тако сматрали. Сам Твртко,
изгледа, није имао намјеру да потпуно забрани продају соли. Гледано са његове
стране, није било ни економски оправдано затворити тек основани трг због
којег је саграёен и град. Требао је колико-толико да функционише док се не
стекну војни и политички услови за потпуно активирање његових економских
потенцијала. Ипак, свјестан да без сопствене флоте није у стању да одбрани
свој новоизграёени град са тек основаним тргом, ћутке је прелазио преко
каснијих дубровачких притужби поводом продаје соли идућих година.38
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Изгледа да је трговина соли у Суторини крајем осамдесетих замирала, што се
види по томе што су се дубровачки протести због њене продаје нагло
прориједили. У вријеме краља Твртка I посљедњи пут је у одлукама
дубровачких вијећа довоз соли у Суторину забиљежен у прољеће 1384.
године.39 Касније ће трговину сољу на тргу у Суторини активирати босански
обласни господари. Прије свих њу је обновио Сандаљ Хранић посљедњих
година XIV вијека.40
Pavle Dragiĉević
A Salt Square in Sutorine during the King Tvrtko I
Summary
In the middle ages salt trade was very profitable, thus its sale was regulated
by different agreements between Dubrovnik on one side and Serbia and Bosnia on
the other side. Among four squares where salt trade was allowed during the time of
the King Tvrtko I, none was within former state boundaries of Bosnia. Besides that, a
major part of country‟s export and import businesses was run through Dubrovnik,
whose merchants kept for them larger part of profit. Tvrtko carried out series of
measures which would make Bosnia partially economically independent from
Dubrovnik. The most important one was related to opening a new square for salt
trade, what was contrary to the old agreements. The new square was established in
1382 in the field of Sutorine and town of Saint Stephan (today‟s Herceg-Novi) was
бригантин са војном посадом у бококоторски залив са задатком да спречава друге бродове да
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босанском краљу, а други Грубачу, жупану Конавала, са писмима чији је основни садржај
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built with the intention to become a main port of medieval Bosnian state. This
measure resulted in severe protests of Dubrovnik people, with the aim to forbid salt
trade on the newly established square. Their protests temporarily gave results,
however, salt was still traded in the new square from time to time.

ГОРАН ЂУРАН
Институт за историју
Бања Лука

ВЛАШКЕ СТАРЈЕШИНЕ У БОСНИ И
ХЕРЦЕГОВИНИ ПОД ТУРСКОМ ВЛАШЋУ
Апстракт: Рад има за циљ да прикаже положај, статус, улогу, обавезе и
права влашког старјешинског слоја. На основу историјских извора и
литературе даје се сажети преглед њихове еволуције у оквирима Босне и
Херцеговине под турском влашћу.
Кључне ријечи: кнез, војвода, примићур, лагатор, ратај, катун, баштина,
тимарски систем, исламизација, Турци, Босна, Херцеговина.
Заузимањем Босне и већег дијела Херцеговине, турски освајачи нису
истог тренутка мијењали затечене друштвено-економске односе, него су
конзервисали затечено стање. Обрачунавајући се са крупном властелом1,
освајачи су настојали да се приближе и да под своје скуте привуку средњу и
ситну властелу, али и да се окористе услугама покретног влашког2
становништва, чија се управа састојала од домаћих влашких старјешина,
кнезова и примићура (премићура).3 Кнезови који су имали ранг спахије4 имали
су војних обавеза, a они који нису имали спахијски статус уживали су слободне
баштине5 и нису плаћали харач6, испенџу и друге порезе. Турски извори с краја
ХV и почетка ХVI вијека у Херцеговини помињу ратаје 7 влашких старјешина.8
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Михаљчић, Београд 1999, 87–89. (Р. Михаљчић)
2
ЛССВ, 86–87. (Д. Динић–Кнежевић)
3
A. Sućeska, Ajani. Prilog izučavanju lokalne vlasti u našim zemljama za vrijeme Turaka, ND SR
BiH, Djela, knjiga XXII, Odjeljenje istorijsko-filoloških nauka, knjiga 14, Sarajevo 1965, 35.
4
ЛССВ, 685–687. (Е. Миљковић–Бојанић)
5
Исто, 31–33. (Р. Михаљчић, С. Ћирковић)
6
Исто, 773–774. (М. Спремић)
7
Исто, 613. (М. Благојевић)
8
Historija naroda Jugoslavije II, Zagreb 1959, 122. (Н. Филиповић)
За приказ стања влашких џемата на подручју Херцеговачког санџака, као и влашких
старјешина-тимарника видјети Poimenični popis sandţaka vilajeta Hercegovina, Monumenta
Turcica Historiam Slavorum Meridionalium Illustrantia, Tomus sextus, Serija II, Defteri, knjiga 3,
uvod, prevod, napomene i registre priredio Ahmed S. Aliĉić, Orijentalni institut, Sarajevo 1985.

Помен ратаја у надлежности влашких старјешина указује на чињеницу да су
власи на том подручју увелико прешли на земљорадњу.
На основу пословне књиге Дубровчанина Џивана Припчиновића из 70их година ХV вијека, може се стећи увид у распрострањеност влашких катуна
на подручју Доњих Влаха, односно истоимене влашке групације и потоње
турске нахије. По тој пословној књизи, на тој територији боравили су Бурмази
са четири катуна: Милобрада Обрадовића, Радосава Вигњевића, Бурмаза
Владисалића и Иваниша Долина; Влаховићи су се дијелили на Велике и Мале,
катунар великих Влаховића био је тада Никола Влаёевић; Банџићи су имали
два катуна: Вигања Брајановића и Радича (Радо) Милобратовића; Годуна су
исто била два катуна: Вукца Радослаића и Радича Вукшића; Болуна један
катун: Милиша Тараковића; Ненковци су се дијелили на два катуна: Милише
Богишића и Радича Богишића; Поцрње су била три катуна: Радоје
Вукашиновића, Вукића Обрадовића и Херака Долина; Глеёевци са једним
катуном: Радоја Обрадовића; Примиловићи са једним катуном Стипана;
Мириловићи са једним катуном: Владисава Добриловића; Хоројевићи са
једним катуном Ивана Стипановића; Предојевића са једним катуном: Вукића
Ђурёевића. Од ових Предојевића, по мишљењу Богумила Храбака, потекао је
Херсекли Гази Хасан-паша Предојевић.9
Најстарији турски извор који у себи садржи помен кнезова10 и
примићура11 јесте писмо писано ћирилицом Иса-бега Дубровчанину Франку,
по коме се види веза измеёу њих и турских власти.12
Садржај кнезовске и примићурске функције сасвим је јасно приказан у
турским канун-намама, које су у танчине објашњавале садржај њихових
привилегија, улога, права и обавеза.13
У канун-нами за Босански санџак из 1530. године стоји одредба о
примићурима: Пошто је заповијеђено да они који су у споменутој ливи
примићури са својим баштинама буду слободни и опроштени (од дажбина), да
не дају они сами и њихови синови ни харач, ни испенџе, ни ушур од жита, ни
овчарину (resmi ganem) нити остале ни намете, него да помажу скупљачима
харача и еминима при скупљању добра царског, а када буду друге царске
службе, да њима обавезне службе врше, то је у нови дефтер заведено на
споменути начин. Догод врше службу и немају грешке, нека буду слободни и
опроштени (од дажбина) како је заведено у дефтеру, а од њих и њихових
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Б. Храбак, О херцеговачким влашким катунима према пословној књизи Дубровчанина Џивана
Припчиновића, Из старије прошлости Босне и Херцеговине I, Београд 2003, 182–187.
10
ЛССВ, 299–301. (Р. Михаљчић)
11
Исто, 584. (М. Шуица)
12
Б. Ђурёев, О кнезовима под турском управом, ИЧ САН I, Београд 1948, 138.
13
Kanuni i kanun-name za bosanski, hercegovački, zvornički, kliški, crnogorski i skadarski sandţak,
Monumenta Turcica Historiam Slavorum Meridionalium Illustrantia, Tomus primus, Serija I,
Zakonski spomenici, sv. 1, Orijentalni institut, Sarajevo 1957.

синова нека се ниша противно дефтеру не тражи. А када они умру, нека на
њихова мјеста њихови синови постану примићури.14
У канун-нами Зворничког санџака из 1548. године стоји сљедеће о
кнезовима и примићурима: Пошто има раје из влашког реда поменутог
вилајета која је убиљежена на харач, то, како, од старине имају премићуре и
кнезове, премићури помажу да се прикупи харач и уведене пристојбе и
овчарина од раје која станује у њиховом селу и постали су одговорни за штету
причињену томе добру. У свакој нахији има кнез. И кнезови су одговорни за
премићуре у свакој нахији и помажу еминима и (царским) слугама у погледу
харача, овчарине и намета. Од премићура се, у накнаду за њихову службу, не
узима харача нити десетина, саларије и пристојбе од њихових баштина. Сами
их уживају и ослобођени су од диванских намета и изванредних терета. Њима
су подложени синови, а и браћа им која живе заједно с њима. У часним
одредбама које имају у својим рукама заведено је да син (умрлог) премићура
постаје премићур намјесто свог оца. Пошто је, када је сад изложено
подножју високог пријестоља да је потребно и важно да поменути, уз
одговорност за царско добро као и раније, буду премићури, наређено је да буду
потврђени, то им је, ради нове часне одредбе, дата у руке опширна тезкера, и
то је убиљежено у нови дефтер. Онима који су кнезови поново се додијељују
њихови тимари који су им посједу према њиховом стању. Пошто је за њих
закон да они који уживају тимар већи од 1.000 акчи иду лично на коњу на војни
поход кад им санџак-бези праве војни поход према Будиму, а да за оне који
имају мање од 1.000 акчи иду на коњу вриједни замјеници, то је убиљежено по
старој одлуци.15
Из половине ХVII вијека потиче расправа Али Чауша из Софије, који о
кнезовима и примићурима каже сљедеће:
Једна су пак врста она села и њиве, које су одређене на границама неким
власницима, кнезовима и примићурима. Ови су приликом освојења примили
државну службу у својим покрајинама, и колико је села дато сваком
поједином, они су за становнике тих села као њихове старјешине (kahyalar).
Код убирања државних прихода (mali miri) и код неких ратних снабдјевања они
помажу и служе, те саопштавају и достављају раји оно што се нареди. Шта
више ако неко од раје из села, која потпадају под њихову управу, побјегне у
непријатељску или другу земљу, они су дужни да их поврате на своја мјеста.
Ови такођер чине двије скупине. Једна је скупина с тимаром, то су
власници и кнезови. И они, као остали посједници тимара, имају у рукама
берате. А друга је скупина с муафијетом, а то су примићури. Поред тога што
су ослобођени њихови чифлуци и баштине које обрађују од пореза и пристојби,
те они и њихови синови и њихова браћа од џизје и испенче за њихов рад, они су
ослобођени и од avarizi divaniye и осталих обичајних намета (tekalifi örfiye).
14
15

Исто, 47. (Б. Ђурёев)
Исто, 118. (Н. Филиповић)

Avarizi divaniye су заправо ванредни порези који су се убирали у ванредним
приликама, поготово за вријеме рата.16
Неки турски документи говоре о кнезу и примићуру као једној
личности, али се у старијим турским документима помињу тамо гдје се плаћала
филурија. У народној традицији народ је памтио кнезове Рашковиће у Старом
Влаху и Карапанџиће у Неготинској Крајини; и за подручје Змијања се зна за
породицу Кнежевића.
О старјешинама влашке раје или ''eflakan reaysi'' се ради када се
расправља о старијем периоду турске владавине, када су сами кнезови уживали
своју дужност са бератима17 (зато их је Вук Караџић подводио под израз
кнезови-бератлије), и све дотле док је влашка раја у турском законодавству
представљала нешто посебно, докле год је била слободни сељак, немајући над
собом спахију, тачније докле год је плаћала филурију, влашки порез, влашка
раја и влашке старјешине су представљале повлашћени слој у Турском царству;
сама филурија је спадала у царски (султански) хас.18
У нашим земљама непосредно послије пада под турску власт постојале
су двије врсте кнезова. По истраживањима Бранислава Ђурёева и Хазима
Шабановића, то су били нахијски и сеоски кнезови. Разлика измеёу њих је била
првенствено у погледу управно-територијалне надлежности – или нахија19 са

16

H. Hadţibegić, Rasprava Ali Čauša iz Sofije o timarskoj organizaciji u XVII stoljeću, Separat iz
Glasnika Zemaljskog muzeja za 1947, 191.
У књизи Милоша Ђ. Слијепчевића, Samobor. Selo u gornjoj Hercegovini, ANU BiH, GraĊa XV,
Odjeljenje društvenih nauka, knjiga 11, 1969, на страни 37, у десет тачака описују се
надлежности једног кнеза са подручја Самобора: ''За време турске власти кнез купи дације и
харач и предаје их џематбаши који их односи кајмакаму, а за време Аустрије помагао је
расписивање пореза и десетине док није уведен сталан порез; подноси извјештаје властима о
стању у селу и преноси нареёења власти; стара се о најсиромашнијим, самохраним, богаљима и
тражи за њих помоћ од власти и села у новцу, натури и раду; стара се о подизању заједничких
вода, путева, хамбара за семе и о прехрани у гладним годинама, све на добровољној бази;
набавља преко власти приплодну стоку и додељује је појединим домаћинствима; препоручује
властима коме треба да се додели сеоска земља у власништво за граёу кућа и за обраду;
учествује заједно са кметовима у процени учињене потре (штете) кад треба, и стара се о
надокнади; мири заваёене и са одабраним сељацима доноси усмене пресуде, које су имале само
саветодавну моћ; заступа село у споровима око испаша, граница удута и свим споровима пред
властима; као најугледнији човек, често је питан о удајама и женидбама у селу.''
17
ЛССВ, 40 (А. Фотић)
18
Б. Ђурёев, О кнезовима, 146, 155.
19
Хазим Шабановић је у свом дјелу Bosanski pašaluk. Postanak i upravna podjela, Sarajevo 19822,
на странама 110–111. дао дефиницију влашких нахија, написавши да су оне биле ''старе
географске јединице, жупе и области, насељене претежно влашким, сточарским
становништвом, аутохтоним или насељеним, са унутрашњом организацијом, многим
повластицама и посебном војном организацијом. Те организације су биле директно подвргнуте
султану, беглербегу или санџакбегу дотичног санџака, а унутар своје организације управљали
су се по својим војним старјешинама: војводама и харамбашама, и граёанским: кнезовима као
старјешинама нахија, примићурима као старјешинама села и катунарима као старјешинама

више села унутар својих граница, или једно, односно неколико села са
припадајућим домаћинствима.20 По истраживањима Богумила Храбака, титула
кнеза, односно они сами се јављају само код сесилних влаха, који су се
спустили у жупне21 (равничарске) крајеве.22
Влашки кнезови су вршили и дужност војвода23 и субаша24 као
управника хасова, те се јављају као скупљачи прихода за своје феудалне
господаре, а могли су имати и улогу полицијских органа према властима.
Кнезови су могли имати и овлашћења спахијских субаша, јер су били
старјешине војника које су по наредби водили у ратне походе против
непријатеља Турске. Доказ овоме јесте одредба у турским законским
споменицима да од сваке десете куће по један војник иде на војни поход. На
челу војника који су ишли на позив у рат морали су стајати кнезови јер, по
ријечима Авде Сућеске, другачије се није могао објаснити садржај њихове
војне функције. У правосудном смислу кнезови су били надлежни за извршење
кривичних судских спорова у којима би као исход биле изречене новчане
казне; десетина од глоба коју су власи били обавезни плаћати санџак-бегу ишла
је у руке кнезова.25 Служба кнезова и примићура била је насљедна, односно
прелазила је са оца на сина. Службовање кнезова и примићура јавља се готово
у свим крајевима које су Турци освојили, тамо гдје су власи сточари становали,
односно били насељени.26 Кнезови су могли бити и ''амалдари'', јамци за
хришћанске закупнике, закупници ''мадана'', итд.27

катуна. Таквих нахија било је у Босанском пашалуку, али су се оне одржале трајно само у
Херцегoвини и Славонији, те неким планинским областима у Босни.''
У наставку даје податке о влашким старјешинама који су били у разним дијеловима Босанског
санџака, односно касније пашалука: кнез Санко у вилајету Павли-земљи Павловића; кнез Гојко
у нахији Бирче или Бирач; кнез Павко у нахији Остатије; кнежина Стјепана Бранковића у
нахији Лашви, који је имао задатак да насели и чува град Травник; војвода Војин и кнез
Никола, син Владиславов у нахији Скопље или Ускопље; Томас, син Иванишев и Мартин, син
Радов у нахији Имота; Скендер, син Ибрахимов у нахији Љубовић; Скендер, син Хераков у
нахији Подблатје или Поблаће; Алија Кричка умјесто Бранислава Кричке у нахији Кричка;
кнез Радоје Богдановић у Херцег Новом послије његовог освајања 1482. године; кнез Радош,
син Костанића и Страхиња, син Витасов у нахији Пољица; кнез Вукашин Раде у нахији Св.
Миклош; кнез Ђорёе Вућина у нахији Буковица.
20
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Херцеговини (ХIII–ХV век), Из старије прошлости Босне и Херцеговине II, Београд 2003, 22.
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ЛССВ, 95–97. (Р. Михаљчић, А. Веселиновић, А. Фотић)
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А. Sućeska, Ajani, 36.
26
B. ĐurĊev, Nešto o vlaškim starješinama pod turskom upravom, GZM za 1941, 54; аутор наводи
примјере породица бератлијских кнезова Рашевића у Шуми у Херцеговини, у Билећким
Рудинама породицу Гаћина.
27
Б. Ђурёев, О кнезовима, 138–139.

У својем раду ''Etniĉka kretanja u Bosanskoj krajini u XVI vijeku''28 Милан
Васић нам даје драгоцјене податке о влашким старјешинама на том подручју: у
нахији Сана старјешине власима су били војвода Филип, војвода Мустафа и
још тринаесторица кнезова и примићура који су били хришћани29; Страхиња
Братић у нахији Унац је у себи садржавао титулу кнеза а и војводе, био је кнез
влаха села Мокроноге, али и војни старјешина свих влаха у Унцу и уживао
тимар са годишњим приходом од 1.135 акчи који му се налазио у нахији
Змијање30; у ХVI вијеку на подручју нахије Унац налазили су се и колективни
тимари у рукама неколико влашких старјешина – кнез Владислав, његов братић
Радман, војвода Перла, син Радосавов, и још један тимарник; имена тројице од
њих су се појављивала у извјештајима аустријских граничних функционера 31; у
нахији Змијање на старјешинству су се налазили кнезови и примићури, као, на
примјер, Вук, син Ратков, кнез у селу Баници и на мезри Обровац. Његово име
је од заборава отргао књижевник Петар Кочић.32
У истој расправи постоји податак да у дефтерима33 има доказа да су
турске власти уз помоћ и сагласност влашких старјешина настојале да влахе
претварају у рају, односно да им наметну обавезу плаћања рајинских дажбина.
Аутор као примјер узима кнеза Миховила, који је хајмане на мезри Драгнић
дао пописати као рају у нови дефтер и одредио им да плаћају десетину.
Да кажемо и ријеч-двије о влашким старјешинама у тимарском систему.
Њихов положај се огледао у томе што им је турска власт додјељивала мање
тимаре34, а самим тим влашке старјешине су биле награёене за своју службу,
али су се, с друге стране, диференцирали од обичне влашке масе.35 Турска
власт је увоёењем слободног сточарског становништва у тимарско-спахијски
систем јачала саму институцију тимара, и то на исти начин као што су
омасовљавали војне и полувојне службе стварањем војнука, мартолоса,
дербенџија и осталих повлашћених редова. Подручје Херцеговачког санџака
турска власт је искоришћавала ради стварања тимарског уреёења увлачењем
влашког старјешинског кадра у његову структуру, а на другој страни, овдје је
више него очита колонизациона политика Турака, која се састојала у томе да
28

Godišnjak DI BiH, godina XIII (1962), Sarajevo 1963, 233–250.
Исто, 242.
30
Исто, 243.
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XII, Centar za balkanološka ispitivanja, knjiga 10, Sarajevo 1974, 127–221; у овој исцрпној
расправи аутор даје синтетички преглед улоге влашких старјешина у Херцеговини као
тимарника, као и пореёење стања на основу два турска пописа, из 1468/69. и 1477. године.
У ову сврху може се видјети и расправа Б. Храбака, Чифлуци, тимари и зеамети у Босанском
санџаку 1468/69. године, Из старије прошлости Босне и Херцеговине, књ. V, Београд 2008, 381–
456.
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самим власима и њиховим старјешинама раздијели велике комплексе
обрадивог земљишта. Влашке старјешине су црпли своју снагу и свој углед на
већ изграёеним родовско-катунским односима. Њима је тимар отворио врата у
турску феудалну класу, али су се они сами морали одрећи и отргнути од
обичне влашке масе. Другу страну приче представља то што су Турци влашке
старјешине супротставили домаћим феудалним господарима; влашке
старјешине имале су корист од сарадње са турским властима. Меёутим,
поједине влашке старјешине се нису мириле са турском успоставом власти,
што живо илуструје случај 144 спахије у нахијама Расу, Јелечу, Врачи и
Сјеници, које су изгубиле свој повлашћени статус; судећи по ренти коју су
плаћали, у износу од 7.200 акчи, дâ се закључити да су они били влашког
поријекла. Укратко, Турци су у власима, послије освајања Босне и већег дијела
Херцеговине, видјели значајан војни, колонизациони, друштвени и политички
фактор. Разлика измеёу хришћанина-спахије из редова домаћег феудалног
миљеа и онога из влашког старјешинског слоја препознатљива је у погледу
социјалног и политичког реаговања, али и по односу према исламизацији.36
У овом случају постоји недоумица да ли се овдје ради о ситној властели,
која се издигла од осталих катунара,37 или је ријеч о новим људима који су
нечим били заслужни за нове господаре, Турке.38 Послије пораза Маёара у
Мохачкој бици 1526. у Србији и у сјеверном дијелу Босне нагло се повећао број
тимара са влашким старјешинама, што је било у директној вези са одлуком
Порте да се укину повластице влаха и да се они сведу на положај раје.39
Примјера ради, у периоду од 1464. до 1561. године у Херцеговини су
забиљежена 84 имена катунара40; у Херцеговачком санџаку Турци су
36
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прошлости Босне и Херцеговине II, Београд 2003, 54; у овој расправи дати су примјери и
сакупљена граёа о влашким старјешинама у Херцеговини, али и о Турцима који су имали своје
ингеренције у влашкој херцеговачкој средини. Надаље, исти аутор даје примјере о влашком
старјешинском слоју у посебним расправама о Дробњацима, Бањанима, Риёанима, Зупцима и
Журовићима, у истој едицији Из старије прошлости Босне и Херцеговини II од 97. до 223.
стране.
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Исто, 52–53, ови катунари су били: кнез Владислав, Оливеровић, Вукота Бауловић, Драгић,
Вукић Влатковић, Радак Ратковић, Чепрњић, Крајковић, Радујко Мидерановић (Журовић),
Његован Мириловић, Вукас, Вукић и Вукашин Станојевић, Брање, Спарожићи, Драгић
Добриловић, Мрњићи, Влаё Бијелић, Стање, Банићи, Радман Богавчев, Стјепан Вукчић, Радич
Милчиновић, Радујко Мидерановић, Кликојевић, Дрпе, Зебићи, Милобрат Обрадовић, Радосав
Вигњеновић, Вукосав Влаёевић, Вукосав, син Влаёа Бијелића, Вигањ Брајановић, Радич
Милобратовић, Вукан Радосалић, Милиша Богишић, Остоја Братуљарић, кнез Иваниш Долин,
Милиш Тараховић, Радич Богишић, Радоје Вукашиновић, Вукић Обрадовић, Радоје Обрадовић,
Стипан Примиловић, Владислав Добриловић, Иван Стипановић, Вукић Ђурёевић, војвода
Петар Стјепановић, Радосав Вучетић, кнез Петар Обринов, војвода Алекса, Радич Дубравчић,
Драгић Добриловић, Вукота Вигњевић, Никола Влаёевић, Радоје, војвода Миљко, Радич
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проглашавали спахијама кнезове, примићуре, војводе, катунаре, лагаторе41 и
ћеклиће.42 Потребно је овдје поменути чињеницу да је статус влаха у Србији
био укинут чим је сам сјеверни дио Србије постао унутрашњост усљед турског
продора у Подунавље, а да су се положај а самим тим и привилегије влаха у
пограничним, углавном западним областима према Аустрији и Млетачкој
републици знатно дуже одржали, јер је на том подручју постојала константна
опасност од рата или продора непријатељских војски, мада се и на том
подручју углавном ишло на постепено повећавање износа филурије коју су
власи морали плаћати.
Преласком влашког становништва на земљорадничку производњу,
временом и постепено се мијења и сама влашка организација, која губи
персонални а поприма територијални карактер, што је значило настанак
кнежинских организација, нарочито у Србији, али и у Босни (босански дио
Зворничког санџака). Сама кнежинска организација је настала усљед процеса
симбиозе досељених сточара и старосједјилачких ратара, на чијем челу су се
налазили кнезови, без обзира гдје су бирани.43 Оно по чему су остали
препознатљиви чланови кнежина јесте право опозива, али је то право било
нешто скученог карактера, јер је сам предлог о томе потицао од кадије44, а у
самој кнежини је било, у извјесној мјери, и ствар рајинског становништва. По
закључку Богумила Храбака сама кнежина представља својеврсну симбиозу
патријархалних видова живота и феудално-територијалног уреёења.45 Своёење
влаха на степен раје морало је довести до промјена саме функције кнезова,
сама њихова улога морала је временом еволуирати.46 Кнезови су од
некадашњих турских партнера постали лучоноше народног отпора против
турског зулума и безакоња.
Кроз своју еволуцију кнежинска организација је потрајала понегдје све
до краја XVIII и почетка XIX вијека, а негдје је врло брзо постала плијеном
исламизационог процеса47, поготово када би турска власт потегла питање
Ждрале, Драгић Добриловић, Драгиша Вукчић, Ђураё Хераковић, Милак, Радоје Калуёеровић,
Твртко Бранковић, Радман Радоњић, Радивој Радосалић, војвода Попова, Иван Тасовчић,
Вучихна Смрдилук, војвода Миљко, Богдан Плосуслић, војвода Добриловић, Драгиша, Никола
Сладојевић, кнез, кнез Радосав Тодорић, Марко Вукшић, Твртко Стипановић, Стјепан
Радихнић, војвода Петар Радичевић, Вук Вучихнић, Вукосав Вучихнић, Радич Ђурашевић,
Вукашин Вуковић, Вукашин Радојевић, Сладоје, кнез, Радоје.
41
ЛССВ, 359–360. (С. Рајковић)
42
Б. Храбак, Челници сточарских заједница, 54.
43
Б. Храбак, Насељавање пријепољског краја филуриџијама 60-тих година ХVI века, Из старије
прошлости Босне и Херцеговине II, Београд 2003, 247.
44
Б. Храбак, Насељавање пријепољског краја, 249; ЛССВ, 267. (А. Фотић)
45
Б. Храбак, Власи старинци и досељеници у поречју Западне Мораве (до 1570. године), Из
старије прошлости Босне и Херцеговине II, Београд 2003, 263.
46
А. Sućeska, Ajani, 37.
47
О исламизацији у Босни и Херцеговини видјети: N. Filipović, Islamizacija u Bosni i
Hercegovini, Tešanj 2005.

влашких привилегија, односно када би укинула те исте привилегије. Оне
кнежине које би биле у усамљеном положају у Босни углавном су пропале за
вријеме читлучења, док су источнобосанске кнежине углавном имале карактер
оних у Србији.48 На другим странама, посебно у планинским крајевима, јавља
се племенска организација, која је са своје стране представљала повратак на
патријархалне облике живота и привреёивања.
Goran Đuran
The Vlach Chieftains in Bosnia and Herzegovina under the Turkish Rule
Conclusion
With conquering Bosnia and major part of Herzegovina arrived an era of final
peace for some and for others era of the darkest fight for existence. It is already said
in literature, the Turks did not immediately change social-economic relations, but
they conserved the found state. The Turkish authority vastly used services of the
Vlach chieftains as suitable partners for final strike against local feudal masters. The
Vlach chieftains were not bothered with feeling of belonging to someone and the
Turks knew very well how to deal with nomadic and semi-nomadic elements, as they
learned that lesson in the Asia Minor. As it is seen, in this paper is given a section of
role, rights, obligations and privileges of the Vlach chieftains, following the
historical sources and legal monuments as well as respectable literature which had
researched this rather important issue for our history. What is very significant for this
period is involvement of the Vlach chieftains in the Timar-Sipahi system and
consequences resulted with this symbiosis. If we talk about the Timar system, it is
impossible not to mention islamization process which was inevitable to arrive arrived
in time. This story has other side as well, especially having in mind that the Turkish
rule, going down in crisis, tried to abolish Vlachs‟ privileged status and to convert
Christian Vlach chieftains into Islamic feudal class, although it can‟t be avoided that
the (Sublime) Porte itself tried to impose own system. This tendency was noticeable
immediately after the fall of Bosnia; though in the next century the Turkey faced
overt refusal and insurgency of broad Vlach masses. Their chieftains, princes and
''primicurs'' (rank of chieftains in the Turkish State) were not sitting with arms
crossed but they moved their people across the border, in the service of the Turkish
Empire enemies.
Милан Васић је написао двије расправе које се тичу питања кнежинске организације: O
kneţinama Bakića pod turskom vlašću, Godišnjak ID BiH, godina IX, 1957, Sarajevo 1958, 221–239
и Кнежине и кнезови тимарлије у Зворничком санџаку у ХVI вијеку, Годишњак ИД БиХ, година
Х (1949–1959), Сарајево 1959, 247–278.
48
Б. Ђурёев, О кнезовима, 156–157.

БОРО БРОНЗА
Студијски програм Историја
Филозофски факултет
Универзитет у Бањој Луци

ЗНАЧАЈ СТВАРАЊА ОРИЈЕНТАЛНЕ АКАДЕМИЈЕ
У БЕЧУ 1754. ГОДИНЕ ЗА РАЗВОЈ АУСТРИЈСКЕ
ПОЛИТИКЕ ПРЕМА БАЛКАНУ
Апстракт: У раду се расправља о аспектима значаја отварања
Оријенталне aкадемије у Бечу, 1754. године, као елитне дипломатске установе,
са софистицираним фокусом на простор југоисточне Европе и Медитерана.
Осим саме дескрипције механизама који су довели до њеног стварања, указује
се на перспективе њеног дјеловања, те на значај који је та институција имала у
наредном времену. Нарочито је апострофирана активност појединаца
образованих у овој установи на граници Аустрије и Турске током друге
половине XVIII вијека.
Кључне ријечи: Оријентална aкадемија, Беч, Хабзбурговци, Марија
Терезија, Јозеф Франц, језуити, интернунциј, Истанбул, Франц фон Домбај.
Крајње неповољан исход ратних напора према Турској 1737–1739.
подстакнуо је водеће кругове Аустрије да радикално преиспитају готово све
аспекте своје политике према простору југоисточне Европе. Нарочито након
завршетка осмогодишњег рата за аустријско насљеёе (1740–1748), када је нова
влада Марије Терезије коначно добила прилику да приступи неопходним
реформама свих унутрашњих државних система, као и воёењу спољне
политике, створени су услови да се одреёени ресурси и институције
концентришу на питање генералног регулисања дипломатске политике, која би
се у наредним деценијама примјењивала према Османском царству, са
нагласком на његовим балканским посједима. У том контексту је било посебно
важно издвајање Државне канцеларије, као засебног управног тијела, 1742.
године. У врло кратком периоду ова институција је израсла у најмоћнији
сегмент комплексног бечког политичког система. Канцелар Антон Венцел фон
Кауниц (Anton Wenzel von Kaunitz, 1711–1794) побринуо се да све

компетенције у односима са Османлијама буду пренесене са Дворског ратног
вијећа на Државну канцеларију.1
Историјат развоја хабзбуршке дипломатије специјализоване за
саобраћање са Османлијама започео је још у XVI вијеку, када су двије државе
први пут дошле у непосредни додир. У том контексту било је нарочито битно
институционално развијање учења турског, арапског и персијског језика у
самом Бечу, као и слање оспособљених дипломата у османску пријестоницу на
Босфору. Још од 1541. године на бечком двору су постојали специјализовани
тумачи за туски језик. То је олакшало почетак дипломатске активности
Хабзбурговаца на простору Османског царства, па је већ од 1547. године
постојао стални представник Монархије у Истанбулу. Меёутим, у почетку су
хабзбуршки представници махом били припадници других хришћанских
нација, који су се из различитих разлога налазили у османској пријестоници.
Тек с временом је дошло до образовања скромног властитог кадра који је био у
стању да адекватно обавља дипломатске задатке које је постављала бечка
влада.2
Након уздизања хабзбуршког амбасадора Талмана у ранг интернунција,
10. августа 1712, порастао је углед бечке дипломатије на Порти, те су створени
услови да Хабзбуршка монархија оствари дипломатску превласт у односу на
све друге европске конкуренте који су имали своја представништва у
Истанбулу. Ипак, наредне деценије нису донијеле жељене резултате, а пораз у
рату 1737–1739. посебно је наштетио угледу цијеле Монархије, па и њене
дипломатије. Позиција хабзбуршког представништва на Порти значајно је
изгубила на престижу. Ту чињеницу су поједини чланови владајућих структура
у Бечу повезивали и са недостатком адекватно образованих дипломата. У
односу на француску или енглеску дипломатију, хабзбуршки двор је драстично
заостајао и квалитативно и квантитативно.3
***
Почетком педесетих година XVIII вијека језуити су још увијек држали
кључне позиције у свим аустријским образовним институцијама, а имали су и
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овдје 23.
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значајан утицај на одлуке саме царице. 4 У априлу 1753. један од
најистакнутијих језуитских професора универзитета у Бечу, Јозеф Франц (Josef
Franz, 1704–1776), поднио је меморандум Марији Терезији о потреби за
реформом институција које су образовале почетнике–преводиоце за турски
језик (''Sprachknaben''). Након првог меморандума, услиједио је и други,
почетком јуна.5 Агилни језуитски професор, који је и сам познавао турски и
боравио у дипломатској мисији на Порти 1740-1741, предлагао је да се
''Sprachknaben''6 више не школују у Истанбулу, како је то била пракса од
средине XVII вијека, него да се у самом Бечу отвори посебна институција за
њихово језичко и дипломатско усавршавање. Језуитски професор је инсистирао
на чињеници да су млади преводиоци у Истанбулу постајали исувише удаљени
од аустријског идентитета,7 те исувише концентрисани на друштвени живот.
Уз то се појављивала могућност злоупотреба, углавном од стране самих
аустријских интернунција, који су у датим околностима посједовали
искључиве ингеренције око образовања и евентулног запослења младих
преводилаца у својој интернунцијатури у Истанбулу. Због тога је приједлог о
стварању посебног института за њихово образовање у Бечу био у савршеном
складу са централистичким реформским интенцијама Марије Терезије, те
стварном потребом за стриктнијим надгледањем рада саме интернунцијатуре,8
чији су пропусти такоёе допринијели паду утицаја Хабзбурговаца у Истанбулу
и на цијелом османском Балкану.
С обзиром да је Јозеф Франц био један од васпитача тада
дванаестогодишњег сина Марије Терезије и будућег владара Јосипа II, те да је
јако добро познавао личне конзервативне склоности хабзбуршке царице, он је
смишљено аргументовао потребу концентрације такве институције у Бечу,
истичући како ће млади преводиоци бити усмјерени само на рад, а не на
''дружење са особама другог пола, те другом омладином''.9 Осим тога Франц је
4
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знао да је једно од кључних начела у владавини нове царице била штедња. Због
тога је искусни језуит додатно поткријепио своје ставове прецизно разраёеним
финансијским процјенама, по којима би образовање осам питомаца новог
института у Бечу коштало 3.000 златника годишње, док би иста ствар у
Истанбулу коштала 4.800 истих златних гулдена.
Истовремено је тадашњи интернунциј Хајнрих фон Пенклер (Heinrich
von Penckler, 1700–1774)10 инсистирао код царице да не прихвати Францов
приједлог, јер је сматрао да је образовање у познавању турског језика и обичаја
на прави начин могуће само у турској средини, уз сву неопходну
интерактивност са страним поднебљем и људима. И сам Франц је признао
значај таквих аргумената, па је предложио да се сваке године само двојица
најбољих меёу осам полазника своје генерације, након завршеног школовања у
Бечу, пошаљу у Истанбул, гдје би боравили на додатној пракси у
интернунцијатури као помоћници преводилаца (''Dolmetschgehilfen'').11 Овај
компромис је прихватио и државни канцелар Кауниц, те га је 9. јуна 1753.
препоручио царици, наглашавајући да ће на тај начин питомци са собом у
Истанбул понијети ''добро усаёену основу католичке религије и часних
обичаја''.12 То је била основа за институционални почетак развоја нове
институције у Бечу. Царица је убрзо послала инструкције Пенклеру да се
припреми за нови облик организације.13 Меёутим, због његових упорних
настојања да докаже исправност својих ставова око даљњег школовања
преводилаца у Истанбулу, Пенклер је смијењен 31. марта 1754. Наслиједио га
је Јозеф фон Швахајм (Josef von Schwachheim), који је одлучно прихватио нову
иницијативу Беча.14
***
Стварање нове институције, која је названа Оријентална академија, није
било новина у европским оквирима, јер је еквивалентна институција у Паризу
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постојала још од 1669. године, а у Пољској чак од 1622. године.15 При избору
осморице студената за прву генерацију Академије пресудни значај је имао
друштвени положај и имовински статус родитеља кандидата. Статистички
преглед свих кандидата из раздобља 1754–1777 показује да је чак 72 посто
полазника било из редова дјеце дворских службеника. У периоду од 1754. до
1805. године 73,2 процента свих питомаца припадали су породицама које су
биле у сталежу племства.16 Овакав ''сталешки'' приступ који је фаворизовао
аристократију био је општа карактеристика хабзбуршке државе током XVIII
вијека, те је и у овом случају спречавао адекватан квалитативни развој који би
почивао на правичној селекцији. Отварале су се могућности за разне облике
корупције. Аустријски интернунциј је 1779. године добио писмо у коме је
замољен да омогући упис на Академију једног од роёака жене грофа Сен
Приста.17 Исте године је и вишегодишњи тумач у интернунцијатури у
Истанбулу, Бартоломео Теста (1723–1809)18, тражио да се за његовог сина наёе
једно мјесто меёу почетницима–преводиоцима.19
Тако је било и у самом почетку, јер је Јозеф Франц при избору
полазника за прву генерацију предложио да предност имају они кандидати
''чији очеви раде дуже у царској служби, који се налазе више у сталежу
племства и који су од Бога благословљени са више дјеце''.20 Меёу осморицом
студената прве генерације касније су се посебно истакли Бернхард фон Јениш
(Bernhard von Jenisch, 1734–1807) и Франц де Паула фон Тугут (Franz de Paula
Freiherr von Thugut, 1736–1818). Јениш је већ 1755. послан у Истанбул, а
касније је постао један од најважнијих функционера на бечком двору. Тугут је
био један од најчувенијих полазника Оријенталне академије у цијелој њеној
историји. Од 1769. до 1776. године био је на положају интернунција у
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Истанбулу, а од 1793. до 1800. године био је премијер бечке владе, односно
налазио се на позицији државног канцелара.21
***
Академија је са радом свечано почела 1. јануара 1754, а њен први
управник био је сам предлагач њеног оснивања Јозеф Франц. Ту функцију је
обављао све до смрти 1770. године. Наслиједио га је Јохан Некреп (Johann
Nekrep, 1738-1784), такоёе језуит. У току његове управе (1773. године)
језуитски ред је укинут, тако да је Оријентална академија постала још више
отворена за утицај свјетовних наука, што се позитивно одразило на њен
квалитет.22 Иако је и Некрепов насљедник Франц Хек (Franz Höck, 1749–
1835)23 био свештено лице и бивши припадник језуитског реда, 24 Академија је
све више постајала престижна образовна институција у којој су се управо
током посљедњих деценија XVIII вијека школовали најпознатији аустријски
оријенталисти и дипломати, као што су били Јозеф фон Хамер-Пургштал (Josef
von Hammer-Purgstall, 1774–1856)25, Франц фон Домбај (Franz von Dombay,
1758–1810), Игнац фон Штирмер (Ignaz Freiherr von Stürmer, 1752–1818)26 и
многи други.
Полазници Академије су имали свакодневни стриктно одреёен програм
наставе и других активности, од устајања у шест сати ујутро до спавања у девет
сати увече.27 Имали су посебне вјежбе из оријенталне ортографије, латинског,
турског, арапског, персијског, француског, италијанског, новогрчког и
матерњег ''чистог'' њемачког. Уз такву полиглотску и ортографску припрему
постајали су експерти, адекватно обучени за сусрет са комплексним миљеом
левантске политике. Осим тога, полазници су имали интензивна предавања из
аритметике, геометрије, географије, хронологије, хералдике, природне
историје, анатомије, метафизике, експерименталне физике, познавања
умјетности и заната, архитектуре, познавања ватреног оружја и муниције,
21
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опште свјетске историје, османске историје, лијепе књижевности и катехизма.
Уз то су били посебно оспособљавани за мачевање, цртање, а и плесање. 28 Све
то је омогућавало да питомци Академије постану прворазредни научници и
дипломати, па је та институција већ до краја вијека постала једна од
најпрестижнијих образовних установа, не само у Аустрији него и у цијелој
Европи. На крају сваке школске године (која се, у ствари, поклапала са
календарском годином) управник је састављао прецизне извјештаје о напретку
свих полазника, биљежећи степен њихове опште марљивости, те напредак у
свим језицима и рукопису, а посебно у историји и географији. Уз опаске о
посебним склоностима и талентима,29 у детаљне табеле су уношени и подаци о
посебним похвалама и казнама.30
***
Академија се убрзо показала као врло сврсисходна институција за
аустријске интересе на Балкану и Леванту. Бечка влада је увидјела да је
захваљујући постојању такве институције била у позицији да са новим
висококвалификованим персоналом брзо замијени често непоуздане странце
који су се налазили на разним конзулатским мјестима по Леванту. Осим тога,
настали су услови за отварање читавог низа нових конзулата, па је у наредним
деценијама аустријска конзуларна мрежа на Балкану и на Леванту значајно
проширена.31 Отворени су и конзулати у Влашкој и Молдавији, 1782. односно
1792. године, па је у њима запослен нови кадар из Оријенталне академије. Иста
ситуација се догодила и у Солуну, Драчу, Дубровнику, Патри, Родосу, Хиосу,
Измиру, Каиру итд.32 Нови преводиоци из Оријенталне академије ангажовани
су и на граници као тумачи који су у великој мјери олакшавали саобраћање са
турским властима, а по потреби су обављали и шпијунске мисије приликом
повремених одлазака у Травник на разговоре с пашом. Меёу првим
28
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Österreich... Zur Geschichte des Verkehrs- und Nachrichtenwesens von und nach Südosteuropa (18.
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и Видину, чије је отварање планирано за 1810, односно 1811. годину. Harald Heppner, Die
personele Entwicklung, 26.

полазницима Академије који су били распореёени на граници према Босанском
пашалуку налазио се Антон фон Хафтман (Anton von Haftmann).33
У дјеловању на граници, и на простору Босанског пашалука уопште,
посебно се истицао Франц фон Домбај. Као један од најбољих полазника
Оријенталне академије, 1782. године послан је у Мароко, у функцији
преводиоца–почетника, гдје је наредне године службено основан аустријски
конзулат.34 Од 1788. године био је службеник аустријске амабасаде у Мадриду.
Своје богато искуство и знање најбоље је демонстрирао на граници са Турском,
гдје је био стално распореёен од 1792. до 1800. године, са годишњом платом од
1.000 дуката.35 Углавном је боравио у Загребу, гдје је објавио нека од
најчувенијих дјела аустријске оријенталистике, нарочито софистициране
рјечнике турског, арапског и персијског. Имао је једну од главних улога у
провоёењу одлука Свиштовског мира, чија се имплементација на простору
сјеверозападне Босне развукла на читавих пет година по његовом потписивању
(1791–1796). У више наврата је путовао у Травник, те је саставио детаљне
описе унутрашњости Босанског пашалука,36 који су по корисности
обавјештајних информација вишеструко превазилазили архаични приступ
аустријских ухода из доба Карла VI. Касније је Домбај постао дворски
преводилац у Бечу,37 а од 1809. године један од највиших дворских
савјетника.38 На граници према Босанском пашалуку Домбаја је једнако
успјешно замијенио Франц Флајшхакл (Franz Fleischhakl).39
***
Стварање Оријенталне академије 1754. године било је један од
најпозитивнијих и најпрогресивнијих потеза остварених у склопу хабзбуршке
33
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политике према Босанском пашалуку и цијелом Османском царству током
XVIII вијека. У року од само неколико деценија декадентни систем хабзбуршке
југоисточне дипломатије радикално је модернизован и сама дипломатија је, у
цјелини, постала неупоредиво ефикаснија.40 Институционални развој
дипломатије омогућио је бољу повезаност централе у Бечу са
интернунцијатуром у Истанбулу и свим другим дипломатским
представништвима на Балкану и Леванту. Такоёе је омогућио да се оствари
ефикасна контрола и напредак трговине. Нова дипломатија је постала основа за
нови политички и економски успон Хабзбурговаца у балканским и левантским
оквирима.
Меёутим, значајан проблем за развој хабзбуршке политике налазио се у
чињеници да је такав облик модернизације ипак стигао прекасно.
Хабзбурговци су имали капацитете да остваре сличан модернизацијски
напредак и неколико деценија раније, тим прије што су еквивалентни
француски и други примјери школа за оријенталну дипломатију постојали још
од XVII вијека. Раније стварање модерно школованог дипломатског кадра
вјероватно би допринијело да хабзбуршка позиција у односу на Османлије
током тридесетих година XVIII вијека буде повољнија и у политичком и у
економском контексту, што је, у ствари, значило да буде повољнија у односу
на Француску и њен утицај. Без обзира на нови замах аустријске привреде на
југоистоку, који је настао и захваљујући ефикасном раду Академије, француска
трговина је током цијелог вијека била у великој предности у односу на
аустријску, те је и њена политика задржавала доминантност у односу на
Аустрију и све друге конкуренте на самој Порти. Аустријски интернунцији су
се узалуд жалили Порти како стално добијају притужбе својих трговаца да су
француски трговци у свему привилеговани.41
У контексту самог дјеловања према Босанском пашалуку Хабзбурговци
су пропустили прилику да створе трговачки монопол, који је био сасвим могућ
због географске близине најзападнијих османских области. То је проистицало
из чињенице да нису сматрали то подручје за приоритетно у односу на многа
друга трговачка средишта из којих су долазили лакши, бржи и лукративнији
приходи. Значајан домет отварања Оријенталне академије за хабзбуршку
политику према Босанском пашалуку огледао се у могућности да се скромни
потенцијали војног граничног кадра допуне високообразованим појединцима
који су на границу доносили богата језичка и обавјештајна искуства.
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IZLAZ BOSANSKOG EJALETA NA MORE
(KLEK-NEUM I SUTORINA)
Situacija do kraja prve polovine 19. stoljeća
Uvodni dio
Historijsko porijeklo izlaza Bosanskog ejaleta na Jadran kod Klek-Neuma i
Sutorine samo je djelomično objašnjeno.1 Ovdje treba dodati osnovne činjenice. U
doba kad je Mletačka republika imala prevlast nad najvećim dijelom istočne obale
Jadrana od Kopra do Peloponeza, Dubrovačka republika se nalazila na vrhuncu
svoje moći. Istovremeno, tada je bila jedini obalno-otočni prostor koji nije bio pod
tuĎinskom, prvenstveno mletačkom vlašću. Stoga su Dubrovčani opravdano u
svakom trenutku strahovali da se ne sukobe sa svojim ambicioznim susjedom.2 Pošto
se dubrovački Senat tada oslanjao na Osmanlijsko carstvo, vječitog neprijatelja
Mletaka, zatraţio je od sultana da pravno i fizički zauzme relativno uska područja do
mora s obje strane dubrovačkog terena. Pritom je Dubrovačka republika ta područja
izdvojila iz vlastitog teritorija, te ih stavila pod osmanlijsku vlast. Tako su se dobila
dva osmanlijska spoja Bosne s morem: sjeverozapadni na području Klek-Neuma i jugozapadni na sutorinskom akvatoriju. Na taj način je izmeĎu dubrovačkog i
mletačkog teritorija, na obje strane, uspostavljen uski pojas pod neposrednom osmanlijskom vlašću.
Najsjeverozapadnija granica prvog počinje od Kleka, u Stonskom kanalu, a
spaja se poprečnom crtom s osmanlijskom granicom Hercegovine. S jugoistočne
strane, to jest prema geografskom prostoru pod vlašću Dubrovnika, granična crta se
protezala od obale, tj. od naselja Imotica, do nekadašnje osmanlijske granice u
Točioniku. Drugi dio zemljišta, s jugoistočne strane područja Dubrovačke republike,
u blizini Herceg-Novog, Sutorina, kao krajnja tačka zubačkog područja razdvojio je
na jugoistoku dubrovački teritorij od mletačkog. Preko tog uskog jezička zemljišta
oko rijeke Tople, Bosanski ejalet je imao izlaz u Boku kotorsku. Tu je Bosna
posjedovala luku Njivice.
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To je uĉinjeno uz analizu du Valove K-06, Furlanettove K-13, Schimekovih K-14 i K-15, te
Cassinijeve K-16.
2
Irijart, Š., 1981, str. 133.

Klek-neumsko i sutorinsko područje na geografskim kartama od Karlovačkog
mira 1699. godine do kraja prve polovine 19. stoljeća
Akvatorij ispred bosanske obale klek-neumskog izlaza smatran je zatvorenim
morem (mare clausum). Bez pristanka Venecije, a kasnije Beĉa, plovidba nije bila
dozvoljena, pa stoga ni ti izlazi na more nisu imali prometnu funkciju. To govori u
prilog ĉinjenici da Bosni izlazi na more nisu ustupljeni radi prometnih razloga, već u
geostrateškom interesu Dubrovaĉke republike. Ona ih i ustupa 1699. kako bi u
podruĉju Klek-Neuma i Sutorine imala tampon-zone prema susjedima, prvenstveno
Veneciji i njenom osvajaĉkom pritisku. Dubrovaĉko-osmanlijskim sporazumom
1699/1700. god., a što je potvrĊeno 21. jula 1718,3 odreĊene su granice bosanskih
izlaza na more, pa osmanlijske snage zaposjedaju to zemljište.4 Dubrovaĉka
republika postiţe rezultat kojem je teţila, s obzirom da je od tada za susjeda imala
svog saveznika sultana, zaštitnika njene trgovine. Time je izbjegla stalne sukobe i
prisvajanja, koji bi jednog dana mogli posluţiti Mletaĉkoj republici i njenom senatu
kao izgovor da joj objavi rat i okonĉa stoljetno trgovaĉko suparništvo.
S obzirom da bosansko stjecanje tih izlaza na more nije bilo motivirano prometno-komunikacijskim razlozima, neprecizno ih je odreĊivati kao "koridore" jer ovi
impliciraju drţavno vaţne geoprometne sadrţaje.5 Odnosno, geopolitiĉka
specifiĉnost bosanskog izlaza na more u podruĉju Klek-Neuma proizlazi iz ĉinjenice
da on nije sadrţavao i pravo na posjedovanja mora pred vanjskom obalom poluotoka
Klek. Osim toga, vrh poluotoka Kleka, tj. malo podruĉje uz rt Rep Kleka,
posjedovala je Venecija, a potom i Austrija radi lakše kontrole ulaza u zaljev KlekNeum.
Smirivanjem ratnih prilika u 18. stoljeću drţavna granica izmeĊu mletaĉke
Boke kotorske (mletaĉke Albanije) i mletaĉke Dalmacije prema turskoj Albaniji,
Crnoj Gori i Hercegovini uglavnom će ostati stabilna. Iako su imali izlaze na more,
Osmanlije nisu imale slobodnu plovidbu pripadajućim morskim vodama s obzirom
da ih je kontrolirala Mletaĉka republika. Mleĉani ĉak pokušavaju da ospore te izlaze
na more. Takva dominacija Mleĉana utjeĉe dugi niz godina na bosanski
izolacionizam s obzirom na pomorski promet i potpunu ovisnost bosanskih od
mletaĉkih trgovaca.
Dolaskom Francuza u susjedstvo Bosanskog ejaleta, nakon formiranja Ilirskih
provincija, zapoĉinje intenzivna gradnja cesta duţ cijele istoĉne obale Jadrana, pa
tako bosanske izlaze prema moru ili na more na tri mjesta presijeca francuska
cestovna prometnica: kod Vrgorca, Klek-Neuma i Sutorine. Doduše, sve su to kratke
dionice, ali ipak prelaze preko podruĉja druge drţave. Unatoĉ tome, Francuzi za ovu
gradnju ne traţe dozvolu osmanlijskih vlasti. Ĉak su najavljivali, kad je u pitanju
cesta kroz Klek-Neum, da će ona ubuduće biti granica, pa bi dio do mora pripao
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Francuzima.6 Saglasno takvom francuskom stavu, taj je cestovni pravac bio dovršen
1812. god. bez ikakve usmene i pismene saglasnosti Porte, bosanskog valije ili bilo
kojeg drugog predstavnika lokalne vlasti.
U meĊuvremenu, pobjedom nad Napoleonom, Evropa nastoji na Beĉkom
kongresu 9. juna 1815. god. stvoriti novu geopolitiĉku realnost kontinenta. Svakako
da u tome profitiraju jedino velike sile. O tome se saĉinjava ĉak i posebna geografska
karta, ovdje K-21,7 što je prvi takav kartografski rad u historiji evropskog kontinenta.
Kako je on generalni, na njemu nedostaje posebno mnogo poţeljnih detalja za
nacionalnu historiju, ali ipak pokazuje da su i bosansko-hercegovaĉki prostori, kao
integralni dio Evrope, i na tom kongresu imali svoje mjesto.
Najvaţniji rezultat tog kongresa jest ĉinjenica da Bosanski ejalet umjesto
ranijih Francuza, ili prije Svištovskog mira Austrijanaca, Dubrovaĉke i Mletaĉke
republike, u susjedstvu dalje ima jedino Austriju, kako na dubokom kopnu tako i na
moru. Naime, još su Francuzi dokinuli postojanje Dubrovaĉke republike 1808, a sad
njen teritorij te ostatak Dalmacije odlukom Beĉkog kongresa 1815. dolaze pod vlast
Austrije. Jasno je bilo da Austrijanci neće moći Bosanskom ejaletu osporiti
spomenute izlaze na more. Prije svega, Austrija je morala poštivati osmanlijski
legitimitet, koji je na Beĉkom kongresu bio potvrĊen. Iako su meĊunarodne prilike
bile na strani Porte, Austrija ne odustaje.

K-21. Anonim, Evropa u vrijeme Bečkog kongresa 9. juna 1815. god., London, 1815
6

Šljivo, G., 2001, str. 28.
Naslov karte: EUROPE, ACCORDING TO THE VIENNA CONGRESS THEATRI, 9.TH JUNE,
1815, London, 1815. Preuzeto iz Burdett, A. L. P., 1995, skup karata na kraju djela.
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Time se otvara pograniĉni problem. Prije svega, Austrija je shvatila da neće
moći od sultana traţiti te izlaze na more, jer se bojala da sultan ne zatraţi Dubrovnik,
koji je dugi niz godina bio pod njegovom zaštitom. I Porta je ovdje bila oprezna,
prije svega zbog Bosanskog ejaleta kojem su ta podruĉja pripadala. Zbog toga se
Austrija odluĉila na drugu varijantu, tj. pokušati kupiti Klek-Neum i Sutorinu. Zbog
toga nastoji dobiti što preciznije podatke vezane za ta izlaze Bosanskog ejaleta na
more.8 Prikupljeni su neki podaci. Tako je u konceptu jednog akta koji je upućen
Ministarstvu inostranih poslova 25. jula 1815. stajalo da Klek-Neum i Sutorina
zajedno imaju duţinu od oko dvije njemaĉke milje, te da ih pribliţno naseljava 1.357
stanovnika. Osim toga, Antonio de Zanchi 1821. god. saĉinjava svoju K-22,9 a
nastaje i niz drugih geografskih karata.10 Najveći njihov broj tretira vojno-sanitarni
koridor prema Bosanskom ejaletu. Istovremeno, nakon obimnih hidrografskih
istraţivanja Jadrana, nastaje znameniti "Album plovidbenih karata Jadranskog mora",
štampan u milanskom Vojnogeografskom institutu izmeĊu 1822. i 1824. god.11 Iz
njega su za ovu temu vaţne K-23 i K-24,12 s obzirom da s pomorskog gledišta
egzaktno pokazuju oba tadašnja bosansko-hercegovaĉka izlaza na more. Prema tome,
kad se radi o K-22 do K-24, rijeĉ je o kartografskim potvrdama nastalim u bitno
razliĉite svrhe, što svakako govori da ta dva izlaza na more ni u kakvom smislu nisu
bila pod znakom pitanja.

8

Sambrailo, B., 1966, str. 403–418.
Naslov karte: [Vojno-sanitarni koridor na području Sutorine], Dubrovnik, 1821. Original: Drţavni
arhiv – Zadar, Kartografska zbirka, sign. Misc. sv. 185, poz. 4, list 7. Cfr. Magaš, D. – Dokoza, S. –
Martinović, S., 1997, str. 36, br. 77, te karta na str. 58; Obad, S. – Dokoza, S. – Martinović, S., 1999,
na koricama tog djela. Ovo je jedna od brojnih karata iz poznate Komisije Taborović (Commisione
Taborovich) koja je 1821, prema ranije odreĊenim granicama preciziranim u odredbama Svištovskog
mira 1791, utvrdila sanitarni koridor, u biti pojas za odbranu od kuge. Ime autora je ispod donjeg
desnog kuta karte. U donjem lijevom kutu karte je mjerna ljestvica s beĉkim klafterima, koji su na
poĉetku 19. stoljeća dugi 1.894,89 mm do 1.896,61 mm ili zaokruţeno 1,9 m (Herkov, Z., 1974, str.
80).
10
O tim kartama detaljno: Luĉić, J. – Obad, S., 1999; Magaš, D. – Dokoza, S. – Martinović, S., 1997;
Obad, S. – Dokoza, S. – Martinović, S., 1999.
11
Album ima naslov: CARTA DI CABOTTAGGIO / DEL MARE ADRIATICO / DISEGNATA ED
INCLISA SOTTO LA DIREZIONE DELL'I.R. STATO MAGGIORE, Milano, 1822–1824. Original:
Drţavni arhiv – Zadar, Kartografska zbirka, sign. 76a.
12
K-23 je isjeĉak s "Foglio XI", a K-24 s "Foglio XIII". Prvi segment nije objavljen, a sliĉan isjeĉak s
"Foglio XIII" donose Obad, S. – Dokoza, S. – Martinović, S., 1999, str. 58–59.
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K-22. A. de Zanchi, Vojno-sanitarni koridor na području Sutorine, Dubrovnik, 1821

Vratimo se historijskom procesu.
Porta nije ni pomišljala te enklave ustupiti Austriji iako za nju ova dva izlaza
nisu imala neku veliku vaţnost. Razlog tome prvenstveno leţi u ĉinjenici što se
bojala "neukrotivih i fanatiĉnih" Bošnjaka, s obzirom da je ovdje rijeĉ o ustupanju
njihovog zemljišta. Za to vrijeme Austrija vodi politiku totalne izolacije obale
Bosanskog ejaleta i na svaki naĉin onemogućava bilo kakvu trgovinu koja bi išla
preko tih enklava.
Austrija je imala još jedan vrlo vaţan cilj: zadrţati za sebe prostrano trţište
Bosanskog ejaleta od utjecaja drugih evropskih drţava. To je period tridesetih godina
19. stoljeća, kad evropske sile zapoĉinju diplomatsku aktivnost oko uspostavljanja
novih i proširivanja već postojećih trgovaĉkih interesa prema istoku.
Kakva je vaţnost ovih enklava za trgovinu? Prije svega, priobalni su dijelovi
bili vrlo podesni za proizvodnju soli, pa su se tu mogle podići solane, ĉiji bi se
proizvod prodavao na prostoru Bosanskog ejaleta. Dalje, ako bi enklave ušle u sastav
Austrije, onda ne bi bilo potrebno drţanje brodova straţara, što bi austrijskoj
drţavnoj blagajni donijelo velike uštede. S poluotoka Kleka bi se mogla vršiti
eksploatacija šume za ogrjev i gradnju brodova. I na kraju, veza s Dubrovnikom i
Kotorom bila bi direktna. Imajući u vidu takve ekonomske i politiĉke prednosti,
ukoliko bi dobila te enklave, a znajući revolt koji bi uslijedio ukoliko bi one bile
kupljene od sultana, predloţena je zamjena teritorija. Austrijska carevina bi dala

Osmanlijskom carstvu dio posjeda koji se nalazio u Albaniji pod nazivom Kastel
Lastva (danas Petrovac na Moru).13

K-23. Anonim, Carta di cabottaggio del Mare Adriatico - Foglio XI, Milano,
1822–1824. Segment gornjeg dijela originala.

Ipak, unatoĉ svim ranijim špijunskim i drugim opserviranjima, austrijskoj su
strani i dalje nedostajali brojni podaci o tim obalnim podruĉjima. Stoga se odluĉuje
da stvarnu geopolitiĉku i ekonomsku vrijednost enklava procijeni pukovnik Bernard
Kaboga, roĊeni Dubrovĉanin.14 Nakon potrebnih priprema on pristupa realizaciji
zadataka. U junu 1832. putuje Klek-Neumom, a u julu obilazi Sutorinu.15 Iz
pismenog izvještaja koji je nastao na osnovu njegova opserviranja terena, proizlazi
da je srednja širina Klek-Neuma iznosila 3.700 hvati.16 Kaboga je procijenio da
površina tog prostora iznosi 9.750.000 kvadratnih hvati ili 3/5 njemaĉke kvadratne
milje.17 Nabrojao je sljedeća naselja: Duţi (Dusgi), Vranjevo Selo (Ragnevo Selo),
13

Opredjeljenje da je Kaštel Lastva u Albaniji odnosi se na nekadašnju Mletaĉku Albaniju koja je
poĉinjala od Boke kotorske.
14
Imamović, E. – Tepić, I. – Bušatlija, I., 1994, str. 22.
15
Isto, str. 23.
16
Budući je jedan hvat dug oko 1,9 m (Herkov, Z., 1974, str. 80), imamo: 3.700 hvati x 1,9 m = 7.030
m, što priliĉno odgovara geografskoj stvarnosti tog terena.
17
Prema Herkov, Z., 1977, str. 207, srednja njemaĉka milja ima duţinu 1/15 duţine zemaljskog
stepena na ekvatoru, tj. 7.402 metra. Kad se taj iznos kvadrira (7.402 x 7.402) dobijemo da jedna
kvadratna njemaĉka milja ima površinu 54,7896 kvadratnih kilometara. Prema tome, klek-neumski
pojas je imao površinu nešto malo preko trideset kvadratnih kilometara, pod ĉime se najvjerovatnije
misli na pojas uz more.

Neum i Radeţ (Neum und Radese), Ilijino Polje (Ilino Poglio) i Klek (Kleck).18 U tim
je selima bilo 16 kuća sa 137 stalnih stanovnika (svi katoliĉke vjeroispovijesti).
Osnovno im je zanimanje bilo stoĉarstvo. Vlasnici zemljišnih posjeda su bili:
Mahmut Tasovĉić – poĉiteljski kapetan, Lugović-beg iz Nevesinja, Lizja-beg iz
Mostara, Tupac-beg iz Mostara, Mehmed Bašić iz Stoca, Šćijarić-aga iz Stoca i
Rizvanbegović-beg iz Stoca. Kaboga je zakljuĉio da vrijednost Klek-Neuma ukupno
iznosi 3.000 dukata. To nije obuhvatalo zemljišne parcele u vlasništvu muslimanskih
porodica.

K-24. Anonim, Carta di cabottaggio del Mare Adriatico - Foglio XIII,
Milano, 1822-1824. Segment gornjeg dijela originala.

Osim toga, Kaboga je uz izvještaj priloţio i dosta preglednu kartu K-26.19 Na
njoj je vrlo jasno istaknuta graniĉna crta s obje strane enklave, a broj toponima je ĉak
i veći nego što se to spominje u njegovom izvještaju. Posebno je vaţno konstatirati
da izmeĊu K-23 i K-26 skoro nema razlike, premda je K-23 nastala suptilnim
mjerenjima, a K-26 je tek kroki (Croquis), kako je skromno naziva njen autor
pukovnik Kaboga.
Sliĉna snimanja i procjene Bernard Kaboga je obavio i u Sutorini. U tu je
enklavu ušao kod Debelog Briga. Izlaz iz tog podruĉja nalazio se s druge strane
rjeĉice Sutorine, odakle se ulazilo u kotarski okrug. Tu je zemljište bilo plodno, što je
logiĉno jer se protezalo uz rjeĉicu, pa je po tome bitno razliĉito od izrazito krševitog
tla na klek-neumskom pojasu. Na sutorinskom terenu uzgajala se vinova loza,
pšenica, zob i kukuruz. U sluĉaju otkupa to bi se zemljište sjedinilo s teritorijem
18
19

Šljivo, G., 1977, str. 39.
Naslov karte: Croquis der türkischen Landzunge / Kleck, Dubrovnik, 1832.

kotarskog okruga, s obzirom na to da je geografski više vezano za taj okrug nego za
Dubrovnik.

K-26. B. Kaboga, Kartografski kroki osmanlijskog područja na Kleku, Dubrovnik, 1832

Površina Sutorine je manja od Klek-Neuma i iznosi 11/25 njemaĉke
kvadratne milje.20 Naselja u Sutorini su bila: Njivice (Gnivizze), Zvinje (Svigne),
Špulje (Spuglie), Ĉenić (Cenich), Sdozi, Šćepošćevići (Scieposcevich) i Prijevor
(Prievor).21 Ukupno je ovdje bilo 155 kuća i 465 stanovnika. Vlasnici zemljišnih
parcela svi su bili iz Trebinja, i to: Hasan-beg Resulbegović, Hadţija Cvitić, Arslan
Agić, Selimović, Dizdarević, Hadţi-paša Alijagić, Kurtović i Omeragić. Kaboga je
predloţio da se za Sutorinu da 12.400 dukata, ukoliko bi došlo do njenog otkupa.22
To je u odnosu na 3.000 dukata za klek-neumski dio cijena viša za preko ĉetiri puta,
pri ĉemu je svakako bitnu prevagu imala spominjana plodnost tla. Osim toga, i za tu
enklavu izradio je kartu, K-27,23 koja se, iznova, bitno ne razlikuje od K-24.
Iz prethodnog se moţe uoĉiti da su bosanski stanovnici islamske vjere na
prostorima Klek-Neuma i Sutorine bili ekonomski prisutni prvenstveno kao
veleposjednici. Kako su ta podruĉja bila od relativno malog interesa za Portu,
moguće je da na njima i nije bilo stalnih osmanlijskih vojnih utvrda. Vjerovatno je to
razlog zašto se u Kaboginom izvještaju moţe uoĉiti da za njega to i nije pojas pod
osmanlijskom vlašću, s obzirom da ga ta vlast ne brani vojskom, što sasvim drukĉije
20

S obzirom na proraĉun za klek-neumski pojas ovdje bi imali 54,79 km2 : 25 = 2,19 km2, ĉime se
dobilo površinu jedne dvadesetpetine. Prema Kabogi ovdje imamo 11/25, tj. 2,19 km 2 x 11 = 24,11
km2. U odnosu na klek-neumskih 32,87 km2, što je doista manja površina.
21
Šljivo, G., 1977, str. 42.
22
Zanimljivo je da se u Kaboginom izvještaju uopće ne spominju luke u obje enklave.
23
Naslov karte: Croquis der türkischen Landzunge / Sutorina, Dubrovnik, 1832.

donosi na svojim K-26 i K-27. Stoga se i moglo ranije dešavati da austrijske, a
kasnije i francuske vojne jedinice, ĉesto prelazile preko njih nikog ne pitajući za
slobodan prolaz.24 Ĉak se i dio vojnih operacija na prostoru Sutorine vodio od 30.
septembra do 3. oktobra 1806, kad su Francuzi napadali naselja u Boki Kotorskoj.

K-27. B. Kaboga, Kartografski kroki osmanlijskog područja na Sutorini,
Dubrovnik, 1832

S druge strane, sva austrijska nastojanja nisu mogla privoljeti Portu na
dobrovoljno ustupanje, otkup ili zamjenu teritorija. Porta se uvijek pozivala na
odredbu svog drţavnog ureĊenja koja zabranjuje svako ustupanje zemljišta, pa ĉak i
bilo kakvo pregovaranje u tu svrhu s nekom kršćanskom silom.25
Austrija je bila nezadovoljna ĉinjenicom da je Dalmacija kao
administrativno-politiĉka cjelina bila prekinuta na dva mjesta i u tri dijela, pa u
nastavku poduzima diplomatske akcije da se za nju "umjetno" uspostavljeni koridori
ukinu, kako bi stekla suverenitet na cijelom podruĉju od Zadra do Budve.26 Svoj
interes za "istoĉno pitanje" pokazuje i kasnije, npr. nakon 1848. god., a u sklopu
njega naroĉito veliko zanimanje prema Sutorini, pa to podruĉje nadzire u cilju
spreĉavanja bilo kakvog uplovljavanja osmanlijskih brodova u Topljanski zaljev.
Prema tome, tu su politiĉki, a od te godine i vojnostrategijski razlozi, s
obzirom da se u to doba poĉelo razmišljati o uspostavi velike vojnopomorske baze
24

Safanov, N., 1988, str. 10.
Irijart, Š., 1981, str. 134.
26
Luĉić, J. – Obad, S., 1999, str. 98.
25

austrijske ratne mornarice u Boki kotorskoj. Da bi ta baza zaista bila sigurna,
optimalno bi bilo kad bi Austrija imala cijeli Bokokotorski zaljev pod svojom vlašću.
Pritisak na Osmanlijsko carstvo se pojaĉava naroĉito nakon osnivanja
austrijskog konzulata u Travniku 1848. god. Obnovivši diplomatske odnose s
Portom, Austrija se djelotvornije angaţira na rješavanju spora oko Klek-Neuma i
Sutorine. Uz to nastoji sprijeĉiti Francuze i Engleze u njihovom pokušaju da jeftiniju
sicilijansku so iskrcavaju u sutorinskoj luci Njivicama. To Austriji nije odgovaralo iz
dva razloga: prvo, htjela je dokazati kako ona nadzire ulaz u zaljev, zajedno s
bosanskim Njivicama, i drugo, oĉuvati monopol u trgovini solju.
Pedesetih godina 19. stoljeća, ponovno dolazi do zaoštravanja odnosa izmeĊu
Osmanlijskog carstva i Austrije, posebno kad osmanlijske vlasti postavljaju
zdravstvenu i carinsku sluţbu u Sutorini. Ipak dolazi do smirivanja situacije s
obzirom da Porta priznaje Austriji pravo na "zatvoreno more" u Topljanskom
zaljevu.
Fikret Midţić
Exit of the Bosnian Province to the Sea (Klek-Neum and Sutorina)
Situation until the End of the First Half of the 19th Century
Conclusion
In this paper special attention is paid on the exit of Bosnia and Herzegovina
to the sea (Klek-Neum and Sutorina). Yet a primary fact should be added here, and
it‟s related firstly to fear of Dubrovnik people not to have conflicts with their
ambitious neighbors – Republic of Venice. As the Senate of Dubrovnik reckoned on
Porte, it requested from the Sultan to legally and politically conquer two relatively
narrow areas near the sea on both sides of Republic of Dubrovnik. Thus, after the
peace of Karlovac in 1699 Bosnia got two junctions to the sea: in north-east KlekNeum and in south-west on Sutorina waters. With victory over Napoleon, Europe
tried on the Congress in Vienna in 1815 to create new geopolitical reality of the
continent, about what only great powers decide on. Special map K-21 was created
about that, and it was the first cartographic work in the history of the European
continent. As the map was general, it lacked a lot of desired details for national
history, but still it showed that Bosnian and Herzegovinian territories, as integral
parts of Europe, had their place on that congress. After the Congress, Austria was
clear it would not be able to deny these sea exits to the Bosnian province. Besides all
intentions and combinations Klek-Neum and Sutorina would become a part of
Austria system only after the Berlin Congress in 1878.
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АНГЕЛИКА КОС
Бањалука

СРБСКИ ДНЕВНИК ДАНИЛА МЕДАКОВИЋА
КАО СВЈЕДОК ПРОМЈЕНА
У БОСНИ И ХЕРЦЕГОВИНИ
Апстракт: Овај рад посвећен је Медаковићевој првој и другој
новосадској фази, у којој се политички профилисао и отпочео борбу за
јединство српског националног покрета на начин на који је то један доктор
филозофије перципирао – пером, књигом, просвјећивањем. Као уредник
Србског дневника (1852–1859) и Напретка (1863–1869), листова који су
уврстили Босну и Херцеговину на своје странице, пробудио је емпатију својих
сународника према српском народу под османском влашћу и, што је још
важније, извршио пресудан утицај на формирање националне свијести српског
народа у Босни и Херцеговини.
Кључне ријечи: Медаковић, Србски дневник, Напредак, штампа, Нови
Сад, Јужна Угарска, Босна и Херцеговина, дописници, буне и устанци,
реформе, миграције, трговци, црква, школа.
1) Умјесто биографије
Када Нови Сад средином XIX вијека постаje културни центар српског
народа на Балкану, у њему своје мјесто под штампарским небом врло брзо
проналази Данило Медаковић, филозоф, новинар, штампар и публициста. Меёу
првима је радио на популарисању писане ријечи и, спојивши угодно са
корисним, извршио пресудан утицај на културни и политички живот Новог
Сада, а преко њега и на готово све области у којима је живио српски народ.
Иако је ''Српска Атина'' овом народном прегаоцу била дом само двадесетак
година, у њој је Медаковић оставио своје најплодније публицистичке и
списатељске радове, те провео најзначајније али и најтеже уредничке дане.
Медаковићево ''одисејевање'' по земљама у којима живи српски народ, у којима
се говори и пише српским језиком, обиљежиће читав његов животни вијек. То
истовремено показује да се српски интелектуалац XIX вијека није могао
скрасити ни у једној ''српској престоници, нити вароши'', те је, уморивши се од
сталних подметања политичких противника, цензуре власти и изневјерених
очекивања, често мијењао мјесто пребивалишта.

Смисао Медаковићеве одисеје сличан је као и у Хомеровом епу. Овај
роёени Личанин читавог живота тражио је град у којем би се скрасио и државу
коју би назвао својом отаџбином. По завршетку средње школе, као и многи
роматичари тога времена, преселио се у Кнежевину Србију 1837. године, у
којој је радио као чиновник у кнежевој канцеларији.1 Постао је велики
пријатељ кнеза Михаила, са којим је дијелио судбину политичког избјеглиштва
напустивши Србију 1842. године. Потом је био секретар кнеза Милоша, који
му је омогућио да ''сврши правне науке у Бечу, а потом и филозофске у
Берлину''. Србији се још једном враћа са Обреновићима 1859. године, уморан
од цензуре и сталног хода по жици са аустријским властима, али његов други
боравак у Књажевству Србији био још краћи од првог. У Београду му је
понуёено мјесто уредника Србских новина и управника Српске државне
штампарије, које је одбио.2 Биле су потребне само четири године да се
Медаковић разочара у прву слободну државу на Балкану и поново врати у
Нови Сад у намјери да још једном окуша срећу са новим политичким листом и
новим идејама.
У списима новосадског магистрата Медаковић се први пут спомиње
1845. године као емигрант из Србије који је учествовао у октобарској побуни
против тадашње владе.3 Двије године касније затражио је дозволу да се настани
у Новом Саду, откупивши штампарију најстаријег српског штампара и
издавача Емануела (Манојла) Јанковића уз финансијску помоћ брата кнеза
Милоша – Јована Обреновића. Крајем исте године добија дозволу за рад, те
штампа Вјестник Константина Богдановића. Његове активности у револуцији
1848. године везане су за покретање листа Напредак, који кратко излази у
Сремским Карловцима, да би убрзо потом (средином 1848) био забрањен.
Медаковић тада преноси ''књигопечатњију'' у Земун, гдје бива ухапшен,
препустивши управу над штампаријом млаёем брату Милораду.
Срби су за лојално држање у револуцији били награёени Војводством
Србије и Тамишког Баната. Меёутим, Медаковић у Војводству дуго није
добијао дозволу за покретање листа. Није му помогло ни дипломатско умијеће
којим је правдавао покретање листа на српском језику тврдњама да
''београдски политички лист нема граница пристојности у нападању аустријске
владе па би новосадски српски лист преузео улогу неке врсте браниоца владе и
њених представника у Војводству''.4
У Земуну, који је био ван Војводства, почетком 1850. године штамана је
Војвођанка – лист за књижевност, забаву и новости, чији је уредник и издавач
био Данилов млаёи брат Милорад Медаковић. Када је и њу, захваљујући
1
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интервенцији Министарства спољних послова Србије, угасила цензура,
Милорад се 1851. године преселио у Темишвар – управно и политичко
средиште читавог Војводства – гдје је дјеловао као уредник и издавач Јужне
пчеле, политичког листа, са посебним књижевним додатком Темишварака. Због
недостатка ћириличних слова али и сарадника, лист се већ крајем исте године
сели у Нови Сад, гдје га браћа Медаковићи уреёују и издају заједнички. Лист је
понекад корио патријарха Рајачића и критиковао више српско свештенство што
се не заузимају довољно за српске интересе. Овакав став према вишим
клерикалним круговима српског свештенства у монархији одредио је судбину
Пчеле али и осталих листова које су уреёивали Медаковићи. Три године
касније Милорад Медаковић постаје секретар, па потом војвода црногорског
кнеза Данила, а потом чиновник руског посланства у Београду, у којем умире
1897. године.
За разлику од Милорада, Данила су почетни неуспјеси охрабрили и
оснажили у намјери да искористи купљену штампарију не само за пуку
егзистенцију и преживљавање, већ и за политичку борбу српског народа у
оквирима Хабзбуршке монархије, те културни препород који би се из
Монархије проширио на све области настањене ''Србљем''.
И поред горких искустава из револуције, Данило Медаковић 1850.
године одлучује да се настани у Новом Саду и ту отпочне борбу за свој статус
угледног писца, новинара, издавача и књижара. Првих осам година тзв. ''прве
новосадске фазе'' биле су најуспјешније и најплодоносније године његовог
живота. Брак са Маријом, кћерком угледног адвоката, сенатора, капетана и
градског начелника Јована Камбера, не само да му је обезбиједио финансијску
стабилност, већ и отворио врата многих новосадских салона. На почетку својих
тридесетих спремно је одолијевао цензури власти, вјешто полемисао са
политичким противницима из београдских, загребачких, бечких и пештанских
листова, борећи се за ''народну ствар''. Меёутим, издржао је само осам година.
Након четири године разочарења увидио је грешку, али не само да су се
прилике промијениле, него ни Медаковић више није био онај виспрени
штампар и издавач новина које су ''погаёале оно што је народ осјећао''.
Повратак четрдестечетворогодишњака са ''горким талогом искуства''
обиљежиће почетак његове друге новосадске фазе, кад је васкрнувиши
револуционарни Напредак покушао да понови успјех Србског дневника. У
меёувремену је дошло до краха Баховог апсолутизима, стеге власти су
попустиле и отвориле пут ''младим лавовима'' попут Светозара Милетића.
Наступио је период Медаковићевог приближавања конзервативним и
клерикалним круговима и супарништво са Милетићем, који је био на челу
Медаковићег ''првенца". Дневничари су, наслутивши у Напретку озбиљну
конкуренцију, нападали Медаковића да је шпекулант и кесеџија, а у политици
шарлатан.5 Он је, меёутим, својим уздржаним понашањем, тактичношћу и
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благошћу, својим противницима показао како се може критиковати власт а да
се при том не погазе основни принципи људскости и правила лијепог
понашања. За Дневничаре, ''жедне крви'' и беспоштедне у борби са
неистомишљеницима, Медаковићев приступ је био кукавички, опортунистички
и улизивачки. Овај мали ''рат штампарским машинама'', иако воёен начелним
али и личним неслагањима, допринио је сазријевању српског новинарства и
имао углавном подстицајни карактер.
Напретков конзервативизам није зависио само од Медаковића, већ и од
осталих дописника. Наиме, када се Медаковић поново обрео у Новом Саду,
готово сва либерaлно оријентисана интелигенција била је окупљена око
Србског дневника. Новинари и политичари реакционарних схватања окупљени
око Напретка, свјесни да су малобројни и са слабијом подршком у народу,
били су принуёени да се додворавају час Бечу час Пешти, како би се уз њихову
помоћ што успјешније борили против српске опозиције.6 Шест година је
уреёивао Напредак опрезно и дипломатично, вјешто подилазећи властима и
конзервативцима, тако да није наишао на очекивани одјек меёу својим
некадашњим читаоцима, нити је стекао нове поштоваоце меёу клерикалним и
антилибералним круговима. Коначно, као педесетогодишњак одлучује да се
пресели у главни град Троједне Краљевине, а своје самотне дане увријеёеног
родољуба проводио је на имању Ракитје код Загреба.7
2) Политика међу новинским чланцима
Будући да га привремени управник Војводства Србије и Тамишког
Баната генерал Мајерхофер није симпатисао, покушаји Данила Медаковића да
након 1848. добије дозволу за покретање политичког листа завршавали су се
неуспјешно све до доласка грофа Коронинија средином 1851. Медаковић је био
упоран у настојањима да добије дозволу за издавање политичког или
књижевног листа не само из патриотских, већ и из чисто прагматичних разлога.
Имајући у виду стање писмености и не баш велику потребу за књигом у
српском народу, веома добро је знао да ''само новинама себе може издржавати,
а својој штампарији дати посла и одржати је''.8 То му је након неуспјеха
Напретка, Војвођанке и Јужне пчеле успјело са Србским дневником, који је
почео излазити 1852. године, да би већ средином 50-их година XIX вијека имао
преко 200 претплатника, а у Кнежевини Србији био популарнији од
београдских Србских новина. Медаковићев лист су читали школованији слојеви
српског друштва, највише сеоски свештеници, учитељи и образовани трговци.9
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Уредник Србског дневника није био наклоњен Србији кнеза Александра
Караёорёевића, која је била у добрим односима са аустријском владом.
Отворено показивање симпатија према припадницима династије Обреновић и
русофилство нарочито долази до изражаја за вријеме Кримског рата. Своје
прве новосадске године (1851–1854) посветио је писању Повестнице србског
народа од најстаријих времена до године 1850, користећи се Рајићевом
Историјом србског, бугарског и хрватског народа. Намјеравао је да објави
четири књиге, али је иза себе оставио двије, завршивши другу са 1798.
годином. Његова Повестница писана је са много претензија, али без великог
знања, развученим стилом пуним фраза, али и као таква освјетљава
Медаковићеве политичке ставове. Ту се показао као изразити русофил,
противник католичанства и ислама, те је заузео прилично непријатељски став
према Хрватима и босанским муслиманима.
Што се тиче односа према српском и православном становништву под
османском влашћу, Медаковић је од почетка показивао нескривене симпатије
према својим сународницима под турским јармом, подржавајући их и
дискретно их позивајући на борбу за ослобоёење. У Војводству је његован
посебан култ непобједивости Црногораца у борбама са Турском, што је
импоновало српском националном поносу. Ни Медаковић у том погледу није
био изузетак, па је у националном заносу послије црногорске побједе на
Грахову 1858. године опоменут због подстицања турских поданика против
своје власти и ''намјере да обмане јавно мњење извртањем и тенденциозним
наметањем чињеница''.10 Блгарску дневницу је издавао само шест мјесеци 1857.
године, сараёујући са истакнутим бугарским борцем за националну ствар
Раковским. Дневница је укинута јер се много занимала хришћанским
становништвом под отоманском влашћу и питањем његовог ослобаёања, па се
у Цариграду то могло погрешно протумачити као да Аустрија стоји иза онога
што је измеёу редова стајало у Блгарској дневници.11 Детаљнијим увидом у
оновремену штампу, анализом новинских чланака са насловим из Босне, из
Сарајева, са босанске границе, може се реконструисати и Медаковићев став
према турској провинцији Босни и Херцеговини и српском народу у њој.
Уреёујући Србски дневник и Напредак заузео је став да меёу Турцима
има добрих и поштених људи, те да су прави Турци бољи према раји од
потурчењака из Босне или Арнаута,12 а менталитет босанских муслимана слика
најцрњим бојама.13 Према српском народу у Србији и Босни је такоёе био
немилосрдан. Меёутим, према Херцеговцима показује нескривене симпатије
истичући разборитост и поштење, које правда одсуством туёина.14 Дневничари
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протестују против увредљивих назива за хришћане, тако распрострањених по
Турском царству, као што су каурин, Москов, Влах, крст.15 Када говоре о
турским насиљима, те исте Медаковићеве новине користе погрдне називе за
домаће муслимане, као што су Балије, Сунетлије итд., док Србе зову ''нашим
Бошњацима''. Меёутим, почетком 60-их година XIX вијека, као уредник
Напретка, дозвољавао је својим дописницима из Босне да пропагирају
јединство једног (српског, А. К.) народа три вјере.16
О католичком становништву Босне и Херцеговине током 50-их и 60-их
година XIX вијека у српској се штампи мало говорило, а када се и спомињало,
било је у вези са расправама око тога чија је Босна.17 О Јеврејима, све до уласка
аустриjских трупа у ову провинцију, нема много помена у српској штампи
Јужне Угарске. Када Напретков дописник помиње јеврејску заједницу у Босни
и Херцеговини, коментар има изразито антисемитско обиљежје, а повезан је са
случајем наёеног мртвог дјетета у срајевском предграёу.18
3) Босна и Херцеговина у Србском дневику и Напретку
Све до појаве Србског дневника Данила Медаковића, 1852. године меёу
Србима Јужне Угарске ниједно гласило, осим Сербских народних новина
Теодора Павловића, није посвећивало пажњу турској провинцији Босни и
Херцеговини. За разлику од Теодора Павловића, који је без изузетка на првој
страни својих новина објављивао вијести из Унгарије, занемарујући њихову
актуелност, Медаковић је на првој страни свог Србског дневника увијек
објављивао најактуелније и најзанимљивије чланке, а потом би слиједиле
вијести из Угарске и Новог Сада. Истинита и правовремена вијест изгледа да је
била најмоћније средство којим се Медаковић служио уреёујући овај лист.
Није се оптерећивао дугачким поучним чланцима и књижевним прилозима, а
готово цијелу једну страну његових новина заузимали су огласи.19
У Србском дневнику наилазимо понекад, чак и у истом броју, вијести
под засебним насловом Турска и Босна, али и дописе под називом Са босанске
границе, Из Сарајева итд. Иако је Босна и тада de iure била интегрални дио
Османског царства, она се у Дневнику појављује као одвојена цјелина, попут
Црне Горе. Босна је најактуелнија тема у вријеме отпочињања устанка у
Херцеговини 1852. године. Данило Медаковић пореди Турско царство са
трулим пањем и закључује: ''Оно се опоравити никако не може''.20 Због
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Исто, бр. 47, 16. јун 1857, С херцеговачке границе 3. јуна
Напредак, бр. 28, год. XV, 1. марта 1863, Знак-стријела окренута према доле, са босанске
границе 21. фебруара; Исто, бр. 56, год. XVII, 12. мај 1864, * са Саве
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Србски дневник, бр. 83, 21. октобар 1853, Христјани у Босни
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Напредак, бр. 26, год. XIX, 27. марта 1866, из Сараева 25. марта
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Михаило Бјелица, 200 година југославенске штампе (Преглед историје новинарства),
Београд 1968, 64.
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Србски дневник, бр. 42, год. I, 19. новембар 1852.
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положаја хришћана у Османском царству Дневник је ''укрштао копља'' са
њемачким Алгемајне цајтунгом (Allgemeine Zeitung)21 и званичним
цариградским листом,22 наводећи примјер протурски оријентисаног британског
Лојда (Loyd), који неповољно извјештава о реформама у Турској.23 Меёутим, у
другој половини педесетих година XIX вијека новине су заокупљене великим
догаёајима на свјетској сцени: Кримским ратом, Париском мировном
конференцијом, ставовима великих сила, смрћу руског цара Николаја II, тако
да српска јавност у Угарској, помало засићена мучним збивањима у ''тамном
вилајету'', губи интересовање за овај дио Српства.
Тако је све до почетка шездесетих година XIX вијека, када Светозар
Милетић даје нови правац Дневнику покренувши поново расправу о ''питању
опстанка наше браће у Турској''. Један од најистакнутијих српских пјесника
друге половине XIX вијека, који је нашао своје мјесто и у војвоёанском
новинарству – Jован Јовановић Змај – за Српски дневник 1898. каже: ''Алај сам
те новине радо читао... Што су рекле то ваљда су нам из срца извадиле, пак се
опет у срца враћало''.24 Године 1864. Милетић је у свом добро познатом маниру
народног трибуна написао чланак који се није допао властима. Довољно добар
разлог да се забране новине које су једно вријеме усмјеравале српски
национални покрет, те носиле барјак у борби за права хришћана у Босанском
ејалету.25
Ситуација са дописницима из Босанског пашалука била је много
компликованија и неповољнија у односу на оне из Војводства. Пограничне
босанске власти спроводиле су строгу цензуру, тако се из ''вилајета'' није могла
пробити ниједна вијест која им није ишла у прилог. Пошто им нису одговарале
сталне критике на њихов рачун, званичне власти су у неколико махова
сузбијале дистрибуцију Србског дневника на својој територији. Ништа боље
нису пролазили ни људи који су писали те чланке. Уколико би се код власти
јавила чак и најмања сумња да је њихов поданик писац спорног чланка,
дуготрајна робија је била најблажа казна. Не налазећи оправдање за изостајање
вијести из Босне, уредништво Србског дневника жалило се на кукавичлук и
неажурност својих босанских сарадника.26 Медаковићев лист је повремено,
зависно од политичке ситуације у Османском царству и Босанском пашлуку,
забрањиван од стране званичних турских власти.27 Онима који се о сераскерову
наредбу огријеше следује физичко кажњавање на јавном мјесту: ''...сваки ће
21

Исто, бр. 14, год. I, 6. август 1852.
Исто, бр. 43, год. II, 3. јун 1853.
23
Исто, бр. 34, год. IV, 1. мај 1855, Турска
24
Васа Стајић, Медаковић у Новом Саду..., 75.
25
Јован Јовановић-Змај, Владимир Јовановић, Михаило Полит-Десанчић, Стеван Павловић,
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добити по 250 дегенека ако их крадом унесе у земљу и чита''.28 Ове забране јесу
отежавале дистрибуцију, али никако нису спречавале народ Босанског
пашалука да их чита, распарчава, коментарише и сања о скорој слободи која му
је, барем је тако писало у Медаковићевом Дневнику, била надохват руке.
Уз дописнике Србског дневника из Босанског пашалука, најчешће
трговце и учитеље, понекад би се јавило и неко свештено лице уколико би у
новинама био нападнут припадник црквене хијерархије. Они у страху од
одмазде турских власти не потписују своје чланке, нити дају било какве
информације о себи. Тек из њихових дописа можемо наслутити социјални
статус, националност, донекле и образовање. Дописници су били углавном
Срби православне вјероисповијести. То се види по начину на који су
критиковали Османску државу и њену управу, као и по вјерској нетрпељивости
према муслиманима. Медаковић, меёутим, није био задовољан само једном
страном медаље, па тако већ почетком 1857. године најављује први допис који
је написао ''један Турчин за ёаурске новине''. Тезом да су насиљу подједнако
повргнути и муслимански и хришћански сељаци желио је стати украј
вишевјековном непријатељству подстакнутом вјерским разликама, а
инсистирањем на заједничком угњетачу, а не вјерским разликама, створити
неку врсту заједничког фронта против османлијске власти у Босни.29
Поред осталих било је и интелектуалаца који су се јављали као
дописници Дневника сасвим случајно, подстакнути родољубивим осјећањима и
неправдом, желећи да дају свој допринос борби за ослобоёење. Један од њих је
био и С.Б. из Трста,30 човјек који је био у блиском додиру са хришћанским
избјеглицама из Босне, који су тражили помоћ од српске заједнице у Трсту.
Медаковић није имао само проблема са проналажењем сарадника из Босне и
Херцеговине, већ и са њиховим политичким ставовима, вредносним судовима
и објективношћу. Настојећи да му се новине не претворе у бојно поље измеёу
двију сукобљених страна меёу Србима у Босни, пажљиво је одмјеравао сваки
допис, настојећи да му дâ што објективнији тон. Ставови уредништва нису се
баш увијек подударали са дописниковим, али у страху да ће остати без извора
из вилајета, Дневник објављује чланке у чију садржину сумња, и то понекад
отворено изјављује. “Ми молимо оба дописника из Босне да наставе да шаљу
своје дописе, па макар они били уперени против Прокопија и осталих владика.
Молимо и то да известиа буду верна колико је могуће више”. 31 Иако је било
више дописника из Херцеговине него из Босне, они су се јављали спорадично,
подстакнути значајним догаёајима или турским насиљима у својој околини.
Сталних дописника из Босне, меёутим, Дневник није имао. Средином 1856.
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године уредништво саопштава читаоцима своју ''намјеру да у Сарајеву наёе
верног и поузданог дописника''.32
Меёу оними који су дали свој печат Србском дневнику 50-их година XIX
вијека посебно мјесто заузима млади политичар либералне оријентације
Михаило Полит-Десанчић. Од почетка јуна 1857. он је у четири броја објавио
своју расправу посвећену Источном питању. У њој Срби у Босни заузимају
посебно мјесто. У додатку бр 76. од 24. децембра 1858. године Србски дневник
почиње да објављује серију чланака руског конзула у Сарајеву Гиљфердинга,
преузету из Руске беседе и Современика.33 Почетком 1862. меёу Дневникове
дописнике уписује се и архимандрит и устаник херцеговачки Нићифор Дучић.
Подстакнут је био нападима на његову личност изнесеним у Србобрану и
хрватском Позору.34 У чланку објављеном у Дневнику Нићифор Дучић брани
црногорског кнеза и војводу Мирка, те моли уредништво да не напада Црну
Гору, а о Луки Вукаловићу се не изјашњава баш најповољније.
Изгледа да су османске власти током 60-их година XIX вијека биле
прилично забринуте због растућег броја дописника из Босанског пашалука.
Један Напретков дописник извјештава почетком 1866. да је у Сарајеву
створена тајна полиција с циљем да пронаёе дописнике из Босне, а сумњају и
да у Сарајеву постоји тајно друштво које је у вези са сличним друштвом у
Загребу и Новом Саду. 35 Медаковићеве новине су посвједочиле прве знаке
политичког цијепања меёу српском трговачком елитом. Овај лист је током
1866. имао дописникa из Сaрајева који је припадао или је био симпатизер оне
млаёе генерације српских трговаца који нису ''шуровали са Турцима'' на штету
свог народа. Он пише политичке чланке против истакнутог меџислије Гавре
Вучковића. За његову књигу каже да је уперена против дописника српских.36 У
питању је књига Ријеч крајишничка, штампана у Земуну исте године. Као један
од Напреткових дописника из Босне из нужде, исте године јавља се сарајевски
свештеник, учитељ и истакнути народни и јавни радник Теофил Петрановић.
Он је послао свој чланак Напретку,37 да би стао у одбрану руског конзула, који
је прозван у једном допису из Сарајева. 38 Ријеч је о дописнику који није
Напретков већ Световидов. Руски конзул Шулепников сумња да је
Петрановић аутор ових чланака. У свaком случају, потпис једног Србина из
Босанског ејалета на допису новина које излазе ван граница Oсманског царства
представља акт граёанске храбрости који је за похвалу.
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4) Теме из Босне и Херцеговине
Србски дневник је доста простора посветио миграцијама хришћанског
становништва током 50-их година XIX вијека. Исељавање хришћана имало је
своје економске али и политичке разлоге. Економски су у вези са незаконитим
увоёењем трећине а у вези са Херцеговачким устанком 1852. и бјежањем
народа у Црну Гору.39 Прогона нису били поштеёени ни припадници вјере
мухамеданске, о чему свједочи неименовани Дневников дописник са босанске
границе.40 Медаковић је, видјевши да се хришћанско, махом православно
становништво, масовно исељава на аустријско подручје насељено претежно
Хрватима, повео акцију за насељавање на подручју Војводства. 41 Из 1857.
године стижу алармантне вијести из Херцеговине о намјери становника
Требиња да напусте своја огњишта и оду у Црну Гору. Ова намјера се може
довести у везу са гњевном реакцијом муслиманског становништвa на
Хатихумајум, али и у везу са оживљавањем устаничких операција под
воёством Луке Вукаловића 1856. године. Са oбновом устанка у Херцеговини
1858. године у Србском дневнику гомилају се вијести које извјештавају да
хришћани бјеже у Аустрију, тј. у Винковце, Вуковар и друге дијелове
Славоније.42 Вијести о исељавању хришћана из 1863. у вези су са
муслиманским избјеглицамa из Кнежевине Србије, који су били приморани да
напусте градове Ужице, Соко и Београд.43 Муслимански мухаџири, за које се
причало да их султан намјерава населити на граници са Србијом, нису баш
били одушевљени новом локацијом.44 Насељавајући Турке у Костајници,
Цариград их је из стратешких разлога превео у Босну уздуж аустрисјке
границе, углавном у устаничке крајеве из 1858. године. Истовремено је дошло
до супротног процеса.45 Крајишници почињу да се селе у Србију, и то из два
разлога. Први је било изразито непријатељско понашање нових комшија.46
Други разлог лежао је у могућности да у новој отаџбини постану власници
земље на некадашњој муслиманској земљи. О томе се много писало у
новосадском Напретку.47 Ситуацију је те године додатно погоршала говеёа
куга, која је са различитим интензитетом харала по Босанској Крајини. Будући
да су се хришћани исељавали без званичне дозволе османских власти, да су
39
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миграције биле неорганизоване и на неки начин полуилегалне, ове акције
неминовно су биле пропраћене људским жртвама. Сава је поново носила
лешеве, а на Врбасу се 25 душа утопило улазећи у лаёу. 48 Не могу се
занемарити ни економски узроци који су централни мотив исељавања
хришћанског становништва током читавог XIX вијека. Подстакнут овим
миграцијама Напредак, истичући да ''Срби нису номадски народ али се стално
селе'', средином 60-их година даје кратак историјат већих и мањих сеоба Срба
од Дњепра до Дунава, Мораве и Неретве.49
Развијање робноновчаних односа у Османском царству било је у
тијесној повезаности са трговином Турске и европских земаља на Балканском
полуострву, у првом реду трговином са Аустријом. У Србском дневнику се на
једном мјесту каже да ''Турчин'' због најмање ситнице мора прелазити на
аустријску територију.50 Појава сточне куге крајем 1862. и почетком 1863.
најприје је смањила, а потом потпуно зауставила извоз најзаступљенијег
извозног артикла из Босне.51 Напредак пружа потресно свједочанство о томе
како су се житељи ове турске провинције носили са овом болешћу, 52 а његов
дописник са ушћа Дрине за појаву сточне куге оптужује турску управу. 53 Што
се тиче мјера које су власти предузеле у циљу сузбијања ове болести, Србски
дневник извјештава да су оне биле само изолационистичке природе.54 Година
1868, по ријечима Напреткових дописника из Босне и са херцеговачке границе,
означена је као гладна. Извјештачи свједоче о безуспјешним покушајима
хришћанских трговаца из Трста, да продају жито сиротињи по ниским
цијенама.55 Према хришћанским трговцима из Босне који су живјели на
граници са Аустријом и Кнежевином Србијом власти су гајиле сумњу да су
изасланици Милошеви.56 У смутним временима 60-их година XIX вијека, када
се увелико причало о тајној акцији Кнежевине Србије у циљу подизања устанка
у Босни, трговцима из Аустрије и Србије био је забрањен улаз у Босански
пашалук.57 Србски дневник средином 50-их година критикује лакомост на
новац српских трговаца из Босне. Када је Аустрија из политичких разлога
забранила извоз олова у Босну, они су ''..с преваром преносили олово под
именом калај из Немачке''. Ти хришћански трговци полакомили су се за брзом
зарадом, не размишљајући да Турци са тим оловом могу ''толику њихову браћу
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поубијати''.58 Из истих разлога 60-их година Дневников дописник из Босанске
Крајине критикује највиёеније бањалучке трговце, оптужујући их за
фалсификовање царских тапија, давање мита, незаконито глобљење хришћана
и Турака.59 Ово је само једна епизода у серији злоупотреба хришћанских
трговаца који су се, дошавши до новца властитим залагањем и трудом, али
ступивши у ортачке везе са муслиманском властелом, почели понашати као
они. Да су хришћански трговци у Босни посједовали и неке хумане особине,
свједочи Напредтков дописник са херцеговачке границе. Он наводи примјер
њиховог бившег сународника Александра Опухића, трговца из Трста, који је
послао жито хришћанској сиротињи у Херцеговини у доба велике глади 1868.
године.60
О томе како су се градили путеви по Босни 60-их година XIX вијека
Напредак даје сигурна и убједљива свједочанстава. ''По Босни се праве путеви
који су у равници доста широки па се и двоја кола могу мимоићи, али кроз
кршевита мјеста тако су уски да једва једна кола могу проћи''.61 ''Турски
инжинири обично воде пред собом псето па куда оно проёе онуда ефендија пут
биљежи. Тако је и пут искривудан и несретан''.62 Иако су путеви за градско
становништво значили просперитет и напредак трговине, рурално хришћанско
становништво није било тиме одушевљено. Градња путева је значила кулучење
без икакве надокнаде,63 или ванредна пореска оптерећења као што је био случај
у Посавини 1865. када су власти потраживале од сељака 3.000 гроша за градњу
телеграфа.64 Увоёење телеграфа приписује се као ''гријех'' босанском везиру
Топал Осман-паши, који је 1866. увео редовну телеграфску линију Сарајево–
Бањалука–Градишка.65 Третманом босанских власти нису били задовољни ни
мајстори из Сења, за које Напретков дописник са херцеговачке границе тврди
да су побјегли с пута који се градио од Мостара преко Коњица у Сарајево. 66 У
циљу унапреёења трговине и бржег промета људи и робе у главном граду
вилајета оснива се Сарајевска колска компанија.67 О ''срећном напретку'' али и
о честим промјенама директора овога друштва извјештава новосадски
Напредак 1866. године.68 Исти лист пише о поскупљењу поштанских такси,
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које коментарише незнањем турских власти, јер ''у просвећеним државама
поштарина се смањује, и на томе се не губи, јербо се више пише''.69 Османске
власти изгледа нису биле у стању да експлоатишу рудна богатства у Босанском
ејалету, тако да Напредак још средином 60-их година извјештава о доласку
рудара из Аустрије у Крешево са циљем да испитају терен и квалитет земље за
копање руде.70
Када је у питању Херцеговачки устанак 1852–1862, о њему има доста
вијести у Србском дневнику и Напретку. Иако су ове новине доста простора
посветиле ратним операцијама, има и оних у којима се спекулише и о узроцима
сукоба. Тако бечки Вандерер пише, а Дневник преноси, да је ''хришћане на
устанак натерао највећи људски нагон – жеља за опстанком'', а не панславенске
сплетке, како је то истицала већина провладиних листова у Монархији.71 Исти
лист, у жељи да заштити хришћане у Босни, на које је европска штампа гледала
као на хајдуке и бунтовнике, подвлачи како ''кроз четири и пол века босанска и
херцеговачка историја не показује ни једног примера да су се христјани против
својих султана побунили, а Турци јесу више пута бунили се били''.72 Већина
историчара се слаже да су покрети раје у Херцеговини у другој половини 1852.
у тијесној вези са црногорско-турским ратом.73 Изгледа да је и српска штампа у
Јужној Угарској поводом устанка у Херцеговини дијелила иста убјеёења.
Новембра 1852. године, када је Црна Гора заратила са Османским
царством нападом на Жабљак, Омер-паша је позван да још једном ријеши
проблем пацификације немирне херцеговачко-црногорске границе. Иако је
његово име меёу муслиманима изговаранао са гнушањем и нескривеном
мржњом, војну вјештину му нико није могао oспорити, тако да су се већ
септембра 1852. појавиле новинске спекулације о његовом поновном доласку
меёу Босанце и Херцеговце.74 Медаковићеве симпатије у црногорско-турском
рату несумњиво су биле на страни Црногораца. Зато у његовом Дневнику
наилазимо на патетичне патриотске квалификације, које су имале за циљ
величање и подизање борбеног морала Црногораца у ратним операцијама које
су слиједиле.75 Када је ријеч о војним сукобима, информације о појединим
биткама преузимане су углавном из њемачких новина. Крај 1852. и почетак
1853. године посвећен је Црној Гори и историји њених сукоба са Турцима, те
припремама Омер-паше Латаса за тај сукоб. Упоредо са црногорско-турским
ратом текао је устанак у Херцеговини, чији почетни разултати нису били тако
лоши као црногорски. Меёутим, већ децембра 1852. хришћанска ствар у
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Херцеговини стајала је врло лоше. Језиве и страшне слике пустошења и харања
Омер-пашине војске по Црној Гори и Херцеговини и након потписивања мира
добиле су коначан израз на страницама Србског дневника.76
Избијањем руско-турског рата Латасово име још једном долази у
средиште пажње. Дневник пише како се по Босни шире гласине о рату против
Русије, ''у коме ће Осман-паша предводити 80.000 Бошњака''.77 Кримски рат
(1853–1856) је посредно врло неповољно утицао на положај хришћана: појачао
је мусимански фанатизам, неред и личну несигурност, повећао је Портине
тешкоће око реформи и ставио нове захтјеве на пореску снагу становништва.78
Вијести о турским побједама и поразима у Кримском рату, барем оне званичне,
стизале су у Босански пашалук са закашњењем и у виду фермана, а оне
незваничне преко хришћанских трговаца који су кријумчарили новине из
Аустријског царства. Меёу њима је Медаковићев русофилски Србски дневник
заузимао посебно мјесто. На вијест да су се Руси повукли у Севастопољ, са
градских бедема су грували топови, ''од кои се штоно Турци веле сва Босна
тресла''. А онда је Татарин донио други ферман који је демантовао претходну
вијест, ''на што су Турци пушећи чибук у земљу гледали''.79 Дневников
дописник са босанске границе сматра да ће положај хришћана у Босни остати
непромијењен, било да Османлије изгубе или добију рат: ''Турци ће нам се
осветити и искалити''.80 Исти лист у допису свог редовног дописника из
Херцеговине биљежи примјер муслиманског фанатизма у Мостару, кад је на
Бадње вече 1852. дошло до паљевине хришћанских дућана. 81 Одмах са
избијањем рата европских сила против Русије у Дневнику почиње да се
спекулише о могућем рату измеёу трибутарне Српске Кнежевине и Босанског
пашалука. У првој групи написа су они у којима се тврди да се босански
муслимани спремају да крену против кнеза Милоша. Пише се о могућем упаду
турске војске у Србију.82 Меёутим, када је у питању спремност те исте властеле
да крене у рат против Русије, одушевљење је нагло спласнуло. Босански
муслимани незадовољни су ратом, оптерећени давањима, потпуно равнодушни
''наспрам рата измеёу паше и Москова''. Србски дневник је писао да босанска
војска није рада да ратује са Русима ''због горког сјећања на поход против
Црногораца кад многи одоше а мало њих се врати''.83
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Некако крајем Кримског рата у Дневниковим саопштењима из Босанског
пашалука, феномен хајдучије добија сва више простора. Меёу именима која се
помињу више пута као протагонисти ове појаве у Босни најчешће је име Петра
Поповића Пеције.84 Већ средином педесетих година XIX вијека говори се о
хајдучији као масовној појави. Поред имена Петра Поповића Пеције, меёу
горским хајдуцима спомиње се извјесни ''Турчин Карић из Кладуше''85, Ибро
Колашинац, који хара по Херцеговини86, Петко Ковачевић87, затим Заим-бег
Султановић88, његов суборац Јован Калаба, Мартин Галиота и Симо Крнета,89
сви из Ливањског кадилука. Ова хајдучка чета са далматинско-босанске
границе побудила је интересовање јавности јер је у њој било ''и Турака и
христјана''.90 Тек са 1859. годином вијести о хајдучији престају. 91 То је у вези са
крајем Лукаловићевог устанка и успјехом централних власти да привремено
заведу ред у пашалуку.
Почетком 1862, а након коначне пацификације Херцеговине, разбуктава
се расправа измеёу конзервативно-клерикалног Србобрана и Дневника око
личности двају воёа из Херцеговачког устанка 1852–1862, Луке Вукаловића и
Нићифора Дучића, при чему је онај први бранио првенство војводе Луке
Вукаловића, док Србски дневник стаје на Дучићеву страну, назвавши га
''командант усталих у Херцеговини за слободу''.92
Већ 1862. године њемачке новине пишу а Србски дневник потврёује
сумње да се Србија оружа и спрема да нападне Босну. Те сумње поткрепљују
дезинформације о прокламацији кнеза Михаила Бошњацима, а ''говори се да ће
у Босанској Крајини турска фукара уз рају пристати''.93 Наредне године
Медаковићев Напредак саопштава да Турска влада страхује што се Србија
непрестанио за рат припрема и шаље своје емисаре у Босну, који не само рају
већ и просте Бошњаке турске вјере буне и приморавају да сложно против
Турака устану.94 Новински извјештаји из Сарајева у прољеће 1864. пуни су
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драматичних извјештаја о наоружавању муслимана. Регрутују се чак и ''они
Турци који су због устанка у Крајини били осуёени на робију, сада су милошћу
султановом ослобоёени''.95 Питањем наоружања босанске војске бавио се и
Напредак 1868. године, закључивши да Турска нема новаца за опрему војске,
нити се може поуздати у босанске башибозуке због опадања морала након
губитка Београда и Кандије.96 Из исте године су Напреткове спекулације које
говоре о томе да аустријска војска долази у Босну да помогне Турцима да
лакше одбије инвазију из Србије.97
Једном одредбом Париског мировног уговора Порта се свечано
обавезала да ће спровести реформе у циљу побољшања положаја хришћана.
Резултат тих намјера централне власти био је општи царски закон –
Хатихумајун. Само осам дана пошто је свечано проглашен у Цариграду,
Србски дневник је у броју 17, од 26. фебруара, објавио текст Хатихумајуна на
српском језику. Извјештаји из марта, августа и септембра свједоче о начину на
који је ''општи закон'' примљен у Босни.98 Овим ферманом хришћани и
муслимани фактички су изједначени и у војној обавези, али стварно
примјењивана према хришћанима је обавезна одредба да се откупе новцем од
војне службе. Будући да је откуп од војне обавезе (беделија) био скоро дупло
већи од харача, хришћани су скупо платили ово теоријско признање своје
равноправности са господарским муслиманским елементом. Хатихумајун је
изједначио све поданике царства пред законом и судовима. Прије њега
хришћани нису могли добити никакав спор против муслимана јер њихово
схватање о меёусобној религијској солидарности није допуштало да свједоче у
корист хришћанина. Дуго након Хатихумајуна стизале су тужбе да се не
примају хришћанска свједочанства по судовима,99 иако је то било прописано
законом из 1854. године. Као примјер провоёења у дјело хатихумајунских
одредби Дневник истиче суёење у Приједору, гдје је први пут примљено
хришћанско свједочанство против муслимана заслугом бањалучког кајмакама
Адем-ефендије.100 Меёутим, бањалучки хришћани нису дуго уживали у
благодетима Хатихумајуна. Њихов кајмакам Адем-ефендија двије године
касније је ''дигнут'', а на његово мјесто дошао је Фехим-паша.101 Нажалост, овај
свијетли примјер губи се у мору безакоња и злоупотреба централне власти који
крајем педесетих и током шездесетих година XIX вијека пуне ступце Србског
дневника, Напретка и Србобрана.
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Иако су их султанови закони обавезивали да држе покрајинске
скупштине – меџлисе, у чији су састав улазили и хришћани, власти у
Босанском ејалету налазиле су начине да опструишу хришћанско присуство у
овим савјетодавним органима тако што су за коџабаше бирани
незаинтересовани трговци или имућни Срби чији су интереси били ближи
интересима османских власти. Кад су се православни у Сарајеву побунили
против оваквог стања, дошло је до прве кризе у односима измеёу сарајевске
српске граёанске елите, с једне, и османских власти и захумско-херцеговачког
митрополита с друге стране. Поводом афере око избора српских представника
у меџлису 1857. године, у Србском дневнику први пут долази до полемике чија
је средишња тема ситуација у Босни и Херецеговини. У њој је владика
Дионисије оптужен да је на непринципијелан начин, нагодивши се са богатим
сарајевским трговцем Манојлом Јефтановићем, изабрао свог човјека који је
послат у Цариград да заступа босанске хришћане.102 Убрзо су се у истим
новинама појавили дописници који су оштро демантовали ову тврдњу.103
Ништа боље од сарајевских представника у меџлису, у српској штампи Јужне
Угарске нису прошли ни мостарски. Један дописник Србског дневника назива
предсједнике српске општине у Мостару себичњацима, турским улизицама,
фанариотским чедом и курјацима у овчјој кожи.104 Из Мостара Дневник
извјештавају о успостављању мостарског криминалног суда, да би већ у
јануару 1860. био укинут.105 Суд је, наравно, поново успостављен, а само шест
година након овог Дневниковог извјештаја Напредак саопштава потресну причу
о томе како су одлуке овог суда приморале народ из Невесиња, Требиња, Пиве
и Гацка на побуну.106
Крајем педесетих година у ''нехеројским крајевима'' Босанске Крајине и
Посавине долази до покрета сељака, најприје у виду молби и жалби везиру на
поступке локалних моћника, а потом и у оружаном виду. Сељаци су у својој
акцији од 1857. као правило усвојили да тежину својих невоља истакну
подносећи своје жалбе скупљени у великој маси. У гомили су се осећали
сигурнијим и надали се да ће тако учинити јачи утисак на власт и лакше до ње
допријети. Миран карактер своје акције показивали су тиме што су се
скупљали на савјетовања и подношење жалби ненаоружани.107 Да би се
одбранили од оптужби, везиру су тузлански мудир Решид-бег и други мудири
упутили писмо са тврдњом да су се хришћани у Зворничкој нахији побунили.
Желећи да испита ствар валија шаље групу људи меёу којима је био и владика
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Дионисије, затим Јово Бесаровић и Хаџи-Лазар Јовановић у име Сарајевске
општине.108 Осјећајући да су им не само имања него и голи животи у
опасности, хришћани али и муслимани Дервентске нахије ''хтједоше прећи на
аустријску страну, али их је бањалучки Адем-ефенди нешто силом, нешто
лијепим ријечима натјерао да одустану од тог подухвата''.109 Сљедећи је
примјер 1.300 незадовољника Маглајске, Тешањске, Дервентске и Градачачке
нахије, који су дошли у Дервенту да се пожале кадијама на закупце пореза.
Посавски мали меџлиси писали су великом меџлису у Сарајеву да се раја дигла
на устанак и да народ и даље хоће да се сели у Аустрију. 110 Посавски сељаци
послали су децембра 1857. године депутацију преко Саве у Аустрију да оде у
Беч и да преко турског посланика у Бечу поднесе своје жалбе султану.
Истовремено су босански бегови послали своју депутацију у Сaрајево.111 О
успјеху сељачке депутације у Бечу Србски дневник извјештава да је 12
босанских изасланика одреёено да иду у Беч, да се туже турском посланику,
аустријској влади и српском кнезу. 112 О начину на који су ови депутати
примљени у свој отаџбини Дневник пише: ''Босанско изасланство које се из
Беча вратило у Босну на Сави је сачекао турски одред и спровео у Тузлу иако
су имали пасоше за Сарајево и писмо кнеза Калимакија да се споразумију са
везиром тузланским. Турци су им одузели то писмо''.113 Упоредо са акцијом
сељачке депутације у Бечу текла је акција ванредног владиног комесра Азиспаше у Босни од половине јануара 1858. године. Уредништво Србског дневника
се надало да ће нови Портин комесар Азис-паша сагледати стање у Босни.
Заузимањем страних посланика у Сарајеву и Мостару, доћи ће до правих
информација и Цариград ће коначно сазнати какво је право стање у Босни.
Турци у покрету хришћана у Херцеговини виде умијешаност страних сила, а
вијести из Цариграда о устанку су противурјечне.114
У прољеће 1858. цијела Босна и Херцеговина биле су у пламену. У
Босни је устанике предводио горски хајдук Петар Пеција Петровић, а у
Херцеговини Лука Вукаловић. Док је турски пораз на Грахову 1. маја 1857. сав
словенски свијет видио као ''залазак турске звијезде'', Срби у Сарајеву су то
дочекали са зебњом. У страху од турске освете они плаћају по два стражара да
им куће чувају.115 Почетком 1859, када коначно долази до пацификације Босне
и Херцеговине, из Сарајева ће кренути 36 депутараца у Цариград, ''на позив и
трошак царски'', да кажу какво је стање у Босни. Меёутим, по свједочењу
Српског дневника, везир је, супротно царској наредби, сам изабрао људе и
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наредио им како треба да представе хришћанску ствар у Босни. 116 Само мјесец
дана касније исти лист свједочи о тешкоћама босанскохерцеговачке делегације
у Цариграду. Наиме, тумачи који су им додијељени нису знали српски језик,117
што опет иде у прилог тези да су османске власти, служећи се најбезочнијим
опструкцијама, покушале да ућуткају хришћане, а да пред очима европске
јавности испадну демократе. По завршетку устанка у Босни, познатог под
именом Прва Пецијина буна, а захваљујући помирљивој политици власти,
Дневник саопштава вијести о повратку босанских избјеглица. Власт се ипак и
даље критикује јер њени напори да се побољша живот хришћана нису
добровољни.118
Из 1859. године је Дневникова вијест из цариградских извора, у којој се
каже да ће се стање у Босни уредити тако што ће Порта укинути сакупљање
пореза и умјесто десетка завести одреёени данак у новцу. Да би људи добили
надокнаду за претрпљену штету, при измиривању данка ће се одбити значајна
сума.119 Ријеч је о добро познатој Саферској наредби, по којој је у овим
провинцијама претежно потврёена трећина као сељачка обавеза племству, али
су у неким дијеловима Сарајевског и Травничког санџака задржане половина и
четвртина, а у Херцеговини је кодификовано старо шаренило трећине,
четвртине, петине и половине.120 Током Кримског рата и сељачких покрета у
Херцеговини и Босанској Крајини, српска штампа у Јужној Угарској није се
много бавила личностима босанских везира, имајући у виду чињеницу да је
њихов ауторитет био вјечито под знаком питања. Једини изузетак представља
Србски дневник, који је био фасциниран личношћу Омер-паше Латаса.121
Напредак у својој литерарној рубрици Подлистак даје кратку историју
османских владара у девет наставака, под насловом Турски султани.122
Бавећи се проблемом нижег свештенства у Босни, у Србском дневнику
се на једном мјесту каже: ''Стање свештенства је очајно. Свештеници нити
нешто знају, нити имају прилике да што науче''.123 За овакво стање меёу
православним нижим свештенством у Босни, по мишљењу уредништва, криве
су грчке владике. За то у Дневнику има довољно навода.124 По ријечима
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дописника из Босне, народ и локално свештенство само су беспомоћно
посматрали ове злоупотребе, али било је и примјера када се ниже свештенство
бунило због поступака фанариотских владика и према њима и према локалном
становништву.125 Јер у Босни, чврсто стегнутој фанариотским и турским
притиском, ниже свештенство је било скоро једини носилац идеје борбе и наде
у ослобоёење. Пошто у Босни није било племенске или кнежинске самоуправе,
па према томе ни људи са већим угледом као у Србији, Црној Гори и
Херцеговини, морало је све пасти на ниже свештенство. Оно је било носилац
духа националне побуне.126 Нису све фанариотске владике у српској пречанској
штампи сликане најцрњим бојама. Водећи рачуна о истинитости и
објективности, Дневникова уреёивачка политика трудила се да избјегне
тенденциозна ситнопартијска препуцавања која су меёу неразвијеном
граёанском класом у Босни педесетих година XIX вијека ипак била ријетка.
Меёу свим грчким владикама најбоље је прошао зворнички епископ Агатангел,
коме се приписује осивање задужбина и преко 20 основних школа.127 Меёутим,
његов углед је опао крајем 1857, кад га је, по ријечима Дневниковог дописника
из Босне, нови архиепископ Дионисије приморао да купи трећину од раје.128
Средином 1854. дописници Србског дневника из Босне покрећу иницијативу за
долазак Срба на мјесто босанскохерцеговачких владика најприје посредно,
ширећи вијести како сарајевски Срби желе кандидовати свог сународника на
мјесто које је до тада припадало Грцима,129 а онда све отвореније. Новински
дописи и коментари уредништва бивају обојени агитаторским тоном.
Ситуација са сарајевским архиепископом Прокопијем доведена је до усијања
средином 1856. и 1857. године.130
Чланци у којима се наводи бројно стање католичких вјерника и вјерских
објеката прилично су ријетки у српској штампи средином XIX вијека. Једини
изузетак у том погледу представља Напретков чланак из 1864. године.131
Српска штампа у Јужној Угарској није помно пратила сва збивања и промјене
на бискупској столици Босне Сребрне. Из шездесетих година имамо тек
неколико Напреткових вијести о бискупским постављењима.132 Тада Србски
дневник критикује рад фрањеваца, сматрајући да иду у правцу оживљавања

125

Исто, бр. 36, 29. октобар 1852, Са босанске границе, 20. октобра 1852.
Ђоко Слијепчевић, Историја српске православне цркве, књ. II, Београд 2002, 7.
127
Србски дневник, бр. 87, 31. октобар 1854, Из Босне, 2. октобра
128
Исто, бр. 91, 17. новембар 1857, Градачац у Босни 29. октобар; Исто, бр. 25, год. VII, 30.
март 1858, Босна и Херцеговина
129
Србски дневник, бр. 65, 15. август 1854, Из околине Сарајева 1. августа, Д.
130
Исто, бр. 62, 5. август 1856, Из Босне 19. јула; Исто, бр. 8, 27. јануара 1857; Исто, бр. 10, 3.
фебруара 1857, Сарајево 22. јануар; Исто, бр. 19, 7. март 1857, Сарајево 21. фебруар; Исто, бр.
63, 11. август 1857, Из Босне, О.
131
Напредак, бр. 129, год. XVII, 18. новембар 1864, Босна
132
Исто, бр. 135, год. XVII, 10. децембар 1864, Босна и Херцеговина
126

Турског царства.133 Њему се придружује Напредак, који такоёе оптужује
фрањевце и фра Гргу Мартића да се ''улагују Турцима''.134
Средином педесетих година Србски дневник покреће питање изградње
црквених објеката православног становништва у Босанском пашалуку,
спомињући напоре хришћана да то остваре у Високом, Сарајеву, Дервенти.135
Да би приказао ситуацију у Босанској Крајини, исти лист објављује чланак
руског конзула у Сарајеву Гиљфердинга, преузет из Руске беседе и
Современика. Он каже да Бањалука нема православну цркву, а у Санџаку
бањалучком постоје цркве само у Лепеници, Гомионици, Дервенти и Тешњу. 136
Ништа боља ситуација током педесетих година није била ни у Херцеговини,
гдје су православци ''имали више манастира... и десет цркава''.137 Србски
дневник извјештава о градњи српске цркве у Ливну,138 те прати градњу
манстира Дужи са игуманом Јевстатијем Дучићем на челу. 139 Меёутим, нови
устанак у Херцеговини 1861, у којем су веома активну улогу имали калуёери
овог манастира, довешће до његовог поновног оштећења 1863. године, да би
исте године Србски дневник извијестио како је започела обнова овог
манастира140 уз подршку руског, аустријског и француског конзула. По писању
Србског дневника, Напретка, Србобрана и Заставе, градња православне цркве
у Сарајеву, започетa 1863, пролазила је кроз неколико фаза и имала низ
препрека – од опструкције власти до сваёа меёу представницима Сарајевске
општине.141 Само годину дана након сарајевске, почиње се градити Саборна
црква Свете тројице у Мостару, захваљујући добровољним прилозима Срба из
Трста.142 Жеља фочанских Срба да у свом граду имају богомољу, по ријечима
Напретковог дописника из Сaрајева, могла их је коштати главе. Наиме, они су
се за новчану помоћ обратили српском кнезу Михаилу, a то је фочанском
муфтији био довољан доказ да Срби припремају устанак и да су се поменутом
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кнезу обратили за барут и олово.143 Изградњу фочанске цркве пратили су и
сукоби унутар српске црквене општине.144
Када је било ријечи о градњи црквених објеката католичког
становништва, у српској штампи Јужне Угарске непрестано се истицала
предност коју су католици имали над православнима, што није у потпуности
одговарало историјској истини. Тако је Србски дневник извјештавао да су
католици добили дозволу да у Дервентској нахији изграде шест нових и
поправе три старе цркве,145 те католичку цркву св. Анте у Сарајеву.146
Шездесетих година католички трговци у Брчком имали су проблема са
добијањем дозволе за градњу своје цркве.147 У овој деценији почела је
изградња самостана у Фојници и Широком Бријегу, што Напредак у својим
кратким вијестима из Босне и Херцеговине није пропустио да нагласи.148
Дописи посвећени насиљу над црквом јављају се крајем педесетих
година и у вези су са Херцеговачким устанком.149 Ријеч је о паљевини
херцеговачких манастира Св. Тројице, у близини Таслиџе,150 затим Косијерева
у Бањанима.151 У вријеме народног устанка у Херцеговини Србима из Босанске
Крајине било је забрањено да о црквеним свечаностима Илиндану и Малој
госпојини прелазе на другу страну Саве, у Јасеновац и Костајницу.152 Било је и
ријечи о меёувјерским сукобима католика и православних, али и о моби
приликом изградње православне цркве у Сарајеву.153 Изгледа да је меёувјерска
суревњивост католика и православних имала привремен карактер и била
одреёена спољним утицајима. Много жешћи и са трагичнијим посљедицама
били су сукоби на вјерској основи измеёу православних и муслимана.
Углавном су их изазивали муслимани, а православни празници и либералнији
однос власти према начину њиховог светковања били су само искра која је, с
времена на вријеме, палила буктињу.154 Оно што је такоёе иритирало босанске
муслимане био је либералнији однос власти према начину облачења босанских
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хришћана.155 Дневникове и Напреткове вијести из педесетих и шездесетих
година XIX вијека пуне су навоёења примјера исламизације хришћанских
дјевојака.156 За спровоёење политике исламизације, по мишљењу српске
штампе, заслужан је сарајевски митрополит Дионисије.157
Посебно мјесто у Србском дневнику током педесетих година, када је
ријеч о духовном животу народа Босне и Херцеговине, заузимају црквене
свечаности. Дешавале су се о великим црквеним празницима и имале облик
народних манифестација, иако су их у почетку предвoдили грчки митрополити.
Оне су представљале и новину за све конфесије Босанског пашалука, јер су
црквене литије, са многим свештенством, пролазиле кроз средиште вароши
''наочиглед Турака''.158 Године 1858. православни су поводом доласка руског
конзула у Сарајево приредили свечано опијело у цркви покојном руском цару
Николају и ''долгодејствије садашњем цару Александру II''.159
Од краја XVIII вијека у Босни и Херцеговини радиле су српске основне
школе у Мостару и Требињу, Зворнику, Ливну, Тешњу, тј. трговачким
центрима у којима су Срби држали јаче позиције.160 У српској штампи у Јужној
Угарској српским школама се све до шездесетих година XIX вијека није
посвећивана посебна пажња. Српска основна школа у Сарајеву први пут се
спомиње у једном спису из 1539. године, у којем се говори о завјештавању
земљишта на коме би се изградила кућа – ''да станују свештеници и поучавају
јеванёељу хришћанску дјецу''.161 Од тада па све до средине XIX вијекa ''србска
основна школа сарајевска'' више је пута из разних разлога престајала са радом,
да би коначно постала стална образовна институција. Новосадски Напредак
1868. године за ову школу каже да је основана 1850, одобрењем митрополита
босанског Игњатија, као четвoрогодишња школа са два учитеља. 162 Средином
педесетих година, да би одговорила потребама тргогачког сталежа који је тада
био у експанзији, ова школа прераста у вишу школу или реалку, а звала се још
и трговачка и граёанска школа. Сарајевску школу не помињу Павловићеве
Сербске народне новине, а Медаковићeв Дневник спомиње je 1856. у вези са
сукобима унутар њене општине.163 За ову школу се на једном мјесту каже да
има 300 дјеце за школу, раздијељених у четири разреда.164 Шест година након
критика рада сарајевске црквено-школске општине и њене школе у Српском
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дневнику појављује се допис из којег се види да је ова институција превазишла
унутрашње сукобе и коначно стала на своје ноге.165 Исте године када је објавио
прву вијест о сарајевској школи, Дневник спомиње отварање нове српске
конфесионалне школе у Мостару.166 Мостарска школа, у коју су ишла не само
православна већ и католичка дјеца, постојала је још крајем XVIII вијека, а 1856.
саграёена је нова школска зграда.167 Што се тиче женских основних школа за
православне дјевојчице, оне су постојале у Сарајеву, Брчком и Мостару. 168 У
Сарајеву је 1858. године женску школу основала Стака Скендерова. Први
помен ове школе у Србском дневнику је из маја 1859. године.169 Став српске
пречанске штампе према женским школама у Босни био је обојен
нетрпељивошћу према њеним оснивачима – Стаки Скендеровој и Аделини
Ирби – тако да у новинама можемо наићи само на негативне оцјене ових
школа.
Што се тиче финансирања српских конфесионалних школа, оне су
издржаване из фондова које су добровољно стварали трговци и богатији свијет,
којем су оне у ствари биле и намијењене.170 Године 1856. Србски дневник
извјештава из Мостара да је подигнута српска конфесионална школа у том
граду, захваљујући сарадњи измеёу трговачких и црквених кругова, на шта би
се све српске општине требале угледати.171 Почетком сљедеће године
уредништво Србског дневника покушало је да помогне у рјешавању проблема
пред којим се нашла српска школа у Сарајеву. Оно је сугерисало оснивање
школе ''налик нашим гимназијама у којима би се предавале оне популарне
науке које су домаћем трговцу и занатлији нужне (без страних језика и
вјеронауке)''. Дневник је, свјестан чињенице да Сарајлије меёу собом немају
личност која би могла да води такву школу, позивао ''учене људе из Србије и
Аустрије да буду од користи нашем народу у Босни''. Уредник овога листа радо
ће такве понуде примати и достављати их кад и коме затреба.172
Будући да је у то вријеме православна црква предстваљала једину
организовану снагу Срба, логично је било очекивати да ће њени врхови бити на
страни просвјећивања својих сународника.173 Судећи по писању Србског
дневника, тако је и било. Прва вијест из Српског дневника везана за школско
питање у Босни јесте она о покушају архипастира Агатангела да приволи
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бијељинске трговце да дају прилог за изградњу школе у том граду. 174 Исти лист
овом зворничком епископу приписује оснивање преко 20 основних школа.175
Меёутим, десетак година раније Павловићеве Сербске народне новине
извијестиле су о сукобу владике Игњатија и учитеља Српске основне школе у
Травнику. Поменути владика бацио је анатему на ову школу јер је нови
учитељ, поред ћирилице, дјецу подучавао латиници и италијанском језику.176
Сарајевски митрополит је у овом чину вјероватно видио још један од начина
којим католичка црква, преко школе и писмености, покушава да преобрати
православне хришћане и сасјекао га у коријену. У страху од католичке
експанзије, он је био спреман да држи своју паству у мраку и необразованости,
само да не изгуби своје поданике, јер би то за њега представљало прије свега
финансијски губитак. Са овим се слаже и Радослав Грујић кад каже да су
фанариоти ''отежавали стварање школа, уводили грчки језик у богослужење и
одроёавали народ''.177
Чињеницу да су босанске фанариотске владике опструисале рад
постојећих и онемогућавале подизање нових школа, потврдио је дописник
Србског дневника из Босне.178 Насупрот овом мишљењу, било је случајева када
је рад грчких фанариотских владика наилазио на опште одобравање српског
народа. Такав случај је прослава Светог Саве у Сарајеву 1858. Дописник
Србског дневника тада је навео дио говора професора Н. Гојковића у ком се
овај захваљује Богу и Дионисију што ''православни Срби не морају више ићи у
цркву ноћу и кришом, у страху да ће их неко убити зато што се Богу моле''.179
Дневниковим критикама стања школства Босне Херцеговине придружује се и
Напретков дописник из Сaрајева. Он критикује конзервативну српску елиту у
Босни и Херцеговини која народне новце улаже у изградњу цркава и
манастира.180 Васо Чубриловић истиче, не без разлога, да је утицај Српске
православне цркве на српски народ постајао све слабији уколико се он у XIX
вијеку све више културно развијао и политички сазријевао.181
Школе су се издржавале добровољним прилозима прикупљеним у
црквaма и на школским свечаностима. У том погледу прослава Светог Саве
има посебно мјесто. Стево Калуёерчић забиљежио је да је сарајевски учитељ,
поријеклом из Имотског, Ђорёе Маргетић 1850. године организовао прву
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прославу Светог Саве у Босни. Хамдија Крешевљаковић и Мита Клицин
тврдили су да је прославу Светог Саве у српским школама први увео учитељ
Стево Петрановић, а то је било шездесетих година.182 Српска штампа у Јужној
Угарској поткрепљује ово тумачење вијестима из Србског дневника, који је о
овој школској свечаности извјештавао 1856. и 1857.183 Током 60-их година, са
јачањем српског граёанског слоја и отварањем све већег броја школа, прослава
Св. Саве из цркава се полако преноси у школске учионице. Тако Напредак
1865, извјештавајући о овој прослави у Сарајеву, саопштава и дијелове говора
који је том приликом одржао сарајевски учитељ и јеромонах Теофил
Петрановић: ''Све је народе изображене Европе огријало сунце знања и
просвете и у најудаљим крајевима света боље је просвета распрострањена него
у овој милој и поносној земљи, у којој нас црни мрак застре због једне
оскудице у просветним начелима, те зато у сваком подузећу шеврлијати
морамо''.184
Проблему финансирања српских народних конфесионаланих школа
Дневников дописник са горње Дрине посветио је један чланак средином 1858.
године: ''Када је толиким дацијама и свакодневним глобама изложен, народу
није ни до школе ни до просвјете, ни до каква напретка и развитка друштва.
Што је нешто трговаца у стању, ти живе само за своју корист, а за школу и
просвету толико не маре. Учитељи уче само трговачку дјецу; Од ушћа Дрине
до Призрена и Васојевића свугдје живе Срби, али школа нема ни у Вишеграду,
Пријепољу, Новој Вароши, Сјеници, манастиру Бањи. Била је једна школа у
Бистрици, али ју је Дионисије на инсистирање сарајевских Турака затворио''.185
О начину финансирања и издржавања српске конфесионалне школе у Сарајеву,
Стака Скендерова извјештава на сљедећи начин: ''...Школа има добротворе који
једном годишње дају за њу штогод. Поред тога она има и приход од књига,
купујући књигу по пет крајцара а продајући је по осам или скупље''.186 Прве
конзуларне службе, које се отварају у Босни током прве половине XIX вијека,
пружале су значајну финансијску потпору школама. То се у првом реду односи
на руску и француску владу. За издражавање духовне школе у манастиру
Житомислићу давала је руска влада годишњу помоћ од 300 рубаља, коју је
испословао руски конзул А. Гиљфердинг, одушевљен ревношћу и
прегалаштвом Мостараца. Женска школа у Мостару издржавана је средствима
која је слала руска царица.187 Меёутим, помоћ друге државе стално је била
предмет подозрења, како османских тако и аустријских власти, те је била
строго контролисана, а понекад, нарочито када је коришћење страних уџбеника
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било у питању, и забрањивана. У политику српске владе у неослобоёеним
крајевима спадало је и школовање ёака за културни и политички рад. То је
била пракса српских школа до стицања независности, али политичка пракса и
посебна институција ће постати тек шездесетих година. 188 Ученици из Босне и
Херцеговине жалили су се како су у Београду лоше пролазили, односно нису
наилазили на разумијевање учитеља на које су се стално жалили у писмима
родитељима и манастирима из којих су потекли.189 У августу 1868, на
приједлог београдског митрополита Михаила, био је образован Одбор за школе
и учитеље у Старој Србији, Македонији, Босни и Херцеговини. Њиховим
свршеним питомцима није било дозвољено да се запосле у српској служби,
него су слати у области одакле су долазили. У овом послу имали су предност
ёаци из Македоније и дијелом из Старе Србије, а мање су помагани они из
Босне, Херцеговине и Црне Горе, из једноставног разлога што је влада
полазила од тога да је ''наша сврха у овој радњи поглавито да се буди народна
свест српска. Потреба пак била је много мања развијати просветну радњу у
оним крајевима српским где је народна свест остала потпуно будна упркос
столетном угњетавању турском''.190

Angelika Kos
The Serbian Diary (Srbski dnevnik) by Danilo Medakovic –
a Witness of Changes in Bosnia and Herzegovina
Conclusion
The mysterious land of Bosnia for Serbs from ''across'' was really such until
the middle of XIX century. All notions the Serbs outside the Bosnian province had
about this territory were unclear, vague and full of prejudice. And then the most
educated and advanced part of the Serbs who lived within the Habsburg Monarchy,
stimulated with the French revolutionary idea, started to work on national awakening
with publishing newspapers and magazines in own language. Awareness of
belonging to one, Serbian, nation, with the same tradition, history and language, was
not built over a night. During the process of building national awareness, unity and
solidarity, the Serbian press of the South Hungary played an important role.
Informing its readers what was happening among the Serbs and in the world,
stimulated literacy development, strengthened resistant power of its people and
prepared it for difficult moments and challenges that were coming.
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Immediately after the downfall of Bach‟s absolutism, the town of Novi Sad
became the center of the whole public life of the Serbs in Hungary. Their own
newspapers edited Danilo Medakovic, a man who with his education, enthusiasm and
patriotism gave own mark to the whole political and cultural life of the Serbian
Athens in 50-ies and 60-ies years of XIX century. Publishing articles about Bosnia
and from Bosnia and distinguishing them from those from the Turkish Empire, he
excluded the fact that this territory was still an integral part of the Ottoman Empire.
Thus, he, indirectly, wanted to show and prove that in Bosnia and Herzegovina lived
mostly Serbian people, whose place was in congregation with the Serbian
Principality. Undoubtedly, The Serbian Diary was eagerly read in Bosnia and
Herzegovina, but it was only an interpreter, not a creator, of events in this territory. If
we look at papers from the South Hungary, we can conclude that they had more
influence on the Serbian people in the Monarchy than in Bosnia and Herzegovina,
preparing them for great cultural and political mission in that territory. Due to that
influence, difference between the Bosnian Serbs and the Serbs from ''across'' would
gradually diminish in time, and deep gap will be filled with textbooks, books, theater
plays, singers‟ socities, teachers and other cultural and public people who came from
the South Hungary to Bosnia and Herzegovina. In the middle of 60-ies and during
the seventies of XIX century they succeeded to mobilize young Serbian civil class in
Bosnia and Herzegovina in order to dispatch letters and help distributing forbidden
Serbian papers, as well as to prepare own people for national fight.
In The Serbian Diary we find information about administration and
government apparatus of Bosnia and Herzegovina. The main goal of the Serbian
press in the South Hungary was to inform readers about reforms of the central
government and about echo and importance they had on Muslim and Christian
people in Bosnia and Herzegovina. It gave convincing testimony about how the Hatti Sharif of Gülhane (the Noble Edict of the Rose Chamber), the Hatt-ı Hümayun (the
Imperial Reform Edict) and Safar‟s Order were accepted among the Christians, how
among the Muslims and what the Serbian press thought about the Sultan‟s
''auspicious decrees''. Writing about internal state in the Province of Bosnia
(Pashaluk of Bosnia), government, institutions and people who led it, the Serbian
press had mostly negative attitude. The whole government apparatus was criticized,
from cadis (judges) to mudirs (local governors), kaymakams (province governor),
beys (chieftain) and aghas to the very top of authority – viziers. If we exempt
fascination with Omer-pasha Latas, the Serbian press of the South Hungary did not
deal with the personalities of Bosnian viziers, having in mind the fact that their
authority was always under the question mark.
The most numerous press releases that came from the Province of Bosnia in
the middle of XIX century in almost all Serbian media, are the ones about rebellions
against central authority, the Muslim aristocracy on one and the Christian raja (reaya)
on the other side. News about Turkish victories and defeats in the Crimea war, at
least the official ones, were coming to the Province of Bosnia with delay and as
firmans (decrees); and those unofficial through the Christian merchants who

smuggled newspapers from the Austrian Empire. Besides uprising of Herzegovina
1852–1862, which was certainly the main topic in each letter, press release and
report from Bosnia, significant place in Preca press had peasants‟ movements in
Bosanska Krajina 1857–1858, then appearance of hajduks and possibility of war
break with the Principality of Serbia 1863–1864.
The Serbian press from Preca was dealing a lot with religious issue in Bosnia
and Herzegovina. While its interests for certain topics, which plagued Bosnian and
Herzegovinian ecclesiastical life, were different in certain time periods and
politically and ideologically determined. Period under the Ottoman rule was marked
with the newspapers texts about violent islamization. A lot of space in the Serbian
press from Preca was devoted to news, reports and letters about appointments of new
metropolitans, as well as of their attitude towards authorities and believers. It was
written a lot also about schools in Bosnia and Herzegovina, their appearance and
number, number and status of teachers, pupils, financial issues, management
methods and funds allocations, books and textbooks, curriculum and about an issue
which had the most data in press – conflict with authorities. School councils of the
Serbian, elementary, and later high, schools turned to the most eminent Preca papers
with the appeal to publish their vacancies‟ advertisements for teachers from the
South Hungary in their schools. In this regard Bosnian Serbs were obliged by
Medakovic‟s The Serbian Diary and Miletic‟s Flag and councils mostly turned to
these media, believing that they advocate most faithfully interests of ''enslaved
Serbs''.

ЂОРЂЕ МИКИЋ
Институт за историју
Бањалука

СЕЛО ЦРКВИНА КОД БОСАНСКОГ ШАМЦА
КРАЈЕМ XIX И ПОЧЕТКОМ XX ВЕКА
Апстракт: Рад даје основне податке о селу Црквина код Босанског
Шамца крајем ХIХ и почетком ХХ века.
Кључне речи: Црквина, Босански Шамац, Посавина, Градачац,
православни Срби.
Село Црквина, недалеко од Босанског Шамца, уз некадашњи "државни
пут" према Градачцу и Модричи, спада меёу најстарија насеља у овом делу
Посавине. Још у другој половини XIX века, када је било у Градачачком срезу, а
испостави босанскошамачкој, мало и веома напредно село Црквину
сачињавали су његови саставни делови: Дрвеник, Марјановићи, Михаљчићи и
Сјенчићи, који су добили називе по доминантним презименима у селу.
Своје име добила је Црквина по легенди која се можда и данас одржава у
том крају у живом предању, а то је веровање да је реком Босном допливала за
својим верницима стара, од брвана саграёена црква, а из крајева горњег тока
ове реке. Ову цркву су тадашњи досељеници пренели на место каснијег
селишта у Црквини.
Стари хроничари, на основу очуваних црквених летописа које су у своје
време могли видети, бележе да је историја овога малога насеља веома бурна.
Као и већина места уз десну обалу Саве, насупрот Славонији, са повољним
условима за живот, и Црквина је више пута расељавана и насељавана; одлазило
се преко Саве, а долазило из унутрашњости Босне да би се побегло или остало
у повољнијој средини Посавине. Црквина је била и поприште мучних и
тегобних народних борби за национална и аграрна права у овом крају.
Помагала је продирање "Маёара" преко Саве, као представника "крста", или је
била "гнездо народних узданика", борећи се самостално "против тадашњег
турског насиља". У чувеној посавској буни 1857/58, званој "Протина буна" или
"буна на Липику", учествовали су Црквинци веома видно. У "побуни раје" због
прекршеног споразума склопљеног са беговатом истицали су се, поред
тадашњег орашачког проте Симе Аврамовића, и тадашњи црквински поп Аћим
Стефановић, Црквинац Симо Катанић и други. По угушењу "побуне нејаке
раје" поп Стефaновић је одведен у "ропство" у Малу Азију, пошто га је 1858.
босански везир Осман-паша осудио на 11 година заточења.

Упоредо са борбом за слободу и правду, али и раније, Црквиници
изграёују свој национални и друштвени живот. Прожети вером и родољубљем,
они су 1810. основали своју црквену општину, која је била једна од
"најстаријих у овоме крају". Истовремено са радом прве црквене општине,
почео је и рад Српске конфесионалне школе 1810. и трајао је до 1882. У
меёувремену су парохијани 1845. саградили своју "стару цркву", а 1888. "нову
цркву", која је после рата и уједињења 1918. претворена у Државну народну
основну школу и после тога дуго служила.
У Црквини су живели само православни Срби. Према аустроугарском
попису становништва из 1895, у селу су биле 132 куће насељене а једна
ненасељена, са 814 становника, од којих 412 мушких и 402 женско. Кметовских
кућа је било 127, са 656 душа, слободних земљорадника, истовремено кметова,
биле су три куће са 14 становника. Пољопривредом се бавило 805 становника,
док је њих девет воёено као "остало цивилно становништво". Према попису
стоке из те исте године, њених је поседника, без пчелара, било 186. Имали су
99 коња, 629 говеда, 419 коза, 853 овце и 1.104 свиње, а пчелара је било 13 са
20 кошница. Број становника по попису 1921. године повећао се на 1.012 душа,
и даље сви православни.
Црквинци, пореклом из брдских крајева, по традицији су били воћари и
сточари. Одлазили су у крајеве преко Саве и долазили у додир са напреднијом
пољопривредом и сточарством и враћајући се у свој крај доносили су стечена
сазнања, која су примењивали у својим домаћинствима. "Горди на своју
прошлост", предњачили су и касније спадали у "најнапредније
пољопривреднике".
Иако сиромашни, али вредни и поштовани, Црквинци су били сложни у
свакој акцији и народној ствари. Још у годинама пред Први светски рат
основали су своје Соколско друштво, а после рата и уједињења у народној
држави су 1930. основали Сеоску соколску чету, која је бројала 50 чланова и
која је касније стално расла. Године 1934. поведена је у селу акција да се
изгради Соколски дом, са жељом да се уз помоћ Хигијенског завода у њега
смести сеоско купатило. Овде је нашла пуно разумевање и Школа за сеоске
домаћице, која је основана "од пре извесног времена". Због одличног одзива
тражено је да се доведе и трећа наставница за учење сеоског ткања и да остане
и за следећи курс. Соколско друштво сараёивало је дуже време са сеоском
дилетантском секцијом на позоришним представама. У корист подизања свога
дома одржане су, са одличним успехом, неколике позоришне представе у
околним местима.
У циљу потпомагања живог интересовања овога напредног села, по вољи
сељана жељних стручних савета, нарочито оних из области пољопривреде,
отпочели су стручни референти при шамачкој испостави рад низом предавања
из области људске и сточне медицине и агрономије. Предавања су одржавана у
згради основне школе. На једном предавању било је преко 250 људи. Ови
сиромашни пољопривредници, у доба опште привредне стагнације 30-их

година XX века, нису губили веру у бољу будућност и боље дане. То се
најбоље видело по марљивом и пажљивом слушању савета. Искуство средине и
прошлост из које је поникао и развијао се овај тип сељака, њихова
приврженост напретку заслуживали су пуну подршку и наклоност његове
интелигенције. И поред напретка и развоја крајем 20-их година XX века, село
Црквина је остало изразито пољопривредно. Ван пољопривреде, од 1.012
становника у 1927. години, био је ковач Перо Радић и неколико трговаца
мешовитoм робом. Били су то Радован Даничић, Никола Симић, Раде
Mаринковић и Радo Томић.

БОРИВОЈЕ МИЛОШЕВИЋ
Филозофски факултет
Бања Лука

КАТОЛИЧКА ПРОПАГАНДА У БОСАНСКОЈ
КРАЈИНИ У АУСТРОУГАРСКОМ РАЗДОБЉУ
Апстракт: Католичка пропаганда у Босни и Херцеговини појавила се
одмах по окупацији покрајина. Вршена је темељно, систематски и најчешће
грубим методама, уз свесрдну помоћ државе окупаторке, са циљем да
Католичку цркву што више ојача и уздигне. Њени носиоци били су
врхбосански надбискуп Јосип Штадлер и ред исусоваца, којем је и сам
припадао. Ударе католичког прозелитизма подносили су сви Срби у БиХ, а
посебно је дошла до изражаја у сиромашним мјестима Босанске Крајине, са
малим процентом писменог становништва и знатно удаљеним од епископских
центара Српске православне цркве. Истовремено су покрајинске власти, како
би повећале број католика у земљи, помагале процес колонизације странаца,
али и исељавање домаћег елемента из земље.
Кључне ријечи: Босанска Крајина, католичка пропаганда, унија,
Аустроугарска, Сава Косановић, Јосип Штадлер, Бењамин Калај, траписти,
православно свештенство, колонизација.
Знајући значај вјере у животу свих национално-вјерских група у Босни и
Херцеговини, аустроугарске власти су овом питању приступиле врло пажљиво
и темељито. Однос режима према вјерским заједницама био је, прије свега,
одреёен политичким мотивима и уклапао се у општу стратегију учвршћивања
Монархије у окупираним земљама. Закључењем конвенције са Цариградском
патријаршијом, аустријски цар је 1880. године добио право да поставља и
смјењује православне архијереје без учешћа народа. Једино што је у цркви
остало ван непосредног утицаја власти билe су црквено-школске општине,
којих је у Босни и Херцеговини крајем XIX вијека било 351.1 Окупационе
власти успјеле су убрзо да католички ред фрањеваца уклоне са жупа и врате их
у самостане, те тако умање њихов дотад велики утицај на вјернике.2 Послије
1

Милорад Екмечић, Друштво, привреда и социјални немири у Босни и Херцеговини, у: Историја
српског народа VI–1, Београд 2000, 571.
2
Обзиром да се то могло постићи једино уз помоћ Ватикана, аустроугарска влада настојала је
да увјери римску курију да фрањевци не схватају задаћу коју Аустрија, као католичка земља,
има у Босни. Још 1875. аустријска дипломатија успјела је да се у Ватикану избори за декрет

дугих преговора, јуна 1881. дошло је до уговора измеёу Свете столице и
Аустроугарске о хијерархијском преуреёењу Католичке цркве у Босни и
Херцеговини, којим се, измеёу осталог, цару даје привилегија да именује
надбискупе и бискупе. Тиме су фрањевци изгубили водећу улогу у животу
Католичке цркве у Босни и њихова власт и углед нагло су ослабили.3
Римокатоличка пропаганда појавила се у покрајинама одмах послије
окупације, а најлакше се уочавала по многим новоподигнутим црквама,
мушким и женским манастирима, школама и случајевима покатоличавања
православних и муслимана. Мада је затекла католичке цркве само тек у
неколицини вароши, окупација је знатно оживјела Католичку цркву у
Босанској Крајини. Већ 1881. установљена је Бањолучка бискупија са
сједиштем у Бањој Луци, а за првог бискупа изабран је фра Маријан Марковић
из Доца код Травника. Надбискупу сарајевском Јосипу Штадлеру било је
посебно важно оснивање Бањолучке бискупије, како би она постала центар
одакле ће се католичанство ширити по Крајини, етнички претежно насељеној
Србима. Објашњавајући зашто му је потребан језуита на бискупској позицији у
Бањој Луци, Штадлер признаје како је "католицизам природни носилац
симпатија аустријских у БиХ", па "ако посвуда ојача католицизам, ојачаће и
Аустрији пријатељски елемент".4 У подношењу захтјева за подизање
католичких храмова настала је права поплава, а мјеста за градњу тражена су
најчешће у центрима градова и насеља, због чега је Католичка црква убрзо
дошла у сукоб са муслиманским елементом, који је доминирао овим
дијеловима градова.5 Оснивање женског самостана "црних сестара"
Назарећанки у близини Бање Луке, уз раније основан трапистички самостан
(1869. године), дало је јак подстрек оживљавању католичанства на овим
просторима.6 Траписти су брзо напредовали, па су у близини Бање Луке
подигли манастир и богато пољопривредно имање.7 Самостан Назарет имао је
којим се школовање фрањевацима забрањује у Штросмајеровом Ђакову и сели се у маёарски
Острогон; Bogomir Brajković, Vatikanska politika u prošlosti prema Bosni i Hercegovini, Pregled,
Sarajevo, br. 10, oktobar 1955, 280–285.
3
Исто, 283.
4
У вези са постављањем језуите на бискупски положај у Бањој Луци, Штадлер каже: "Када
приликом избора бискупа у Бањој Луци стављам на тезуљу аустријски патриотизам, морам се
одлучити против избора једног фрањевца"; Војислав Богићевић, Стање српско-православне
цркве у Босни и Херцеговини од окупације 1878. до почетка борбе за верско-просветну
аутономију 1896. године, у: Гласник Српске православне цркве, бр. 3–4, Београд 1959, 58–59.
5
Ђорёе Микић, Бања Лука на Крајини хвала, Бања Лука 1995, 258.
6
Католичка вјерска заједница имала је разгранат систем просвјетних завода који су, уз
образовање, имали за циљ и ширење католичке вјере. Поред траписта, меёу новопридошлицама
посебно су биле активне Сестре драгоцјене крви или како их је народ звао "црне ноне", које су
на простору Крајине основале више школских завода. Још 1872. у Бањој Луци основну школу
основале су Милосрдне сестре; ĐorĊe Mikić, Austrougarsko razdoblje, u: Fotomonografija Banja
Luka, Banja Luka 1990, 59.
7
Новосадска Застава наводи како су траписти себе називали "мисионарима". Новац им је
пристизао са свих страна, а посебно из Аустрије, те су крај Бање Луке почели зидати велики

низ филијала, посебно у новоформираним њемачким, пољским и чешким
колонијама у срезовима Бања Лука, Градишка и Прњавор.
***
Носилац агресивног католичког прозелитизма у Босни и Херцеговини
био је учени загребачки теолог и будући сарајевски надбискуп Јосип Штадлер
(1843–1918). Премда Земаљска влада није јавно одобравала неке његове потезе,
страхујући од реакција припадника других конфесија и нарушавања мира у
покрајинама, на друге начине се трудила да Католичку цркву што више
материјално уздигне и учврсти. На опасности римске пропаганде упозорио је
већ неколико година по окупацији митрополит Сава Косановић Окружницом
од 26. априла 1883, бр. 623, у којој опомиње православно свештенство на
католичку пропаганду и од свештеника Дабробосанске епархије тражи да буду
одлучни бранитељи своје угрожене вјере. Окружница је, сасвим очекивано,
изазвала одобрење на православној, а нападе на католичкој страни. Као
потврду својих разлога за писање Окружнице, митрополит Косановић навео је
и врло непријатан случај из Крајине, када је један католички свештеник пуцао
из пушке у дрвени кров православне цркве у Романовцима код Бање Луке и чак
мокрио уз њен олтар.8 Најжешћу реакцију Окружница је изазвала код
босанскохерцеговачких бискупа Јосипа Штадлера и Пашкала Буцоњића, који
су митрополиту Косановићу упутили тзв. "Отворено писмо". У одговору на
њега Косановић, измеёу осталог, помиње како му је владин савјетник
Мирошевски отворено нудио унију, али и критикује књигу Католичка црква
(Загреб, 1881), коју је превео Јосип Штадлер, а чији садржај вријеёа
православну вјеру и српску историју.9 Стриктном наредбом министра
Бењамина Калаја, коју је спровео земаљски поглавар у БиХ барон Јохан Апел,
забрањен је и затим уништен Косановићев "Одговор" на "Отворено писмо"
католичких бискупа, а потом је забрањена и свака даљња полемика путем
штампе.10 За вријеме свог кратког мандата (1881–1885) Косановић је два пута
походио Босанску Крајину, улажући сав свој труд и знање у подизање и
обнављање српских цркава и манастира, као и заштиту српских народних
школа. Приликом ових канонских визитација стално су га пратили окружни и
котарски предстојници, под изговором свечаних дочека, а са стварним циљем

манастир. Због обимних граёевинских радова, бањалучки паша их је оптужио "да то што они
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да под будним оком окупационих власти буде што даље од непосредног
контакта са православним народом и његовим проблемима.11
Земаљска влада потрудила се, тобоже, да прелазак из једне у другу вјеру
и нормативно уреди, па је у ту сврху 1891. донијела наредбу којом прописује у
којим случајевима и под којим условима може неко промијенити вјеру. Упркос
наредби, влада је више пута потврдила како је католичко свештенство
поступало самовољно, проводећи конверзије на своју руку и потпуно
игноришући прописе.12 Тако је и ова одлука, попут раније донесене
прокламације цара Фрање Јосифа, од 25. јула 1878, којом се свим граёанима
Босне и Херцеговине, измеёу осталог, гарантује слобода вјере и поштовање
светиња и обичаја, остала тек жалосно подсјећање на још једну неиспуњену
обавезу окупаторских власти.
***
Посебна опасност од католичког прозелитизма пријетила је женској
младежи која је похаёала римокатоличке манастирске школе, јер је наставни
програм у њима био удешен тако да што више дјевојака одврати од
православља. Католичке калуёерице говориле су дјеци "како Бог не станује у
православној цркви"; православне ученице слушале су језуитске проповиједи,
говорено им је да је "једна Марија" и да нема никакве разлике меёу
римокатоличком и православном вјером!13 Римска пропаганда је на
рушевинама српских подизала језуитске школе, те у њих мамила посебно
женску дјецу, под изговором да тамо уче ручне радове, њемачки језик или да се
спремају да постану учитељице. Агитовано је и поклонима књига, икона,
крстића и медаља с ликовима римокатоличких светаца, а надбискуп Штадлер,
сањајући о унији, ревносно је ширио лист Балкан, који је био намијењен
највише босанским Србима. Поборници католичког прозелитизма уједно су се
трудили да преко језуитских и других њима наклоњених листова оповргну
постојање било какве римске пропаганде у покрајинама. У томе предњачи
језуитски Обзор који октобра 1899. пише како "у ових неколико година нема у
Босни и Херцеговини нити једног случаја изнуёеног пријелаза с православља у
католичанство и да о примамљивању и агитацији у том смјеру не може бити ни
говора".14 Осим путем школе, превјеравању су биле изложене православне
дјевојке које би се одлучиле на брак са католицима, на шта је упозорио
херцеговачко-захумски митрополит Серафим Перовић у посланици
православном свештенству бр. 313, од 22. фебруара 1901. Перовић наводи како
"римокатолици наше православне дјевојке краду, ноћу одводе, превјеравају и
за своју момчад вјенчавају и то без знања родитеља или старатеља дјевојачких
11
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и без икаква обзира на законске прописе о томе".15 Да је ова посланица имала
покрића у стварности открива примјер босанског фратра Јосипа Бенцуна, који
је својим вјерницима поручивао да "за жену наёу какву хришћанку" коју ће
потом превести у католичку вјеру, а при томе се и сам нудио за кума. 16 На
притиске унијатске пропаганде скретао је пажњу и митрополит дабробосански
Ђорёе Николајевић, који је често опомињао свешетнике и вјернике на дужност
чувања православне вјере. У окружници од 26. новембра 1889. Николајевић
подсјећа родитеље на обавезу да своју дјецу васпитавају у духу православне
вјере. Пошто су многи родитељи неуки, свештеници су дужни да им у томе
помогну. Тражио је да му се на крају сваке године достави успјех ученика и
преглед преёеног градива из вјеронауке.17 Руководећи се девизом да циљ
оправдава средства, језуитски свештеници нису презали чак ни од отмица
православне дјеце у Крајини. О томе свједочи болна судбина 17-годишњег
Србина Драгутина Цвјетковића, који је, оставши сироче послије очеве смрти,
са млаёим братом Лазаром био заточен у трапистичком самостану "Марија
Звијезда" код Бање Луке, гдје је дуго наговаран да промијени вјеру.18 Један
неименовани језуита из Босанске Дубице покушао је средином 1900. да
покатоличи четворо српске сирочади, хвалећи се како је желио да им "својом
вјером спаси невине дјечије душе".19 Учитељ и управник комуналне школе у
Котор Варошу Еуген Биргер, користећи се чињеницом да су православна црква
и школа доста удаљене од вароши, уз помоћ локалног фратра Алфонса, а без
дозволе и знања родитеља, редовно је српску дјецу доводио на службу у
тамошњу католичку цркву.20 Унијатски свештеник Анди Сегеди из Прњавора
често се из пропагандних разлога облачио попут православног свештеника, док
је истовремено пред локалним католицима држао проповиједи усмјерене
против прњаворских Срба и њихове цркве.21 Лист Србобран пише 1888. да је
само у првих неколико година окупације на простору измеёу Градишке и Бање
Луке подигнуто седам римокатоличких манастира, од којих су Траписти у
близини Бање Луке најјаче заступљени.22 Са друге стране, Бања Лука је све
вријеме аустроугарске окупације била без жељеног православног храма и
служила се црквицом подигнутом још 1879. Првобитно замишљену Саборну
15
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цркву бањолучки Срби успјели су да саграде тек за вријеме Крљевине
Југославије. Опремање и подизање православних храмова било је углавном
препуштено приватној иницијативи, а окупационе власти с тим у вези биле су
посебно сумњичаве на поклоне који су стизали из православних земаља Србије
и Русије. Због овог су се у великој неприлици нашле црквено-школске општине
у Дубици и Дервенти када су 1881. примиле црквене књиге и одежде које су из
Русије стигле послије смрти руске царице.23 Митрополит Николајевић био је
приморан потписати од владе поднесену изјаву да цркве у окупираним
покрајинама ни у чему не оскудијевају, па им ни помоћ из Русије није
потребна.24
У посматраном раздобљу многи православни манастири у Крајини нашли
су се на удару католичког прозелитизма и локалних власти. Карактеристичан је
случај манастира Рмањ, којем је окружни предстојник Пољак Кавецки
отворено пријетио да ће га срушити. Због пронаёених црквених књига из
Русије распустио је локални црквени одбор и дуго онемогућавао израдњу
школе и парохијског дома.25 Манастир Крупа и околна плодна земља нашли су
се на мети трапистичког реда из Бање Луке. Прота Вид Ковачевић сазнао је
како траписти са једним предузећем из Беча намјеравају ту земљу откупити и
на њој саградити свој манастир и фабрику ћебади. Због тога је митрополит
Николајевић морао жалбама интервенисати код Земаљске владе. 26 Упркос
многим жалосним примјерима католичке агресивности, министар Калај се у
Делегацијима редовно приказивао као особити добротвор и заштитник
православног народа и његове цркве. У једном говору из 1897. наводи да је од
окупације до 1896. потрошено на православно више свештенство чак 709.000
форинти, а за подизање и обнову православних цркава 286.000 форинти.27
Калај при томе не саопштава колико је у исто вријеме дато средстава
католичком свештенству, јер би тада постало јасно да се за свештенство
релативно најбројнијег дијела становништва троши исто или мање неголи за
свештенство релативно најмалобројнијег дијела. Калај је сматрао потребним
протежирање католика, које је морало бити такво да код становништва створи
осјећај користи ако се припада католичкој заједници. Мислио је да ће
муслимани временом изгубити ислам и прећи на католичанство, чиме би оно у
Босни и Херцеговини коначно однијело превагу. 28 Врхови Католичке цркве
често су изражавали отворено задовољство успјехом католичких мисија у
земљи, "па окупиране покрајине сматрају за прву и најбољу од свих мисија
католичких".29 "Католичке мисије нашле су у Босни и Херцеговини погодне
23
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прилике за своје стално развиће, које се све више шири", пише почетком XX
вијека католички лист Quartalshrift из Линца.30 Драгомир Јанковић, аутор
текста Барут мирише, објављеног у Отаџбини 1908, наводи како је српски
народ већ три деценије изложен великој опасности да буде однароёен и да
изгуби своју народност. "Прије окупације није се знало у Босни и Херцеговини
за народ Хрвати, данас је цијела државна управа налегла на ту народност.
Помоћу ње се одржава и она јој је десна рука у извоёењу паклених намјера".31
Не чуди зато да је руски писац Александар Харузин овај период називао
"отвореном борбом православља са агресивним римокатолицизмом".32
***
Свехрватски католички конгрес, одржан у Загребу 1900, који је
католичанство идентификовао са хрватством и поставио генералну вјерсконационалну стратегију Ватикана према Балкану, ископао је дубок јаз измеёу
католичког и православног народа у овдашњим крајевима. 33 На Свехрватском
католичком конгресу главну ријеч водио је надбискуп Штадлер, одржавши и
програмски говор о идентификацији хрватства са католичанством. 34 Штадлер,
као носилац непопустљивог клерикализма, сматрао је сасвим правилним да је
он као црквени поглавар самим тим предодреёен и за политичког воёу
босанскохерцеговачких Хрвата.35 Сарајевски надбискуп јавно се хвалио да је
добио задатак "да под папин штит преведе хришћане источне православне
цркве", али се уједно и жалио "на хришћане источне цркве коју ови не одвајају
од своје народности".36 Меёутим, чак су и званичне покрајинске власти биле
свјесне колико су проблема у политички нестабилној Босни и Херцеговини
могле изазвати Штадлерове агресивне акције. Цивилни адлатус барон Кучера
његово прозелитско врбовање назива суровим и насилним, те додаје како оно
"изазива политичке опасности и могло би католичким интересима у
30
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будућности донијети далекосежне штете".37 Због тога Кучера 1900. набацује
Калају идеју да Штадлер преузме упражњену надбискупску столицу у Задру,
јер његово нетактичко држање штети и влади и Католичкој цркви.38
Штадлерова изјава са загребачког конгреса, "да се Босна и Херцеговина што
прије сједине са матером земљом (Хрватском, примј. аутора), изазвала је оштро
реаговање, не само нехрватске штампе у Монархији, већ и званичних државних
кругова. Дворска канцеларија у Бечу послала је Штадлеру опомену у којој
наводи да је он "заборавио своју свештеничку дужност и постао очајни
политичар, који због положаја на коме је, може да начини неприлика самој
Монархији, и унутра и споља".39 Митрополит дабробосански Сава Косановић
закључио је да се католички конгрес у Загребу више бавио политичким него
црквеним питањима и да се на њему "показао савез хрватске и римске
пропаганде у служби продирања швапског запада на Балкан".40
Католичка пропaганда пустила је јачег коријена посебно у оним
мјестима гдје је због удаљености или слабијег образовања, утицај
православних црквених достојанственика био слабији, што је посебно видљиво
на простору Босанске Крајине. Носиоци католичког прозелитизма рачунали су
да ће лако постићи успјех, јер су муслимани терором били застрашени, а
православни су били неуки и неорганизовани.41 Прота Алекса Илић пише 1903.
како се "католичанство и православни Срби сусрећу у овим двема српским
покрајинама (Босна и Херцеговина, примј. аутора) свуда као љути
непријатељи. Али, на страни првих је увек успех, јер с њим иду под руку власт
и сила".42 Прота Илић напомиње како је римска пропаганда уочила да се
православље слабије одржава у оним мјестима која су сиромашнија, попут
Бање Луке и Бихаћа, па тамо новцем и поклонима шири католичку вјеру.
"Бихаћ је једно сирото мјесто", пише Илић, "гдје се народ због материјалне
оскудице слабије опире католичкој пропаганди, која се, мало-помало, шири са
појмом унијаћења".43 Прота додаје како православно свештенство, са
незнатним изузецима, стоји чврсто уз свој народ и с њим брани светиње
православне цркве и своја вјековна права. "Ни тамнице, ни прогонства, ни
насиља, глобе и унижења, нису били кадри да одвоје свештенство од народа
свог и да умање ревност његову у борби са католичком пропагандом, која

37

Војислав Бочићевић, Стање Српске православне цркве у Босни и Херцеговини од окупације до
почетка борбе за верско-просветну аутономију 1896, у Гласник Српске православне цркве,
XL, 1959, 96.
38
Tomislav Kraljaĉić, нав. дјело, 326.
39
Хришћански весник, Београд, XVIII, 1901, 66.
40
Сава Косановић, Римска пропаганда и хрватство, у: Рим не мирује, Шабац 2003, 122.
41
Епископ жички Василије, Улога Српске православне цркве у Бањалучком велеиздајничком
процесу, Београд 1979, 46.
42
Алекса Илић, нав. рад, 46.
43
Исто, 52.

бесомучно кидише на православни живаљ и његове светиње".44 П. М. Томић у
дјелу Православље у Босни и Херцеговини закључује како под управом
Аустоугарске народ није само материјално пропадао, већ се и морално
дегенерисао и културно кварио, тако "да је добијао само оне установе које
убијају вјеру, поштење и карактер и које од човјека праве роба и животињу".45
***
Како би што више ојачале католички елемент у земљи, те разбиле и
уситниле чисто српске територије, аустроугарске власти су улагале пуно
напора у насељавање страних колониста, посебно у Крајини, правдајући тај
процес економским разлозима. У бројчаном погледу најуспјешнија је била
колонизација у раздобљу од 1890. до 1905. Меёу насељеницима највише је
било Нијемаца, Маёара, Чеха, Словака, Италијана, Украјинаца и Пољака. Влада
их је помагала на разне начине, а најприје додјелом бесплатне државне земље и
ослобаёањем од пореза. Иза ове најзнатније колонизације у Босни и
Херцеговини стајали су политички и финансијски кругови Монархије, посебно
маёарска Аграрна банка.46 Знатну улогу имали су и неки католички црквени
кругови, као на примјер управа самостана траписта "Марија Звијезда" код Бање
Луке, претходница аустроугарског продора у Босну. 47 До 1911. у Босни и
Херцеговини је створена мрежа од 20 њемачких сеоских колонија.48 Највећи
број странаца населио се у срезове Прњавор, Бања Лука, Дервента, Босанска
Градишка и Костајница.49 У исто вријеме окупациона влада подстицала је
исељавање православних и муслимана из покрајина. Србобран пише да лажни
руски агенти и српски пријатељи, а у ствари препредене и прерушене језуите,
"по Босанској крајини подговарају народ на сеобу, а по земљи се пронио глас
да ће Србе пошокчити и сасјећи ако се не иселе у Русију, гдје ће добити све
што пожеле".50 Агитација за исељавање била је посебно јака у Приједору,
Босанском Новом и Крупи. Како котарске власти нису жељеле стати у крај
44
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оваквој пропаганди, често су сами граёани узимали правду у своје руке и
протјеривали агитаторе. На тај начин је из Новог протјеран Хрват Анте
Топаловић из Петроварадина, који је по недјељним пазарима окупљао тежаке
око себе и подговарао их на сеобу.51 Српска ријеч, пишући о досељавању
странаца који "у нашој земљи живе као бубрег у лоју", наводи како се "наш
народ, нарочито из сиромашних крајева Крајине и Херцеговине, листом сели у
Америку".52 Упоредо са агитацијом за исељавање, по Крајини су се, посебно
на селу, ширили гласови о тобожњем "сједињењу цркава".53
Како Србима тако је и крајишким муслиманима превјеравање било
посебно болан проблем. Обично су муслиманске дјевојке прелазиле на
католичку вјеру због својих будућих мужева и тако изазивале велику срамоту у
породици. Због оваквих случајева 1882. босански муслимани су у Беч послали
једну протестну делегацију, која је испословала да босанска управа изда
Наредбу о прелазу из једне вјере у другу. Уредбом је предвиёено да "прелазник"
мора бити умно здрава и пунољетна особа, те да се прије свега мора обратити
своме вјерском старјешини за мишљење. Наредба је изигравана на тај начин
што су католички свештеници прелазнике слали у Далмацију или Славонију,
гдје наредба није важила. У представци министру Калају из 1900. муслимански
прваци наводе како се "послије двадесетогодишње окупационе управе виде
порушене џамије, разрована муслиманска гробља, ... а нове и велељепне цркве
и самостани ничу и ондје гдје римокатолика нема, као у Високом, Зворнику и
Босанском Петровцу".54 На бројне притужбе муслимана Калај је исте године
одговорио како није истина да влада помаже католичку пропаганду меёу
муслиманима, "јер су од окупације покатоличене само 32 мухамеданске душе, а
за исто вријеме је у Ислам из других вјера прешло 29 особа".55 Митрополит
Сава Косановић писао је тим поводом како "велико-хрватска пропаганда путем
свог новинарства, напада на све оно што је у исламском народу поштено и
угледно". Свако реаговање исламског народа на ове нападе проглашавало се
"буњењем јавног реда и мира".56
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Borivoje Milošević
Catholic Propaganda in Bosanska Krajina in the Period of Austro-Hungary
Conclusion
In general, religious politics of Austro-Hungary toward Orthodox Serbs was
rough, arrogant and often used medieval methods. In the background of this politics,
hided the intention of occupation authorities to create conditions for thorough change
of country‟s religion structure in the future on behalf of Catholic Church. Jovan
Skerlic gave a correct evaluation of the Austro-Hungarian intentions, stating that
"when (the Serbs) entered the system of Austrian monarchy, from the beginning they
were considered as schismatic and one of the first intentions of the palace and great
Catholic clergy was to take them to the only-rescuing lap of Catholic church by force
or willingly, at once or gradually57". A special role in implementing government
plans had a very ambitious Jesuit, Sarajevo Archbishop Josip Stadler, a main actor of
aggressive catholic proselytism. Catholic propaganda was especially strong in the
territories of Bosanska Krajina and Herzegovina. In this area it is hard to certainly
state the number of those Serbs or Muslims who accepted Catholic religion, although
in historiography this number is considered to be insignificant. 58 Besides
propaganda, number of the Catholics in provinces increased also as a consequence of
foreigners‟ colonization process and emigration of local population at the same time.
In time hopes of union idea protagonists scattered facing strong resistance of other
confessions‟ members, highly developed national awareness of Serbs as well as
continuous attempts of the Orthodox population to defend sanctities of Orthodox
Church and national rights.
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RIMOKATOLIČENJE SRBA I PRODOR
HRVATSTVA U BOSNU I HERCEGOVINU 1878–1914
Apstrakt: Istoriografskom analizom se otkriva zajedniĉka vatikanskoaustrijska imperijalna misija (1878–1914) rimokatoliĉenja srpskog pravoslavnog i
muslimanskog stanovništva, i stvaranja podobnog "drţavotvornog" habzburškog
hrvatstva od porimokatoliĉenih srpskih konvertita i brojnih u Bosnu i Hercegovinu
doseljenih stranih rimokatolika.
Ključne riječi: Austrougarska, Vatikan, rimokatoliĉka crkva, Bosna i
Hercegovina, Srbi, hrvatstvo, muslimani, misija, prozelitizam, Josip Štadler,

Uvodne napomene
Svete rimokatoliĉke austrijsko-vatikanske pseudoarhivske (dokumentarne)
laţi stvarale su i stvaraju virtuelnu istoriju balkanskih prostora, istoriju novih
nacionalnih identiteta (npr. "Bošnjaka" preko pravoslavnih "krstjana" – bogumila),
pa tako i novog rimokatoliĉkog vjerskog naciona Hrvata na srpskim
bosanskohercegovaĉkim prostorima. Poznato je da su ozbiljni istoriĉari isticali
skrivenu austrijsko-vatikansku istoriju, pa istorija Habzburgovaca ("krunisanih
inkvizitora") nije davala dovoljno podataka da se u punoj mjeri spozna: "Njena
istorija je najmanje poznata od sviju drugih: jezuiti, budući gospodari zemlje, na
vješt su je i drzak naĉin falsifikovali. Hormair, 25-godišnji direktor beĉke arhive,
nazivlje sve knjige dotle štampane, u pogledu tome, da nijesu ništa drugo nego
radovi po narudžbini i unaprijed ugovorene izmišljotine. Laţ vlada na obali
Dunava. Vladari, koji su upravljali zemljom, pomoću lukavstva i pomoću sile,
hoćahu joć da prevare i buduća pokoljenja. Oni davahu da se štampaju laţna djela, da
im posluţe kao iluzije. Nijednom istoriĉaru nije bilo moguće da doĊe do istinitih
dokumenata; arhiva bijaše zapečaćena kao kakva grobnica".1
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Istoriĉar ĐorĊe Ĉokorilo je Mišjelsove konstatacije o falsifikovanju austrijske
istorije u globalnim okvirima primijenio na istoriju Bosne i Hercegovine pod
austrijskom okupacijom, pa je i on potvrdio da "sve što je izišlo iz zvaniĉnih vrela, to
su radovi po porudţbini i unaprijed ugovorene izmišljotine". S druge strane
Benjamin Kalaj je nastojao da obmane francusku javnost i medije, angaţmanom
(bolje reĉeno potkupljivanjem) nekolicine francuskih nauĉnika pod vodstvom
profesora Olivijea, inaĉe urednika "Revue generale des Sciences", koji je dvije
sveske Revije posvetio rezultatima te "nauĉne ekspedicije". Sam Olivije je priznao da
su "interpretes" ("tumaĉi") bili "ovlašćeni" ("autorises") od same austrijske
administracije. Ĉokorila je "bolila" ĉinjenica što "nam je toliku nepravdu uĉinio
jedan ĉlan onog naroda (francuskog – N.Ţ.), koji nosi luĉu istine i Pravde, Slobode i
Progresa". Pored Olivijea, u ljeto 1905. u Bosni i Hercegovini je boravilo "stotinjak"
Francuza "istraţitelja" bosanske politiĉke stvarnosti i istorije, meĊu kojima i profesor
sa Sorbone Homan iz Pariza, Bol - glavni urednik "Alzas Lotaringije" iz Strazbura i
drugi istaknuti intelektualci iz Francuske. Ĉokorilo je pokušao upozoriti Olivijea "na
pravo stanje" u Bosni i Hercegovini, tokom ovog njegovog boravka, ali mu je
profesor samo odgovorio da je "situacija u okupiranim zemljama vrlo zamršena".2
Neĉuvena vjerska nasilja "apostolske vojske" protiv "jeretika" (protestanata),
što ih je Austrija poĉinila u Italiji, Ugarskoj i naroĉito Ĉeškoj, u dobroj mjeri su dugo
ostala skrivena od intelektualne javnosti. Politiĉko podjarmljivanje pokorenih
zemalja pratilo je neizbjeţno vjersko preobraćanje nerimokatolika (odnosno
stvaranje iskljuĉivo rimokatoliĉkog austrijskog carstva), kako bi se uništila "jeres" i
narod uveo u krilo rimokatoliĉke crkve kao "jedino utoĉište blaţenstva". "Inkvizicija
pod carskom zastavom" naroĉito je bila pojaĉana u protestantskoj Ugarskoj od
vremena njenog pripojenja Austriji 1683–1699. godine. Carica Marija Terezija je
protestante silom naseljavala u rimokatoliĉke krajeve kako bi što prije promijenili
vjeru, tradiciju i obiĉaje. Njene drţavne vjerske komisije nekatolicima su silom
oduzimale knjige u kojima su se nalazile njihove vjerske i nacionalne doktrine, te im
zabranjivale da iste saopštavaju mlaĊim pokoljenjima.3
ĐorĊe Ĉokorilo je 1905. istim argumentima optuţio Austriju i Vatikan za
tadašnje dogaĊaje u srpskim zemljama, za "ţivu akciju ultramontanizma i Dranga što
se razvija na Slavenskom jugu", za "srednjevjekovno ropstvo srpskog naroda u Bosni
i Hercegovini, ašikovanje Austrije kroz novopazarsko prozorĉe sa Solunom". U
svemu tome "nesretni aparat austrijske politike toliko je rutiniran da je nemoguće
preuzeti nad njim i najmanju izmjenu. Šta više, uslijed degenerisane beĉke kamarile i
uslijed zastrašenog plutokratizma Rimske crkve na zapadu, ovaj aparat je stao da radi
put Istoka takom brzinom, kao da je pred pitanjem ţivota ili smrti". Ĉitajući knjige
holandski i biće prevedeno na sve jezike" (Michelet, Louis XIV eta la revocation de l'edit de
Nantes...).
2
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3
Đ. Ĉokorilo, n. d., 37–38.

navedenih francuskih istoriĉara, Ĉokorilo je zakljuĉio da će svakom ĉitaocu ovih
knjiga "udariti u oĉi oĉita sliĉnost sudbine reformisanih i protestanata u Ĉeškoj i
Ugarskoj, za vremena Ferdinanda II i njegovih nasljednika, sa današnjom sudbinom
Srba pravoslavnih i muslimana u Bosni i Hercegovini".4
Takva pogubna vjersko-nacionalna politika beĉkog dvora i Vatikana stvorila
je od srpsko-pravoslavnog narodnog organizma (organskog etnikuma) tri
nepomirljive grupacije stanovništva: srpsko-pravoslavni narod i dva iz njega
proistekla konvertitska entiteta rimokatolika – Hrvata i muslimana – Bošnjaka. U
svojim razmišljanjima o vjersko-nacionalnim identitetima u Bosni i Hercegovini,
Dimitrije Ljotić je dao retrospektivu drţavotvornog ponašanja i meĊusobnog
oslovljavanja tri suprotstavljene vjersko-nacionalne i samim time politiĉke struje:
"Pravoslavni u BiH su fanatiĉki odani Beogradu. Muslimani su za njih Turci, a
rimokatolici Latini ili Šokci. Muslimani su prema partijskim prilikama ĉas unitaristi
ĉas federalisti (u Kraljevini Jugoslaviji – N.Ţ.). Oni imaju 'islamski svijet'. Za
muslimane pravoslavni su Vlasi, za rimokatolike Muslimani su Turci, a za ove
rimokatolici su 'Latini' ili 'Šokci'. Rimokatolici, koji pre 50 godina nisu ni znali da su
Hrvati, danas su ljući i zadrtiji u svom hrvatstvu od Hrvata iz Dalmacije ili Hrvatske.
To ĉini atmosferu Bosne i Hercegovine".5
Austrijska okupacija i erupcija rimokatolicizma u Bosni i Hercegovini
Godine 1878, "fatalnog trinaestog juna otpoĉe i trinaestog jula se završi
prijeki sud humane Evrope". Na tom sudu, koji je istorija nazvala Berlinskim
kongresom, "izreĉe trifolium englesko-njemaĉko-austrijskog prijateljstva strašnu i
nepravednu presudu" nad Bosnom i Hercegovinom.6 Mi bismo dodali i nad
4

"Narod ovih zemalja je u dva decenija austrijske 'civilizacije' prosto unesrećen: perijod okupacije
moći će istorija, sa potpunim pravom, da zabiljeţi isto onako, kako ga narod u Bosni i Hercegovini
danas karakteriše, nazivajući ga 'doba okupacije'. Jer organizam ovog jadnog naroda danas više liĉi na
oronulo tijelo polumrtvog bolesnika, nego na tijelo ţivog ĉovjeka. On postaje plijen socijalnih bolesti,
sve jaĉe i jaĉe. Koliko fiziološke (tjelesne), toliko i psihološke bolesti, što ih prouzrokuju mikrobi
austrijske politike, navaljuju na nj jatomice" (Đ. Ĉokorilo, Tajna istorija austrijske politike i njeno
produţenje u Bosni i Hercegovini, Beograd, 1906, IX).
5
D. Ljotić, Iz mog ţivota, Minhen, 1952, 47–48.
6
"Engleska, budući neprijateljski raspoloţena prama napredovanju ruskog uticaja na Balkanskom
poluostrvu, a i Kongres, bez sumnje isto tako, morali su rado pomagati širenje Austrije preko Dunava.
Knez Bizmark, u dogovoru sa grofom Andrašijem, zapoĉeo je prema tome sa Londonom pregovore,
zasnovane na aneksiji dviju slovenskih pokrajina, Bosne i Hercegovine Austro-Ugarskoj... I
solidarnost se odmah postigla, na toj osnovi izmeĊu tri Dvora. Engleska je u ovoj soluciji gledala
poraz za panslavistiĉke pretensije iz Petrograda; Austrija povećanje zemljišta, koje ide na ruku njenim
tradicionalnim ambicijama odnosno Istoka; Njemaĉka je vidila korist što će uĉiniti znatnu uslugu
svome budućem savezniku i napošljetku svoju... U takvim pogodbama, Kongres se morao dopasti
Bizmarku. Što se tiĉe Austrije, ona je tako jako cijenila dobitak, što ga je od Kongresa oĉekivala, da je
ĉak i prije Ugovora u San Stefanu i ĉim je poraz Turske bio obezbijeĊen, uzela inicijativu u februaru
1878. za saziv Kongresa u Berlinu" (Vidjeti: Šarl Moji, Les souvenirs d'un diplomate, Revue de deux
Monde", 15. oktobar 1904; Đ. Ĉokorilo, n. d., 63).

kompletnim Srpstvom, stvaranjem dvije odvojene srpske drţavice (Srbija i Crna
Gora), razdvojene Sandţakom (Raškom), kao garantom drţavnopravnog razbijanja
jedinstvenog srpskog etniĉkog prostora.
Iz zahvalnosti prema Austriji, a zbog "mrţnje pram" Rusiji, Engleska je preko
lorda Salisberija (Solsberi), "bez kolebanja i bez ustruĉavanja" zatraţila od Kongresa
"neka odluĉi da Bosnu i Hercegovinu okupira i da njima administrira AustroUgarska", zbog "savjesti i odgovornosti Evrope", koja je morala da "prekine
ponavljanje stradanja". Predlog engleskog opunomoćenika jednoglasno je primljen
od velikih sila kao "jedna mjera evropske policije". Preduzete mjere Berlinskog
kongresa Ĉokorilo je posmatrao kao potpuno gaţenje diplomatskih principa:
"Kongres je prije svega pogazio ugovorno pravo jer je raspolagao svojinom
nezavisne drţave; onda je pogaţen princip narodnosti, jer je slovensko i tursko
stanovništvo dodijelio u ruke vlasti koja nije ni slovenska ni turska: naposljetku
bacio je pod noge teoriju osvojenja, jer beĉki kabinet kako nije uţestvovao u ratu,
nije ni imao ništa ni da traţi od plodova pobjede... Ĉlan 25. Berlinskog ugovora –
jedini ĉlan koji se osvrće na Bosnu i Hercegovinu, dade Austriji priliku da i ovdje
prospe otrov svog uţasnog politiĉkog sistema".7
Po Ĉokorilu, već pri prvom ulasku austrijske vojske u Bosnu i Hercegovinu
jezuitizam je izbijao na svakome koraku. Austrijska vojska je ušla u Bosnu i
Hercegovinu krajem jula 1878, odnosno poslije notifikacije i ratifikacije Berlinskog
ugovora. Ĉetiri divizije (72.000 vojnika), pod komandom Srbina rimokatolika
generala Filipovića, prešle su Savu i uputile se k Sarajevu. U tom trenutku general je
izdao carevu proklamaciju "Bošnjacima i Hercegovcima", oslovivši stanovništvo
Bosne i Hercegovine prema njihovoj geografskoj pripadnosti.
Ĉokorilo je konstatovao da taj isti Filipović, kao vjerni sluga austrijskog
aparata, ušavši u Sarajevo "nije znao od pomame šta radi": "Deputacije pravoslavnih
Srba i muslomana, koje su mu po njegovoj naredbi dolazile da se poklone, doĉekivao
je sa divljim bijesom, prijeteći im vješalima da vide silu Austrije. Dokle katoliĉku
deputaciju doĉekao je sa najvećom predusretljivošću, kao i jevrejsku. Sila Austrije se
naroĉito izli po gradovima na muslomane, a po selima na pravoslavne... Već prvijeh
dana okupacije, uz zvjersko kasapljenje, pljaĉkanje i silovanje, nasta proganjanje
srpskog imena i pravoslavlja, kao i muhamedovaca, a nametanje hrvatstva i
uzdizanje katolicizma prevrši sve mjere. Ćesarski vojnici javno se rugahu obredima
pravoslavnim i muslomanima na dţamiji. A rimokatolici, ljudi i djeca, predvoĊeni
došljacima, na sav glas pjevahu po ulicama: 'Nesta krsta od tri prsta, nesta dina od
Medina'".8
7

Đ. Ĉokorilo, 68–69.
U "Memoarima protop. Nedjeljka" opisani su prvi dani okupacije u Sarajevu i "tradicionalna"
antipravoslavna austrijska politika: "15. avgusta drţala se prvi put molitva za Ćesara. Tutori bijahu
tada istakli na toranj srpske saborne crkve mrko-ţutu zastavu i srpsku trobojnicu. Kad to viĊeše Hrvati
(rimokatolici), javiše Filipoviću, i on posla Todora Milinkovića da odmah skine srpsku zastavu i da
ubuduće istaknu hrvatsku, kazavši im i kakve boje treba da budu hrvatske; ali tu naredbu narod ne
dade izvesti niti to tutori htjedoše uĉiniti... 6. septembra general Filipović naredi arhimandritu Savi da
8

"Ustrašeni vojniĉkim divljaštvom", prema Ĉokorilovim zapisima, pravoslavni
i "muslomani" su morali da slušaju "javne grdnje na njihovu vjeru, ne smijući im
uzvratiti, jer katoliĉka vjera je 'vladajuća vjera': nju uvrijediti znaĉi uvrijediti ćesara,
što je bilo vrlo opasno". Ĉak ni austro-turska konvencija od 21. aprila 1879 nije
spreĉila vjerske progone pravoslavnih i islamskih Srba. "Austrijanizam i papizam",
kao dva nerazdvojna pojma, ustremili su se na srpstvo i pravoslavlje, ali i na
"muslomanstvo". Na ĉelo rimske propagande postavljen je najstariji ĉlan habzburške
kuće – nadvojvoda Albreht – "u ĉinu protektora novog Udruţenja za propagandu u
Bosni i Hercegovini, što se osnova 1882. u Beĉu". Iz srpskih pravoslavnih škola
izbaĉena je srpska istorija, uĉitelji su birani samo s dozvolom beĉke vlade, dok su
mitropoliti u potpunosti postajali zavisni od Habzburgovaca. Rimsko-austrijska
propaganda je dominirala u školama, u kojima je sve više uzdizana ideja hrvatstva
koja je potpomagala beĉko-rimsku politiku. Rimokatoliĉki redovi otvarali su brojne
klostere, škole i internate u kojima su se agresivnim metodima pravoslavna djeca
prevodila u rimokatoliĉku vjeru.
Uspostavljanje i organizacija rimokatoličke hijerarhije i administracije
Nakon austrougarske okupacije Bosne i Hercegovine papa Lav XIII bulom
"Ex hac augusta", od 5. jula 1881, uspostavio je redovnu hijerarhiju u Bosni i
Hercegovini.9 Na taj naĉin je prestala misionarska nadleţnost Kongregacije za
propagandu vjere na prostoru Bosne i Hercegovine, u kojoj se potom organizovala
jedna nadbiskupija (Vrhbosanska, sa sjedištem u Sarajevu) i tri sufraganske
(podreĊene) biskupije (Banjaluĉka, Mostarsko-duvanjska i Trebinjska). Papinom
bulom izdata je zapovijed "da se odmah uspostavi kaptol u Sarajevu i centralno

sazove srpsku pravoslavnu crkvenu opštinu radi izbora deputacije koja će ići u Beĉ da se zahvali caru
na osloboĊenju (!)... Ne proĊoše iza toga dva tri dana a Kosanović pade u nemilost kod Filipovića.
Laţno ga optuţiše da je agent ruski i najveći neprijatelj Austro-Ugarske, i da je protivnik Hrvatima i
Rimskoj crkvi. Za podlogu toj optuţbi uzeše to što su srpski uĉitelji primali Miletićevu 'Zastavu' koja
je pisala protiv okupacije... Srpska opština je riješila dva puta u pogledu deputacije, da u ime naroda
neće nikoga slati. Tu se ĉulo svakojakih izraza: 'A zašto da idemo u Beĉ i na ĉemu da zahvalimo
Ćesaru? Zar na tome što su nam kroz nekolike neĊelje zanijekali srpsko ime i ukinuli srpsko pismo, u
što Turci ne dirnuše kroz toliko vijekova!" (Isto, 73–74).
9
Rimokatolicizam u Bosni i Hercegovini utemeljen je viševjekovnim radom franjevaca. Poĉetna
godina franjevaĉkog djelovanja u BiH je 1339. godine kada se osniva zasebna Bosanska vikarija. To
je, kako je isticao istoriĉar Luka Đaković, presudan datum u povijesti franjevaĉkog reda u Bosni i
Hercegovini. Franjevci su svoju misiju izgradili uz maksimalno prilagoĊavanje lokalnim prilikama.
Oni su u odreĊenom smislu dovodili u pitanje hijerarhijsko ureĊenje Rimokatoliĉke crkve. Naime,
propovijedajući siromaštvo Crkve oni su u praksi izloţili kritici i samu Crkvu. Poslije turskog osvanja
franjevci su ostali jedini predstavnici rimokatoliĉke misije u Bosni i Hercegovini. Fra AnĊeo
Zvizdović, kustos bosanskih franjevaca, dobio je od sultana ahdnamu, tj. povelju prema kojoj je
franjevcima bio odobren rad u Bosni, njihov imetak niko nije smio dirati, a oni su bili slobodni da iz
drugih zemalja dovode stanovništvo u tursku drţavu (L. Đakovi, Politiĉke organizacije
bosanskohercegovaĉkih katolika Hrvata, Zagreb, 1981, 44–46)

sjemenište za odgoj bosansko-hercegovaĉkog svjetovnog klera". Kaptoli u Mostaru i
Banjoj Luci imali su se uspostaviti kasnije "kad to prilike dopuste".10
Prvi vrhbosanski nadbiskup postao je "mladi sveuĉilišni profesor" u Zagrebu,
isusovac jevrejsko-nemaĉkog porijekla ("arhijevrej") dr Josip Štadler, koji je
introniziran u Sarajevu 15. januara 1882. godine. Mitolog hrvatstva, klerik Krunoslav
Draganović, hvalio je fanatiĉnu revnost mladog nadbiskupa te isticao da on "dovodi
isusovce u Bosnu, osniva i gradi malo i veliko sjemenište, podiţe katedrale Presv.
Srca Isusova i Kaptol u Sarajevu, ustanovljuje Druţbu Sluţavki Malog Isusa,
propovijeda i piše, pokreće katoliĉku štampu i širi hrvatsku svijest u Bosni".11
Prostor Hercegovine u prošlosti pokrivale su Duvanjska i Makarska
biskupija, koje su osnovane oko 1300. godine. Biskupije su osnovane zbog
onemogućavanja širenja bogumilske ("krstjanske") Bosanske crkve na rimokatoliĉki
zapad. Duvanjska biskupija obuhvatala je Duvno, Kupres, Ramu, dok je Makarska,
pored primorja, obuhvatala Hercegovinu od desne obale Neretve. Pošto više od pola
vijeka (1684–1735) nije u Hercegovini stolovao biskup, Vatikan je 1735. uspostavio
Apostolski vikarijat turske Bosne i Hercegovine. Pod vikarijat potpadalo je
cjelokupno podruĉje Bosne i Hercegovine, osim Trebinjske biskupije. Sv. stolica
1846. godine odvojila je Hercegovinu od Bosne kao poseban vikarijat turske Bosne,
te je imenovala posebnog apostolskog vikara u liĉnosti fra Rafe Barišića (1846–
1863).12 Mostarsko-duvanjska i Trebinjska biskupija dijecezanski je organizovana
1881. godine. Umjesto hercegovaĉkog vikarijata osnovana je, dakle, Mostarskoduvanjska biskupija na ĉelu sa biskupom fra Paškalom Buconjićem "zasluţnim
radnikom za katoliĉku i hrvatsku stvar".13
Izbor fra Buconjića za prvog mostarskog biskupa, kako je pisao publicista
Sima Simić, dolazio je više po politiĉkoj, panhrvatskoj liniji, nego po crkvenoj: "On
10

K. Draganović, Opći šematizam Katoliĉke crkve u Jugoslaviji, Sarajevo, 1939, 137.
Isto
12
Franjevaĉka provincija "Bosna Srebrena", koja je obuhvatala Prekosavlje, Hercegovinu i kopnene
dijelove Dalmacije, imala je 1674. godine 18 samostana i 375 franjevaca. Godine 1735. od "Bosne
Srebrene" odvojila se Zagorska Dalmacija u posebnu provinciju, a 1757. odvojili su se i franjevci u
Prekosavlju. Napokon se 1852. odvojila i Hercegovina u zasebnu kustodiju. Ovom dogaĊaju biskup
Forlani posvetio je posebnu paţnju. On je zapisao da se od 1832. pa sve do 1847. vodila "ţalosna
borba" izmeĊu franjevaĉkih redovnika i apostolskog vikara, koja se nija mogla ukrotiti akcijama
trojice vizitatora i jednog papinskog delegata, koji su s tim ciljem poslani u misijsku zemlju Bosnu i
Hercegovinu, pa je Kongregacija za propagandu vjere bila prisiljena da razdijeli te misijske zemlje
(Bosnu i Hercegovinu) na dva vikarijata. Kongregacija je odredila da apostolski vikar Hercegovine
Rafael Barišić bude izabran za biskupa 1852. i da s naslovom apostolskog vikara osnuje rezidenciju u
Mostaru, u kome je formirana nova hercegovaĉka kustodija od redovnika koji su se prikljuĉili
Barišiću. Za Bosnu je prvo bio imenovan provikar (do 1854), a potom vikar s biskupskom ĉasti.
13
Opstala je i Trebinjska biskupija sa šest ţupa i 90 sela u kojima je ţivjelo oko 9.000 rimokatolika,
koja, meĊutim, ipak nije imala (od 1819) svog rezidirajućeg biskupa zbog razlika u mišljenju izmeĊu
Kongregacije za propagandu vjere i beĉkog dvora u vezi sa prvenstvenim pravom kod imenovanja
biskupa. Na kraju je 1838. postignut dogovor i sporazum da se uprava te biskupije povjeri
dubrovaĉkom biskupu (K. Draganović, Opći šematizam Katoliĉke crkve u Jugoslaviji, Sarajevo, 1939,
137, 169).
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je bio sav u politiĉkim velikohrvatskim idejama Ante Starĉevića, zatim oduševljeni
poklonik cara austrijskog i veliki pobornik prikljuĉenja Bosne i Hercegovine Banskoj
Hrvatskoj. Zbog svoje politiĉke delatnosti bio je u velikoj milosti Beĉa, Rima i
Zagreba".14 Imenujući ga vikarom Hercegovine, 30. januara 1881, papa Lav XIII ga
je istovremeno imenovao titularnim biskupom magedskim. Iz panhrvatskih razloga
posvećenje za biskupa izvršeno je u Zagrebu u maju 1881. godine. Poslije zavoĊenja
rimokatoliĉke hijerarhije u Bosni i Hercegovini, fra Buconjić je 30. aprila 1882.
postavljen za mostarskog biskupa.15 Potom mu je Sv. stolica 8. jula 1890. dodijelila i
upravu nad Trebinjskom biskupijom. Godine 1912. fra Buconjića je na biskupskoj
stolici naslijedio fra Alojzije Mišić, koji će biskupijom upravljati do 1942. godine.
Konaĉne granice sjedinjenih biskupija precizirane su 1891. godine. Biskupija
se prostirala starom Hercegovinom, tj. mostarskim okruţjem, bez sjevernog dijela
Konjiĉkog sreza, te dijelom Bosne (Duvno, Foĉa i Ĉajniĉe) koji je do 1878. pripadao
Hercegovini. Broj rimokatoliĉkog svećenstva u Bosni i Hercegovini bio je veći od
pravoslavnog, a manji od muslimanskog. Godine 1910. bilo je 824.000 srpskih
pravoslavnih vjernika, sa 370 svećenika, što je iznosilo 0,44 promila. Rimokatoliĉkih
vjernika bilo je 433.472, što je sa 472 svećenika iznosilo 1,08 promila.16
Od austrijskih vlasti nadbiskup Štadler je dobijao znatna materijalna sredstva
u cilju jaĉanja rimokatolicizma i "apostolske" monarhije. Prema svjedoĉanstvima
savremenika, nadbiskup Štadler "troši silni novac: ulaţe u kuće, u parobrode, u šume,
u razna trgovaĉka i špekulantska preduzeća; baca stotine i hiljade na katoliĉku
propagandu na širenje katoliĉkog carstva Isusova u Bosni i Hercegovini".17 Najveći
dio tog novca poticao je iz "propagandinih fondova" (Kongregacije za propagandu
vjere – N.Ţ.) koji su popunjavani novcem iz rimokatoliĉkih drţava (bogate
rimokatoliĉke fondacije u Austro-Ugarskoj, fondovi Ludvigove misije u Minhenu,
fondovi Sv. djece Isusove u Parizu, katoliĉke misije u Lionu itd.).
Jezuiti, kojima je pripadao i nadbiskup Josip Štadler, u Bosni i Hercegovini
su bili prisutni i u vremenu prije austrijske okupacije. MeĊutim, nisu se mogli dugo
odrţavati jer turske vlasti nisu za raĉun drugih konfesija favorizovale
rimokatolicizam, već su prema "krstu" i "kriţu" zadrţale podjednak stepen
tolerancije (netolerancije). Austrijskom okupacijom Bosne i Hercegovine stvorena je,
dakle, vrlo povoljna klima za aktivno jezuitsko djelovanje. Austrija je procijenila da
će u Bosni i Hercegovini zateći dva nepomirljiva "rogata elementa" (pravoslavne i
muslimane). Oĉekujući da kod njih nikad neće steći povjerenje i odanost kod
sprovoĊenja svoje imperijalne politike, austrijska "apostolska" rimokatoliĉka
monarhija okrenula se manjini – rimokatolicima. Iz tog razloga dovela je jezuite,
"dala im sve moguće koncesije i pogodnosti, dopustila im da se organizuju, da
podignu crnu drţavu u krvavoj drţavi i da za glavara te crne drţave postave
14

S. Simić, Hercegovaĉki biskupi za vreme okupacije Jugoslavije, Beograd, 1990, 14.
Isto.
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M. EkmeĉIć, n.d., 518–519.
17
Đ. Nastić, n.d., 14.
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arhijevreja Štadlera".18 Tako su, prema zapisima Đ. Nastića, "Jezuiti preko noći izbili
u legijama u našu kuću, ciknuli na našim njivama i razvili svoju vjersko-politiĉku
djelatnost, podigli visoko udruţenu papinsku i crnoţutu zastavu”.
Kao što se i pretpostavljalo, Sarajevo je bilo prvo na udaru rimokatoliĉkog
prozelitizma. Odmah poslije okupacije izgraĊena je nova rimokatoliĉka katedrala
"Srca Isusova" u ĉiju izgradnju je okupaciona vlada utrošila 250.000 forinti.
Rimokatolici, koji su prije okupacije imali samo jednu osnovnu školu i nekoliko
škola po fratarskim manastirima, u godinama poslije okupacije dobili su
rimokatoliĉko teološko uĉilište u Sarajevu, franjevaĉku gimnaziju u Visokom,
jezuitsku gimnaziju i djeĉaĉko sjemenište u Travniku, privatnu uĉiteljsku školu kod
Kongregacije kćeri boţje ljubavi u Sarajevu, njemaĉku višu djevojaĉku školu kod
iste kongregacije u Sarajevu, višu ţensku školu sa ţenskim odgojilištem kod
milosrdnih sestara u Sarajevu, sirotište Malog Isusa u Sarajevu, višu ţensku školu za
ruĉni rad u Sarajevu, sjemenište za redovniĉko-sjemeniĉki staleţ u samostanima u
Plesnju, Sutjeskoj, Gorici, samostanski zavod trapista sa školom u Delibašinu selu
kod Banjaluke i 29 ĉisto rimokatoliĉkih škola, muških i ţenskih, po raznim
samostanima i mjestima na nepunih 350.000 duša rimokatolika (u taj broj su
uraĉunati i brojni doseljeni stranci). U ovaj popis rimokatoliĉkih ustanova nisu
uraĉunati "zavodi i škole o kojima ni statistika još ne zna".19
Prema pisanju austrijskog ultramontanskog lista "Quartalschift", papskom
uspjehu u Bosni i Hercegovini divio se "cio katoliĉki svijet": "U Bosni i Hercegovini
Austrija je izvršila divno kulturno djelo. Samo se radovati moţemo što su katoliĉke
misije u tim zemljama našle prilike za svoje silno razviće, koje se sve to više i više
širi. Pri današnjim prilikama spomenute zemlje predstavljaju pravi misionarski teren
i zbog toga je potpuno opravdana slava, koja se odaje rimokatoliĉkom nadbiskupu
Štadleru, koji skromno piše: 'Ne moţe se predvidjeti, kad će Bosna prestati da bude
misionarska pokrajina'. Nu mi moţemo pouzdano reći da se zadatak misionarske
propagande u Bosni shvaća i vrši tako, da se ona na nadleţnom mjestu smatra za
prvu i najbolju izmeĊu sviju drugih katoliĉkih misija. Za dokaz tome sluţi fakt što se
broj katolika od okupacije tamo umnoţio za 70.000 duša više, a u samom Sarajevu je
narastao od 300 na 12.000 duša. Preduzete su i potrebne mjere da se znatno povećaju
misionarske sile. Za taj cilj nadbiskup je osnovao duhovni seminar u Sarajevu kao i
divni seminar za djecu u Travniku. Katoliĉko kaluĊerstvo raste rapidno i ono
oduševljeno vrši svoj posao. Tako npr. franciškanci već sad imaju 12 manastira,
umjesto prije okupacije ĉetiri, i njih 400 na broju rade po ţupama i u školama.
Jezuite su uzeli na sebe obrazovanje i vaspitanje uĉenika u seminarijama i srednjim
školama, i oni svoj posao otpravljaju svojom ĉuvenom praktiĉnošću. Šta više, oni
pored toga još svršavaju ĉesto puta i parohijske poslove. Trapisti upravljaju
vaspitnim zavodom u Banjaluci. IzmeĊu ţenskih kaluĊerskih redova treba u prvom
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redu istaći velike zasluge 'milosrdnih sestara', kao i kongregaciju 'Djevica sv. Isusa
djeteta', koju je osnovao nadbiskup Štadler. 'Kćeri boţje ljubavi' upravljaju raznim
zavodima i spremom budućih uĉiteljica, 'Sestre presvete krvi Isusove' rade u
mnogobrojnim školama i zavodima za ţensku djecu. Podignute su mnogobrojne
katoliĉke nove ţupe sa novim crkvama, školama i svećeniĉkim domovima. U
mnogim mjestima ovo se tek ima da izvrši, kao na pr. u Prnjavoru, gdje je od prije
bilo samo 400 katolika, a sad ih ima 4.000 duša. Nadbiskup, ţeleći da svugdje bude
od pomoći katolicima, opteretio je sebe mnogim dugovima".20
Promjena vjersko-etničke strukture stanovništva Bosne i Hercegovine poslije
austrijske okupacije
I pored vjekovne islamizacije i rimokatoliĉenja stanovništva, u XIX vijeku u
Bosni i Hercegovini su, u etniĉko-vjerskom smislu, i dalje brojĉano dominirali Srbi
pravoslavni. Sredinom XIX vijeka u Bosni i Hercegovini je bilo oko 900.000
stanovnika, od ĉega oko 400.000 Srba pravoslavne vjere, oko 328.000 muslimana
(uglavnom Srbi islamske vjere) i oko 178.000 rimokatolika, koje su uglavnom
predstavljali porimokatoliĉeni Srbi i doseljeni stranci. U to vrijeme rimokatolici
Bosne i Hercegovine još nisu nosili hrvatsko ime, a uostalom nisu ni imali nikakav
osjećaj pripadnosti Hrvatstvu. Poslije austrougarske okupacije forsiralo se
useljavanje stranog rimokatoliĉkog stanovništva koje je, kao obrazovano ĉinovništvo
i vojska, trebalo da širi
civilizacijske vrijednosti "apostolske" Austrije i
rimokatoliĉke kulture.
Kada uporedimo statistiĉke podatke prvog austrijskog popisa stanovništva iz
1879. s posljednjim iz 1910, vidjeće se da je stanovništvo Bosne i Hercegovine
poraslo sa 1,157.440 na 1,898.044, dakle ĉak za 64%. U tom periodu samo je
pravoslavno srpsko stanovništvo ostalo u granicama relativnog povećanja ukupnog
stanovništva, dok je kod muslimana i rimokatolika došlo do većih odstupanja.
Naime, muslimansko stanovništvo se povećalo samo za 35%, dok je rimokatoliĉko
poraslo za 107%. Pošto je reprodukcija stanovništva tri vjere bila na pribliţno istom
nivou, enormno povećanje broja rimokatolika dogodilo se upravo zbog njihovog
masovnog useljavanja u Bosnu i Hercegovinu od vremena austrijske okupacije.
Prema statistiĉkim podacima u Bosnu i Hercegovinu se do poĉetka XX vijeka uselilo
70.840 rimokatolika. S druge strane, islamsko stanovništvo se u velikoj mjeri poĉelo
iseljavati u preostali dio turske carevine.21 S dolaskom austrijske vlasti u Bosni i
Hercegovini jaĉao je obrazovani ĉinovniĉki i uĉiteljski sloj, koji je zauzimao
poloţaje u administraciji, prosvjetnim sluţbama, potiskujući svećenstvo i ostala
duhovna lica.
20

Cit. prema: Đ. Ĉokorilo, n. d., 90–91.
Godine 1875. broj rimokatolika je iznosio 207.119 (15,5%). Od 1879. do 1922. njihov broj se više
nego udvostruĉio (L. Đaković, Politiĉke organizacije bosanskohercegovaĉkih katolika Hrvata, Zagreb,
1985, 19; Đ. Nastić, Jezuite u Bosni, Beograd, 1906, 3).
21

U novim politiĉkim uslovima u Bosni i Hercegovini islam je, dakle, gubio
privilegovani poloţaj, dok je Rimokatoliĉka crkva sve više dobijala status drţavne
vjere i na taj naĉin uţivala materijalne privilegije Habzburške carevine. Redovni
godišnji izdatak austrijske drţave za vjerske potrebe ("kultus") iznosio je 265.465
kruna. Od navedene sume za potrebe pravoslavne crkve Habzburška monarhija je
izdvajala 138.700 k, za potrebe rimokatoliĉke crkve 78.765, dok je za potrebe
islamske vjere izdvajala samo 48.000 kruna. Prema broju vjernika svota koja se
izdvajala za rimokatolike trebala je da bude duplo manja od svote koja je otpadala na
potrebe “rijaseta i medţlis-uleme”.22 Pored navedenog, rimokatoliĉki seminar
dobijao je godišnje 116.000 kruna, muslimanska šerijatska škola 53.000, a
pravoslavna bogoslovija 118.000. Iz posebnog budţeta za vjeroispovijesti
("Cultusbudget") od 265.000 kruna, pravoslavni i muslimani nisu dobijali gotovo
ništa. Nadbiskup Štadler je imao godišnju plaću od 16.000 kruna. Izdrţavanje brojnih
rimokatoliĉkih društava, kupovina zgrada i izdaci za razne klerikalne akcije
zahtijevali su velika novĉana sredstva, koja Nadbiskupija vrhbosanska nije mogla
redovnim putem podmiriti.23
Ĉokorilo je pisao i o drugim, "efikasnijim" metodima vatikansko-beĉke
misije nad pravoslavnim hrišćanima (koji su podvrgnuti "misiji" kao nekakvi
"neznabošci"24) i "nevjernicima" muslimanima. Upotrebljavala su se i nasilna
sredstva – otimaĉine, pljaĉke, kraĊe – kako bi broj pripadnika "jedinospasavajuće"
vjere bio što veći: "Tu se ne preza ni od kakvijeh sredstava: upotrebljuju se za
posrednike sumnjive ţene, babice, guvernantkinje, sluge, sluškinje, uĉitelji, školski
podvornici, bolniĉarke itd. U tome rimskoj crkvi na svakom koraku pomaţe, po
tradicionalnoj navici, vas austrijski aparat u okupiranim zemljama".25
Bile su popularne i internacije "viĊenijih ljudi" iz gradova u sela na njihov
ĉitluk, ĉime im je ukidana sloboda kretanja (dozvoljeno "do dva kilometra od kuće").
Tako su "viĊenog travniĉkog muslomanskog bega" Miralem-Pašića internirali na
njegovo dobro blizu Travnika, samo zato što je tvrdio da su njegovi stari bili Srbi
pravoslavni i da je on "Srbin muslomanske vjere".
O agresivnoj austrijsko-rimokatoliĉkoj propagandi nad pravoslavnim i
muslimanskim srpskim narodom, beĉkom dvoru su upućivani memorandumi
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"srpsko-pravoslavnog i muslomanskog naroda" u Bosni i Hercegovini, kao i pisma
"Srpske akademske omladine iz Bosne i Hercegovine", koja su bez uspjeha
upućivana austrijskim delegacijama. O oblicima vatikansko-austrijskog nasilja nad
"šizmaticima" i "nevjernicima" pisao je "Bosansko-hercegovaĉki zbornik", kojeg je
izdavalo društvo "Rad" i Miletićeva štamparija u Novom Sadu (do 1905. izašlo VII
svezaka ovog zbornika), zatim su pisali srpski listovi iz Novog Sada ("Zastava" i
"Branik"), Beograda ("Bosansko-hercegovaĉki glasnik", "Velika Srbija", "Dnevni
list", "Odjek", "Samouprava", "Politika", "Srpska zastava" i drugi), Dubrovnika i
Zadra.))
S druge strane, akademik Ekmeĉić tvrdi da je austrougarska okupacija Bosne
i Hercegovine unijela velike promjene u organizaciju Srpske pravoslavne crkve:
"Vlasti su potpomagale podizanje i obnovu crkava, svećenicima isplaćivale plaću.
Srpska pravoslavna crkva je bila centar okupljanja Srba, ne samo u vjerskom već i u
nacionalnom i kulturnom pogledu. Takav sveobuhvatan uticaj na srpski narod
postizavala je preko crkvene opštine i srpske osnovne škole koje su bile pod njenim
nadzorom. Osnovu srpskog nacionalnog preporoda ĉinile su crkveno-školske općine
kojih je krajem XIX veka bilo oko 350".26
Akademik Ekmeĉić je ipak isticao da je Austrougarska favorizirala
rimokatolike, dok je Srbe politiĉki marginalizovala a muslimane izlagala pritiscima,
pošto su teško prihvaćali austrijsku okupaciju. Benjamin Kalaj, koji je Bosnom
upravljao od 1881. do 1903. godine, promovisao je ideju o tzv. bošnjaĉkoj naciji, ĉiji
su osnov ĉinili muslimani. Gušeći nacionalna osjećanja Srba, Kalaj je isticao ideju o
bosanskom patriotizmu, stvarao posebnu bosansku naciju na temelju srednjovekovne
bosanske drţavnosti i tradicije.27
Usljed rimokatoliĉkog "zuluma" iselile su se, dakle, mnoge
"zemljoradeniĉke" porodice pravoslavne i muslimanske zbog oduzimanja zemljišta, a
naseljavane su njemaĉke, kojima su besplatno dodjeljivana najplodnija zemljišta.
Kako svjedoĉi Ĉokorilo, na ove kolonije, "gdje ih do okupacije ne bijaše ni jednog",
naselilo se preko 30.000 njemaĉkih porodica, ali i italijanskih i maĊarskih. U svojoj
fanatiĉnoj odanosti novoj cezaro-papistiĉkoj ideologiji u Bosni, nadbiskup Štadler i
biskup Buconjić u Mostaru nisu ţalili sredstava da kupuju plodna zemljišta i u ĉisto
pravoslavne srpske krajeve naseljavaju strane rimokatoliĉke porodice. Takvim
akcijama Austrija je nastojala da degrupiše čisto pravoslavne krajeve, kako bi za
nekoliko godina bosansko-hercegovačko pitanje, usljed naseljenih heterogenih
elemenata, postalo što komplikovanije i nerješivije. Zabrana ćirilice i pominjanja
srpskog imena po školama išla je u prilog jaĉanja austrijske drţavne ideje i
vatikanskog drţavotvornog vjerskog modela.
Istiĉući u svojim napisima otimanje crkvenog zemljišta, uništavanje privatnog
imetka, nasilno prekrštavanje, hapšenja Srba, "dovlaĉenje tuĊinskih ĉinovnika",
podmićivanjr i drugo, "Novi Srbobran" je u brojevima iz prvog polugodišta 1903.
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posebno upozoravao na opasnost od stvaranja novog nacionalno-vjerskog identiteta
Hrvatstva u Bosni i Hercegovini: "Mi smo upućivali, one koji ne znadu, na ĉitave
rojeve fratara i nona, kojima je jedina zadaća da pomoću vlasti i neiscrpivih svojih
novĉanih sredstava, šire katolicizam, tuĊinsku kulturu, spremaju zemljište za
potpuno osvojenje tih zemalja. Mi smo javljali kako se golemoj većini starosedelaca,
pravoslavnim i muslimanima, ni pod koju cenu ne dopušta da izvrše ma kakav
samostalan pokret, ekonomski ili kulturni, koji bi vodio njihovu ojaĉanju. I dok se
sve što je srpsko, pravoslavno i muslimansko progoni, dotle se sve što je katoliĉko,
potpomagalo i potpomaţe. Kad nije bio dosta katoliĉanski biljeg, uzeo se biljeg
hrvatski, nešto (što je) modernije, kako ne bi ostali preduboko u srednjem vijeku.
Misli se da će se istovetovanjem katoliĉanstva i hrvatstva pridobiti barem katolici,
ojaĉani svakojakim pridošlicama direktno, a indirektno uništavanjem pravoslavnih i
muslomana".
Rimokatolicizam i hrvatstvo u austrijskoj Bosni i Hercegovini
Rimokatoliĉki ideolozi Bosne i Hercegovine, predvoĊeni vrhbosanskim
nadbiskupom Josipom Štadlerom, franjevcima i svjetovnim svećenstvom, poĉeli su
krajem XIX vijeka da promovišu nepoznati nacionalni pojam u Bosni i Hercegovini
– hrvatstvo rimokatolika. Navedenu ĉinjenicu nesvjesno je potvrdio jedan od
kljuĉnih tvoraca hrvatstva – Vjekoslav Klaić, pisac višetomne fantastiĉne "Povijesti
Hrvata". Naime, Klaić je "priznao" da bosanski franjevci sve do fra Jukića (sredina
XIX vijeka) nisu ni sami znali "tko su i što su", i da su bosanski klerici tek u Đakovu
(kod Štrosmajera – N.Ţ.) "spoznali" da su "sinovi hrvatskog naroda", dok se narod
"rimskog zakona u Bosni i Hercegovini zvao „Latinom‟. "28 U "Glasniku biskupije
Bosansko-Sriemske", u broju 3. za 1881, napisano je sljedeće: "Za ĉudo da fra Jukić
u nijednom djelu sebe ne nazva sinom naroda hrvatskog, a za što za to, jer je i za ţiva
Jukića ime „Hrvat‟ glede Bosne u snu boravilo". Povodom ovih nesvjesnih priznanja
"glasovitih Hrvata" o nepostojanju imena i naroda hrvatskog u Bosni i Hercegovini,
oglasio se i paroh zemunski, protojerej Dimitrije Ruvarac sljedećim zapaţanjima:
"…istoriĉno je dokazano da se još od Kulina bana, jezik u Bosni nazivao „srpskim
jezikom‟, a stanovnici Bosne „Srbima‟, a da i ne spominjemo Hercegovine, gde nije
bilo nikad ni spomena o hrvatstvu…".29
MeĊutim, klerikalni "Glas Hercegovca" već je 1893. "precizno" i koncizno
tvrdio sljedeće: "U Hercegovini i Bosni vlada narodnost hrvatska. Puĉanstvo je tih
zemalja hrvatsko, i zemlje su hrvatske… Za srpstvo se kao narodnost, u našem
narodu nije ništa ĉulo. Hrvatski je duh, hrvatska je sviest vas narod ovdašnji
napunjivala, i to narodno osvjedoĉenje o hrvatstvu, bilo je uviek u stvari i u dielu".
Napisi iz "Glasa Hercegovca" uvršteni su u brošuru za promovisanje velikohrvatske
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propagande pod naslovom "Razbistrimo crtice iz prošlosti i sadašnjosti za
budućnost".30
Hijerarhija Vrhbosanske nadbiskupije, preteĉe hrvatstva u Bosni i
Hercegovini, vidjela je u bosansko-hercegovaĉkim kulturnim radnicima,
reprezentantima "bosanske literature" XVII i XVIII vijeka (franjevci Matija
Divković, Pavle Posilović, Stjepan Margetić) i XIX vijeka (franjevci "ilirci" Martin
Nedić, Grga Martić i Ivan Jukić), one liĉnosti preko kojih je Gajev pokret toboţ
"prodro u zidine franjevaĉkih samostana". U drugoj polovini XIX vijeka
samostanske i ţupne škole poprimile su karakter "javnih općih puĉkih škola" pod
vodstvom uĉitelja franjevaca.31
Sa austrijskom okupacijom Bosne i Hercegovine 1878. programski se, dakle,
stvarala hrvatska svijest u tim zemljama. Devedesetih godina XIX vijeka stvarao se
jak pokret hrvatstva uz sudjelovanje pokatoliĉenog bosanskohercegovaĉkog
stanovništva i stranaca rimokatolika. Kako su isticali i sami rimokatoliĉki pisci,
hrvatstvo je u Bosni i Hercegovini "priznato" krajem devedesetih godina. Taj period
karakterisala je intenzivna aktivnost vezana za naprasno osnivanje hrvatskih
pjevaĉkih društava, hrvatskih ĉitaonica, hrvatskih Ċaĉkih organizacija, hrvatskih
literarnih društava i drugih. U Bosni i Hercegovini su u to vreme već bila izdvojena
dva kulturno-politiĉka centra – Mostar i Sarajevo, u kojima su se, kao po dogovoru,
istovremeno osnivala društva za podupiranje hrvatstva: u Mostaru Društvo za
podupiranje Hrvata Ċaka u srednjim i visokim školama, u Sarajevu Hrvatsko društvo
za namještanje djece u zanate i trgovinu. Inicijativa za osnivanje navedenih društava
pokrenuta je 1897, da bi se realizovala 14. septembra 1902. kada je u Mostaru
osnovano Hrvatsko potporno društvo za Ċake srednjih i visokih škola iz Bosne i
Hercegovine, i 11. novembra 1902. kada je u Sarajevu osnovano Hrvatsko društvo za
namještanje djece u zanate i trgovinu.32
Rad Hrvatskog društva za namještanje djece, koje je uskoro promijenilo ime
u "Napredak", i Hrvatskog potpornog društva iz Mostara u poĉetku se odvijao
odvojeno. "Napredak" je 1. oktobra 1904. štampao 2.000 svojih društvenih pravila i
potom ih rasturao širom Bosne i Hercegovine u cilju što masovnije organizacije
podruţnica i povjereništava. Već 11. oktobra iste godine štampao je posebne reklame
"prozivajući roditelje da šalju djecu na zanate i trgovinu. Uskoro su u Bosni
osnovane brojne "Napretkove" podruţnice: u Banjoj Luci, Bugojnu, Travniku, Jajcu,
Donjoj Tuzli, Bosanskom Šamcu i Zenici i povjereništva u Livnu, Brĉkom, Bihaću,
Bosanskom Brodu, Busovaĉi, Derventi, Tajnici, Bosanskoj Gradišci, Vitezu,
Kiseljaku, Bosanskom Petrovcu, Tešnju, Gornjem Vakufu, Varešu, Zavidovićima,
Ţepĉi, Odţaku i Foĉi. "Napredak" je za kratko vrijeme postao masovno društvo.
Zbog promovisanja iste vjerske i nacionalne ideje (rimokatolicizam i hrvatstvo),
mostarsko Hrvatsko potporno društvo i "Napredak" 9. jula 1907. su se fuzionisali
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pod imenom "Napredak". Sjedinjeni "Napredak" "porušio je ograde" izmeĊu Bosne i
Hercegovine i jedinstveno nastupao u promociji nacionalnog hrvatstva kao opće
narodno kulturno i prosvjetno društvo. Sjedinjenjem sa mostarskim društvom
"Napredak je ušao u najplodonosniji period jer su se u zajedniĉkom radu udruţili svi
Hrvati Bosne i Hercegovine". "Napretkova" društva širila su se i na Hercegovinu
osnivanjem podruţnica u Ĉapljini, Ljubuškom, Konjicu, Trebinju i povjereništava u
skoro svim manjim mjestima. Vodstvo "Napretka" vršilo je uspjelu propagandu
svojih ideja organizovanjem godišnjih "najotmjenijih" Napretkovih zabava širom
Bosne i Hercegovine, koje su, uz veliku materijalnu korist, donosile još veću
moralnu i nacionalnu korist". Uspješnim "Napretkovim" nacionalnim radom
"iskristalizovana je i ojaĉana prekaljena hrvatska svijest izbacivanjem na površinu
ljudi koji su umnim i struĉnim kvalitetima, a nadasve velikim patriotizmom, dostojno
reprezentirali Hrvate u Bosanskom saboru".33
Uz navedeno prosvjetno-kulturno organizovanje rimokatolika (Hrvata) išlo je
i paralelno "ekonomsko-gospodarsko" i ideološko-politiĉko. Naime, na prelomu
vijekova organizovane se i dvije ekonomsko-politiĉke organizacije – liberalna
Hrvatska narodna zajednica i klerikalna Hrvatska katoliĉka udruga nadbiskupa
Štadlera. IzmeĊu ova dva ideološka antipoda "Napredak" je stajao kao "centar",
saraĊujući sa jednima i drugima. Osnovna spojna taĉka sva tri društva bilo je
velikohrvatstvo.34
Iako se "Napredak" predstavljao graĊanskim svjetovnim društvom, blisko je
saraĊivao sa nadbiskupom Štadlerom i bosanskohercegovaĉkom rimokatoliĉkom
hijerarhijom i sve više se klerikalizovao. Naime, "Napredak" je osnivao Ċaĉke
konvikte u zgradama Vrhbosanske nadbiskupije. O tome je pregovarao s
nadbiskupom i ĉasnim sestrama, pa je potom u zavodu Lurdu osnovan i prvi
"Napretkov" konvikt, u koji se nisu primala samo siromašna već i bogata djeca "zbog
nadzora, odgoja a pogotovo hrvatskog odgoja".35 Zbog "promicanja hrvatskog
odgoja" "Napredak" se zalagao za izgradnju "Hrvatskog doma" u Sarajevu, kao
"stjecišta svih hrvatskih društava, u kom bi se odrţavali sastanci svih Hrvata Bosne i
Hercegovine". Gradnja "Hrvatskog doma" je zapoĉeta 13. maja 1913. i završena u
septembru 1913. Ukupni troškovi gradnje "Hrvatskog doma" (tri višespratne zgrade)
bili su pozamašni – iznosili su oko milion kruna.
U jesen 1913. donesena je odluka da se poĉne sa gradnjom "Napretkovog"
srednjoškolskog konvikta u Sarajevu za 100 pitomaca. Svjetski rat je usporio rad, ali
je konvikt ipak završen 1919. "uz veliku pripomoć nadbiskupa Štadlera i nadbiskupa
Bauera, te svjesnih bosanskohercegovaĉkih Hrvata".36
33
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"Napredak ostaje izvan ovih politiĉkih trzavica, ostaje svojinom jednih i drugih, jednako voljen od
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Bosanska zemaljska vlada Štadleru je dodijelila koncesiju za podizanje
štamparije, ali je pokrivala i sve troškove vezane za izdavanje njegovih novina –
"Hrvatskog dnevnika". Podnaslov "Hrvatskog dnevnika" – "Za interese Hrvata u
Bosni i Hercegovini" – u potpunosti je otkrivao suštinu zamisli osnivaĉa lista.
Glasilo vrhbosanskog nadbiskupa prividno se predstavljalo kao opozicioni list, pošto
su u prvim brojevima izlazili napisi upereni protiv bosanske uprave, dakle, austrijske
vlasti. Sve je to uraĊeno po krilatici "da se Vlasi ne dosjete", lukavim jezuitskim
manirom pridobijanja širokih slojeva Srba rimokatoliĉke i pravoslavne vjere. Uistinu,
brojni ĉinovnici bosanske vlade bili su saradnici lista i autori ĉlanaka koje su pisali
prema naredbi sa više drţavne instance. Pojedini ĉlanci su, zapravo, bili "naruĉeni da
se pokaţe slobodoumnom svijetu koliki je antagonizam izmeĊu visokih liĉnosti u
„visokoistoj‟ i njihovog naruĉenog lista".37
"Hrvatski dnevnik" je uskoro poĉeo otvoreno napadati Srpstvo Bosne i
Hercegovine kako bi izazvao što oštriju reakciju Srba i što ţešće sukobe. Takvim
ĉlancima htjelo se "raspaliti Srpstvo po Bosni i Hercegovini, da prekipi gnjevom, da
se ustalasa, da poĉini kakve nepromišljenosti, pa da onda zakukaju mnoge kukavice
crnoga Marinka".38
U cilju ukljuĉivanja što većeg broja bosanskohercegovaĉkog stanovništva u
novu nacionalno-vjersku formaciju hrvatstva, nadbiskup vrhbosanski Štadler je
poĉeo da vodi naroĉitu brigu oko ukljuĉivanja radniĉkog staleţa u novu
rimokatoliĉku naciju, pa je radio na osnivanju hrvatske radniĉke organizacije. Naime,
u Bosni i Hercegovini se od 1906. stvarala "Organizacija radnika Hrvata", koja je
"nasuprot socijalistiĉkom radništvu" trebala da radniĉke ciljeve usaglasi sa hrvatskim
nacionalizmom.39
Nadbiskup Štadler je bio aktivan i na meĊunarodnom planu prekrajanja
drţavnih granica koje su utemeljene na osnovu mirovnih ugovora i meĊunarodnih
kongresa. Naime, on je direktno pokrenuo inicijativu da se Bosna i Hercegovina
pripoje Banskoj Hrvatskoj i da se na taj naĉin stvori Velika Hrvatska, koja bi bila u
Habzburškoj monarhiji, preureĊenoj na trijalistiĉkoj osnovi. U tom cilju
rimokatoliĉka hijerarhija nadbiskupa Štadlera sazvala je narodni zbor u Docu kod
Travnika kako bi se pred nepismenim rimokatoliĉkim narodom proĉitao
memorandum u kome je traţena aneksija Bosne i Hercegovine "Hrvatskoj
cesarovini". "Poklonstvena deputacija" nadbiskupa Štadlera trebala je s
memorandumom da nastupi i u Trebinju, ali je na vrijeme bila sprijeĉena u svom
naumu.40
Štadler je, dakle, bio veliki poklonik preureĊenja Habzburške monarhije na
trijalistiĉkoj osnovi, prema konceptu prestolonasljednika Franca Ferdinanda. Pored
austrijske i ugarske drţavne cjeline formirala bi se i "Velika Hrvatska", u funkciji
37
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predvodnice za ostvarenje novog imperijalnog proširenja Habzburškog carstva i
vatikanskog rimokatolicizma na istok. Sam Štadler je govorio da su njegovi
rimokatolici, predvoĊeni jezuitima, odani austrijskoj drţavnoj ideji i jedini austrijski
pioniri na Balkanu. Srbe pravoslavne je i dalje pred austrijskim vlastima predstavljao
revolucionarima i velikim protivnicima Austrije, koje je zbog toga trebalo
bjesomuĉno progoniti.
Pored stalne finansijske pomoći, za Vrhbosansku nadbiskupiju je bila još
vaţnija politiĉka pomoć koju je dobijala od Austrije i Vatikana. Prije objavljivanja
ustava u Bosni i Hercegovini, a u vrijeme njegove najave 1909, papa je posebnim
pismom vatikanskog drţavnog sekretara donio odluku da se franjevcima oduzme
pasivno biraĉko pravo. Naime, htio je da onemogući njihovo biranje u budući
bosanski sabor i na taj naĉin pomogne da Štadlerova klerikalna partija u Bosni i
Hercegovini ostane jedina politiĉka organizacija rimokatolika (Hrvata).41
O jaĉanju "hrvatskog ultramontizma" u Bosni i Hercegovini, kome je bio cilj
da "srpstvo uguši u klici" ("im Keime ersticken" – kao zvaniĉna usmena formula
beĉkih zvaniĉnika), pisao je rimokatolik dr Fran Potoĉnjak u ĉlanku "Hrvatska akcija
po receptu Rima i Beĉa". Zajedniĉka akcija pangermanstva (u koju je ukljuĉena i
nacionalna ideja hrvatstva) i rimokatolicizma, poslije austrijskih poraza na zapadu i
jugu, sve više je bila okrenuta istoku. Ta akcija je, prema zapaţanjima Potoĉnjaka,
bila pokrenuta "preko nas, naroda jednog jezika s toliko vjera i narodnosnih naziva...
Razne vjere i nazivi, što sami od sebe, što vješto eksploatisani od onih kojima je
konveniralo da se meĊusobno koljemo umjesto ujedinimo, stvoriše meĊu nama
opreke koje nas i dandanas drţe podijeljene. Dok je pravoslavni elemenat i ono više
instinktivno i na dobru sreću, nego li sistematiĉno i proraĉunato, išao za tim da svoju
samosvojnost i samorodni karakter oĉuva, katoliĉki se povukao redovno svim
impulsima kojima ga se ozgore nastojalo sebi prilagoditi... Nikakvo po tome ĉudo, da
je zadobio neki 'noli me tangere' (ne diraj me) politiĉki kao aksiom, da su interesi
hrvatstva istorodni s interesima bečke aule, one iste aule, koju i rimska stolica
posebno miluje i na nju i za se aplanira puteve po balkanskim krševima i vrletima...
Glavni teren na kome sada leţi teţište svega, jest Bosna-Hercegovina, te riješenjem
aneksionoga pitanja tih zemalja otvaraju se vrata daqwemu putu na istok. U povodu
toga vidimo kako već više vremena proraĉunato usporedno pulsira hrvatstvo i
katolicizam u tim zemljama, dok se i u drugim susjednim pokrajimama ta ista akcija
opaţa, šta više, ona se i ujedinjuje u imenu istoga katolicizma, koji se izrično i
poistovećuje sa hrvatstvom. Dosta je samo sjetiti se akcije slovenaĉke klerikalne
stranke prigodom skupštine stranke prava na Trsatu (na Rijeci – N.Ţ.), afere kod
posvete barjaka u Sarajevu, te katoliĉkoga kongresa u Zagrebu (1900. god.), gdje su
se sastali skoro svi katoliĉki biskupi navedenih zemalja, od kojih ni jedan ne bi
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zavirio na kongres, kad bi to bio kongres jedino za narodnu svrhu, a bez inicijative i
obzira na Rim i Beĉ".42
Na kraju se moţe zakljuĉiti da je nadbiskup vrhbosanski Josip Štadler u
suštini bio tajni politiĉar Beĉa, koji je bio svojevrsna transmisija izmeĊu Visoke
Porte i politiĉara rimokatoliĉkih drţava, koji su imali zadatak da odobrovolje turske
vlasti da poĉnu tolerantnije gledati na austrijsku okupaciju Bosne i Hercegovine i
širenje apostolske rimokatoliĉke vjere na raĉun potisnute islamske. Srpski politiĉari
su uvidjeli da je prava egzekutiva beĉke politike Štadler, dok je bosanska zemaljska
vlada, sa svim svojim dekorisanim baronima i plemićima, bila samo vidljiva
politiĉka i drţavna institucija. Pravoslavnim Srbima i muslimanima ostalo je samo
da, na prelomu vjekova, pokrenu akciju ostvarivanja vjersko-prosvjetne autonomije u
cilju oĉuvanja elementarnih etniĉko-vjerskih prava. S druge strane, kako je pisao
akademik Ekmeĉić, socijalni katolicizam (koji je zadirao u sve pore društva – N.Ţ.)
dobio je najĉvršću organizaciju u Bosni i Hercegovini i na taj naĉin imao efikasnu
kontrolu nad sveukupnim rimokatoliĉkim stanovništvom.
Nikola Ţutić
Romanizing of the Serbs and Croatians‟ Breakthrough into
Bosnia and Herzegovina 1878–1914
Summary
The Austro-Hungarian occupation of Bosnia and Herzegovina marked the
beginning of fanatic propaganda, execution and realization of Roman Catholic action
over Orthodox Serbian people and their Romanizing into Austro-Vatican Croatians.
The Bosnian Archbishop Josip Stadler, who was a main executor of Romanizing and
Croatizing of the Orthodox Serbs, was basically a privy politician of Vienna and sort
of transmission between the Sublime Porte, Vatican and Austrian politicians with the
task to propitiate the Turkish authorities for more tolerant attitude toward Austrian
occupation of Bosnia and Herzegovina and toward spreading the "apostolic" Roman
Catholic religion at the expense of Islamic and especially Orthodox religion. Due to
the Archbishop Stadler Sarajevo became a bastion of the Vatican and the Hapsburg
ultramontane politics and a center of creation and gathering of Roman Catholic
missionary and proselyte institutions and organizations. At the same time, Roman
Catholic mission of creating and spreading Croatians was especially intensified in the
Serb Herzegovina, due to missionary zeal of Friar Paskal Buconjic, and since 1180
the Mostar Bishop. Well organized action for creating the Serbs Roman Catholic
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converts was successfully realized due to the persistent work of Herzegovinian
Franciscans that had lasted for centuries. Numerous Franciscans monasteries
(cloisters) were missionary schools in service of creating a new Roman Catholic
Croatian nation. Religious and politics activity of Stadler and Buconjic was directed
to the sublime goal of uniting Bosnia and Herzegovina with Croatia on "the Croatian
state rights".

ДРАГИША Д. ВАСИЋ
ОШ ''Петар Кочић''
Угодновић

ОРГАНИ ЛОКАЛНЕ УПРАВЕ У БОСНИ И
ХЕРЦЕГОВИНИ У ДОБА АУСТРОУГАРСКЕ
ВЛАДАВИНЕ 1878–1918
Апстракт: Аустроугарска је у Босни и Херцеговини преузела турски
управни поредак прилагоёавајући га и постепено мијењајући у складу са
циљевима своје владавине. Најнижи и основни ступањ те строго
централизоване и апсолутистичке управе били су срески уреди. Нису били
пријемчиви за било какве иницијативе из народа, већ су били слијепи и
ефикасни извршиоци одлука које су стизале одозго, из врхова власти. Среска
вијећа, градске и сеоске општине су били органи са елементима локалне
самоуправе. Заправо су били додаци среских уреда, јер им је аустроугарски
бирократски апарат ограничио овлашћења и средства уз строгу контролу
њиховог избора и рада. Аустроугарска се бојала да ће ширим укључивањем
народа у власт, у условима неинтегрисаног друштва, бити отворен простор за
јачање политичких покрета, посебно српског иредентистичког покрета.
Тешкоће у организовању и функционисању локалног нивоа власти су извирале
из неријешених и нараслих друштвених противрјечности Босне и Херцеговине.
Као примјер наведен је покушај организовања великих сеоских општина у
Тешањском срезу 1913–1914. године.
Кључне ријечи: Босна и Херцеговина, Аустроугарска, срески уред,
среско вијеће, градска општина, сеоска општина.
Након неуспјеха српског устанка у Босни и Херцеговини (1875–1878)
велике силе су на Берлинском конгресу (13. јун – 13. јул 1878) дале мандат
Аустроугарској (Хабзбуршкој монархији) да на неодреёено вријеме окупира ту
турску покрајину, с образложењем да султан није у могућности да у њој заведе
ред. Формално је турски владар задржао суверена права над БиХ. Сломивши
оружани отпор босанскохерцеговачких муслимана, Хабзбуршка монархија је
1878. године завела своју окупациону управу. Тако је успјела да реализује
давнашње тежње за заузимањем БиХ. Са стратегијског становишта осигурала
је залеёе Далмације и Боке которске, створила базу за даљи продор на
Балканско полуострво, спријечила стварање снажне српске државе, која би
попут магнета привлачила њене јужнословенске посједе, сузбила руски утицај

на западу Балкана, дошла до сировина (руде и дрво), јефтине радне снаге и
тржишта за своју индустрију. У остварењу циљева аустроугарске владавине у
БиХ државна управа је имала најважнију улогу. У овом раду освјетљавамо
организацију и функционисање те управе у босанскохерцеговачким срезовима,
селима и градовима, као и степен учешћа народа у њој.
Организација аустроугарске управе у Босни и Херцеговини
Управа на челу са генералом Филиповићем, образована одмах по
окупацији, имала је војни карактер. На чело свих органа власти постављени су
официри. Многи су прије доласка у БиХ службујући у Војној Крајини стекли
особине добрих администратора. Зато су као срески начелници примљени од
становништва боље него њихови цивилни насљедници.1
Од 1. јануара 1879. године дјеловала је Земаљска влада у Сарајеву. На
њеном челу све до краја аустроугарске владавине био је поглавар, и то генерал,
који је једновремено био на челу војске и полиције у БиХ.2 Земаљска влада је
имала у почетку три одјељења: за унутрашњу управу, финансије и судство.
Године 1890. формирано је и Граёевинско одјељење,3 које је 1911. прерасло у
Привредно одјељење.4
Врховну управу у БиХ од 1882. године вршило је Заједничко
министарство финансија, коме је централизивана управа у земљи била
подреёена преко земаљског поглавара и ''цивилног адлатуса''. У поменутом
министарству је још 1879. године образован Босански биро, у којем су
образована одјељења и одсјеци по узору на Земаљску владу у Сарајеву.
Најдуже, од 1882. до смрти 1903. године, заједнички министар финансија био је
Бењамин Калај. Завоёењем његовог режима дошло је до раздвајања цивилне и
војне власти. Од тада па до 1912. године послове граёанске управе у Земаљској
влади водио је ''цивилни адлатус''. Био је формално подреёен земаљском
поглавару јер је словио као његов помоћник, а стварни надреёени био му је
заједнички министар финансија.
Аустроугарска се опредијелила, као за безболно и сврсисходно рјешење,
да преузме и постепено побољшава затечени турски управни поредак. Тако
није мијењала ни затечену територијално-политичку организацију Босне и
Херцеговине. Остала је подјела на земаљски (покрајински), окружни и срески
ступањ власти. Санџаци или ливе су преименовани у округе, казе у котаре
1
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(срезове), а нахије у котарске (среске) испоставе. Валија је постао земаљски
поглавар, мутесарифи (управници санџака) окружни предстојници
(начелници), кајмаками или мудири (управници срезова) названи су котарским
предстојницима (среским начелницима).5
Задржана је турска подјела на шест округа, и то: сарајевски, тузлански
(у почетку је називан доњотузлански или зворнички), мостарски, бихаћки,
травнички и бањалучки. Округом је руководила окружна област, чији је
руководилац био окружни начелник. Окружне области су биле друга инстанца
у свим административним и финансијским пословима. Вршиле су контролу над
радом среских уреда и испостава. Дакле, биле су меёувласт измеёу среских
уреда и Земаљске владе.6
Окрузи су се даље дијелили на срезове и среске испоставе. Број срезова
и њихових испостава се мијењао. Према попису становништва из 1879. године
у БиХ је било 49 срезова и 26 среских испостава. На крају аустроугарске
владавине било је 55 срезова (3 градска) и 23 среске испоставе.7
Срески уреди
Срески уреди су били најниже инстанце у систему аустроугарске
управе. Обједињавали су управну, финансијску и судску власт. Старали су се о
одржавању реда и мира на својој територији, имали су право контроле над
радом вјерских и просвјетних институција, одговарали су за убирање редовних
пореза и расписивали прирезе, у аграрним споровима измеёу кметова и
земљопосједника били су власт првог степена. 8 У већим срезовима издвајане су
среске испоставе које су радиле дио послова среских уреда на својој
територији. Ово је чињено ''дијелом да растерете котарски уред, дијелом да
олакшају становништву саобраћај са уредом''.9 Срезом је управљао срески
уред на челу са среским начелником (котарским предстојником), а на челу
5
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среске испоставе био је управитељ. Начелника је замјењивао политички
чиновник. Срески уреди су имали среског шумског референта, среског љекара,
среског ветеринара, судије, шеријатског судију, порески уред, надцестара. 10
Другостепени судови су били у сједиштима округа, а у Сарајеву је дјеловао
Врховни земаљски суд. Срески судови су од 1. јула 1906. издвојени из среских
уреда. Шеријатске судије су рјешавале породичне и насљедно-правне послове
муслимана.11
Један од основних задатака среских уреда био је да се брину о реду и
миру на својој територији. Стога је среским начелницима била подреёена
жандармерија (оружништво) у њиховом срезу. Командант жандармеријског
корпуса у БиХ, као једног од стубова аустроугарског режима, био је земаљски
поглавар. Корпус се дијелио на крила, водове и станице. Режим је настојао
попунити његове редове претежно ''из муслиманског дијела становништва, и то
не само због тога што су Муслимани вичнији оружаној служби него и зато што
су тактичнији од хришћана''. Да би се показала прилагоёеност жандарма
приликама у земљи, они су носили тамноцрвени фес са црном кићанком. Ипак,
огромну већину састава жандармерије чинили су људи из разних земаља
Аустроугарске. Према Томиславу Краљачићу у основи појаве неатрактивности
жандармеријске службе за домаће становништва лежало је ''неповјерење у
управу и омраженост жандармерије, као институције режима, у народу''.12
Турска је Босанским вилајетом управљала са 120 чиновника. Са
аустроугарском окупацијом започела је ера бирократије у БиХ. Већ 1881.
године окупациона управа је бројала 600 чиновника. Број запослених у
земаљској служби стално је растао и 1897. године износио је 7.379, 1908.
године достигао је 9.533,13 а пред Први свјетски рат преко 14.000.14 Само у
среским уредима и испоставама број чиновника се повећао од 277 у години
1883. на 1.041 у 1902. години.15 Дакле, почетком ХХ вијека просјечно је око
двадесетак људи службовало у једној среској управи, а обично 2-3 у среској
испостави. Као и у цијелој БиХ, огромна већина чиновника су били странци.16
За домаће људе у земаљској служби били су доступни само нижи положаји.
Врата су им била широм отворена за мјеста шумара, подворника у разним
установама, дјелимично и учитеља у основним школама. Не ради се само о
недостатку стручне спреме за више положаје, већ и о неповјерењу режима да
ће домаћи људи радити на остварењу циљева окупације. 17
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Елиту чиновништва које је министар Б. Калај довео у БиХ чинили су
запослени у Босанском бироу Заједничког министарства финансија, Земаљској
влади у Сарајеву, те окружни и срески начелници. Њих је Калај пажљиво бирао
из обје половине Монархије. Образовни ниво им је био висок. ''Нижи
чиновници су имали оскудно образовање, а меёу њима су били бројни
ислужени подофицири, чија је предност била добра дисциплина и оданост
режиму.''18 Чиновници су били добро плаћени, као и њихове колеге у
Монархији. Имали су разраёен систем напредовања у служби.
Према анализи др Т. Краљачића, организација управе у БиХ је имала да
обликује цјелокупни друштвени живот према потребама и интересима
Хабзбуршке монархије. ''Све је то требало да се ради под девизом васпитања
становништва за модерне идеје. У политичкој пракси то је значило, прије свега,
изграёивање у народу Босне и Херцеговине осјећања трајне везаности и
припадности
Аустро-Угарској
и
потискивање
затечених
облика
традиционалног живота и свијести који су били у супротности са
аустроугарском државном идејом. (...) Скоро све иницијативе у политичком,
социјалном и културном погледу биле су допуштене само властима, које су,
уједно, усмјеравале и контролисале њихово остваривање.''19
Среска вијећа
Као савјетодавно тијело среских начелника, аустроугарска управа је
задржала и идаре-меџлисе из доба турске власти, преименовавши их у среска
управна вијећа. Меёутим, њихова стварна улога у управном систему је била
безначајна: нису се састајали у пленуму, већ су њихови чланови кориштени по
потреби за разне савјетодавне послове. Најчешће се радило о разним
арбитражама око имовинско-правних односа или притужби на пореска
оптерећења. Према Закону о котарским вијећима од 17. фебруара 1910.
промијењена им је улога – они су постали самоуправни органи. Члан 44
одредио је њихов дјелокруг: јавни радови у срезу, мјере за унапреёење
пољопривреде, школство, сајмови, помоћ унесрећенима и уопште хуманитарни
рад, сарадња у управи ''котарске припомоћне закладе и закладе за гојење
стоке'', надзор над руковоёењем сеоским општинама. Располагали су веома
ограниченим материјалним средствима: вишкови камата од заклада у срезу,
дио прихода од точарина, евентуалне глобе од вијећника који одбију мандат.
Вијеће је, у случају недовољности побројаних прихода, могло да, уз претходно
одобрење Земаљске владе, распише прирезе на одреёене порезе. Вијећници
нису добијали накнаду за свој рад. Мандат им је трајао шест година. Састајали
су се двапут годишње на позив среског начелника. Бирали су их посланици: а)
сеоских општина, и б) градских општина и највише опорезованих. Водило се
18
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рачуна о заступљености припадника свих религија. У градским општинама и
меёу највише опорезованим један вијећник је биран на 750 припадника
поједине религије. У селима је један вијећник биран на 1.500 вјерника. 20 Пошто
су велику већину у градовима чинили муслимани, а готово сваки срез је имао и
велики број богатих земљопосједника и трговаца муслиманске
вјероисповијести, они су били најбројнији у среском вијећу. Ограничене
надлежности и средства чинили су овај ''самоуправни'' орган политички готово
безначајним. Иначе, Закон о котарским вијећима био је један од шест закона
којима је 1910. године уведен уставни поредак у БиХ. Аустроугарска анексија
Босне и Херцеговине, проглашена 1908. године, и доношење Устава 1910.
године нису донијели никакве промјене у организацији управне власти у БиХ.
Градске општине
Аустроугарска је, поред државне управне структуре, у БиХ затекла
општинске самоуправе. Градске и сеоске општине су задржане у истом облику
и требале су да послуже као додатак бирократском апарату, без ширих
овлашћења и самосталности у одлучивању. Градске општине су државним
властима корисно служиле при рјешавању комуналних проблема. Лако их је
контролисала, пошто су у градовима сједишта среских уреда или других органа
власти. Стога су у готово свим мјестима са статусом града или трговишта биле
организоване градске општине. Наредбом Земаљске владе од 1. априла 1879.
срески уреди су добили овлашћење да организују градске општине према
привременом општинском статуту за Сарајево и Бијељину. По овом статуту,
чланове општинског вијећа и градоначелника именовале су среске власти. По
новом статуту из 1883. године, Сарајево је као главни град земље добило
градску управу на врло ограниченој аутономној основи. Сличан статут добио је
и Мостар 1890. године.21
Нови корак у организовању градских општина био је ''Нормални штатут
са изборним редом за све градске опћине у Босни и Херцеговини изузевши
градове Сарајево и Мостар'', донијет царском наредбом од 12. јануара 1897.
године. Према статуту 2/3 чланова градског заступства (званичан назив) бирало
је мушко становништво које је плаћало порез, чија висина је била утврёена
према локалним приликама. Преосталу трећину именовала је Земаљска влада
на приједлог окружних области, које су потврёивале и изабране заступнике.
Њихов мандат је трајао три године. Заступство је састављано на основу
конфесионалне структуре становништва. Надзор над радом градске општине
вршио је срески уред. Закључке заступства прије њиховог извршења морала је
одобрити окружна област или Земаљска влада. Градско поглаварство су
20
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чинили начелник, подначелник и персонал: биљежник, благајник, љекар и др.
Како су у градовима већину имали муслимани, највећи број градоначелника
припадао је њиховој конфесији. У принципу сва звања су била почасна и
бесплатна.22
За покриће трошкова општинске управе и њене активности стајали су на
располагању сљедећи приходи: кантарија (дажбина за вагање робе), зебхија
(месарина), телалија (дажбина од 5% вриједности робе, што је ''по јавном
извикачу побиру опћине за управљање слободног продавања покретнина и
непокретнина''), бехија (дажбина од 2,5% на продајну цијену крупне стоке),
увознина спојена са трошарином, клаоница и пијацовина. Земаљска влада је
дозволила мањем броју општина, због недовољних прихода, побирање
''пристојбе за малту и превоз (цестарина, малтарина, калдрмија, бродарина)'', а
некима и увоёење општинског намета као директног пореза. 23 Година 1910. и
1911. стотињак организованих градских и сеоских општина у БиХ су имале
буџет од приближно 3,5 милиона круна. 24 Највеће ставке у буџетским
расходима била је школство, а потом путеви и граёевине, здравство,
општински уред, стража сигурности итд.25 Пореёења ради, земаљски буџет је
1910. године износио нешто испод 82 милиона круна.26
Посљедњи корак у уреёењу градских општина за аустроугарске
владавине био је Закон за управу градских опћина у Босни и Херцеговини са
изборним редом, објављен 16. априла 1907. године. Овим законом задржана је
већина одредби ''Нормалног штатута'' из 1897. године. По Закону, градско
заступство чинили су општинско вијеће и општински уред. Вијеће су бирали
сви мушкарци са навршене 24 године живота који су плаћали најмање три
круне директног пореза. Изабрано општинско вијеће је на првој сједници
бирало начелника општине и подначелника(е). Сва права среске и земаљске
власти у односу на општину су задржана. Тако је наглашено да је општински
уред дужан извршавати наредбе среског уреда.27
Сеоске општине
Огромна већина сеоских општина у БиХ задржала је организацију из
доба турске владавине. У Извјештају о управи БиХ 1906. босанскохерцеговачко
село се описује као ''више или мање велик округ појединих населишта, будући
да бос.-херцеговачка сеоска кућа увијек и без изнимке лежи меёу пољима и
22
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земљиштима која јој припадају, и будући да је још дуго – као завјештај из
пријашњих времена – постојао обичај, да се куће подижу даље од
комуникација, на затвореном и осигураном мјесту. Тек у новије вријеме мами
друм у своју близину (...). Хрпе кућа, које су у истој долини или на истом
пристранку или иначе у коме положају извјесне припадности, сачињавају
редовито, ако је сеоска опћина велика, неки подраздио њезин, који се зове
махала.'' Селима је старјешину именовао срески уред. У хришћанским селима
старјешина се звао кнез (у Херцеговини главар), а у муслиманским муктар. Ако
је село било сложеног вјерског састава, што је била не баш ријетка појава у
Босни, сваки заселак је имао своје кнезове или муктаре. 28 ''Трајање функције
мјесног старјешине није временом ограничено; његова је служба бесплатна;
али у истину доприноси – по обичају – свака кућа мјесноме старјешини по
штогод in natura, реёе у новцу т. зв. кнежију или муктарију већ с тога разлога,
да му се даде одштета за знатне губитке времена, што их захтијева од њега
вршење ове службе. (...) Село бира без икакве форме меџлис, т. ј. одбор
поузданих људи, што га обично и котарски уред потврди (...)
Чланови меџлиса, у народу меџлиси звани, којих је број посве различит
те се равна према величини опћине, морају понајприје заступати кнеза и
муктара, ако је запријечен, надаље код свих уредовних дјела и послова на пољу
посредовати, особито код пописа десетине, код пољских штета, код уредовних
повјеренства, код здравствених одредаба и т. д.
Сви кнезови и муктари котарског подручја скупе се једном на недјељу
код котарског уреда (испоставе) на уредовни дан (тембија), да приме одредбе
котарског уреда, публикације, поуке, инструкције и т. д., а са своје стране да
поднесу све оно, што имају тражити од котарског уреда у име опћина,
најпослије да јаве резултат прије добивених налога. Тај уредовни дан
надомјешћује сав писмени саобраћај с опћинама, које би при постојећој
изобразби људи и тако или једва био проведив или би се показао сасвим
недостатним. (...) Писарничких послова нема такова сеоска опћина у опће
никакових (...)''.29
Такве сеоске општине нису имале никаквог редовног прихода. У
зависности од мјесних прилика, општина је могла да обухвата једно или више
села. Прве велике сеоске општине су основане одмах послије окупације по
узору на општине у Хрватској. У марту 1884. донијети су општи принципи о
њиховом организовању. Могле су се организовати тамо гдје се укаже нужна
потреба, а општински послови и потребе били би финансирани из приреза, без
државне помоћи. С обзиром на преовлаёујуће сиромаштво и заосталост
28
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феудалног босанскохерцеговачког села, број великих организованих сеоских
општина био је веома мали. Прве су осниване и опстајале у сјеверном,
житороднијем дијелу Босне, тачније у Брчком и Бијељинском срезу, који су
били организовани у шест, односно седам сеоских општина. Првобитно су се
ангажовале једино на изградњи и одржавању сеоских школа. Покушај
организовања општина у Дервентском срезу није успио, опстала је само велика
општина у Оџаку. Таквим општинама су управљали меџлиси од 4 до 6 чланова.
Меџлис су бирали сељаци на три године из редова кнезова (мухтара) и других
угледних људи. Начелник је био члан меџлиса и његов извршни орган. Избор
начелника потврёивала је среска власт. У случају потребе меџлис је могао
начелнику придодати чиновника (биљежника) који је водио ''писарничке''
послове општине, а кога је такоёе морала потврдити среска власт. Често је у
пракси то послове обављао сеоски учитељ. Начелнику су подреёени кнезови и
муктари у појединим селима.30
Године 1907. донијети су Закон о управи сеоских опћина у БиХ (8.
фебруара) и Закон о управи градских опћина у БиХ (16. априла). Ово
регулисање општинске структуре није подстакло оснивање сеоских општина. У
години доношења закона било је 97 организованих општина, од којих су биле
63 градске и 37 сеоских.31 За 1910. годину буџете су властима доставиле 103
општине (64 градске и 39 сеоских).32 Исти број општина је доставио буџете за
1911. годину, али тад је било 65 градских и 38 сеоских општина. 33 Упркос свим
ограничењима, градске општине и мали број организованих великих сеоских
општина су биле једини органи у којима су домаћем становништву препуштени
неки управни послови. Начином избора и дјеловања општински заступници и
меџлиси постали су одреёена противтежа опозицији у земљи, што је користило
режиму.34 Ипак, Т. Краљачић истиче да је режим зазирао ''од свих институција
са елементима самоуправе'' и да је то разлог зашто није показивао интерес за
организовање сеоских општина.35 Плашио се да ће кроз ове органе изаћи на
видјело незадовољство народа због неријешених дубоких друштвених
противрјечности, као што су аграрно питање, национална и вјерска питања,
фаворизовање аустријских и угарских на штету босанскохерцеговачких
привредних интереса, страна колонизација, исељавање муслимана у Турску и
др. Из тих противрјечности извирале су тешкоће у организовању и
функционисању локалног нивоа власти.
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Покушај оснивања великих сеоских општина у тешањском срезу (1913–
1914) као примјер тешкоћа у организовања и функционисању општинског
система у Босни и Херцеговини у доба аустроугарске управе
Тешањски срез се налазио у Бањалучком округу и обухватао је углавном
подручје у сливу ријеке Усоре. Са површином од 1.533 км² и 53.428 становника
(према попису становништва из 1910. године), био је један од већих срезова у
БиХ. Чиниле су га двије градске општине – Тешањ и Добој – и 99 села.36
На сједници Среског вијећа у Тешњу, 12. априла 1913. године, његов
потпредсједник Михајло Нишевић иступио је са иницијативом за
реорганизацију сеоских општина у срезу спајањем више села у велике
општине.37 Постојеће сеоске самоуправе описао је као незадовољавајуће. У
прилог своје тврдње навео је неодржавање и затварање сеоских путева,
гомилање пољских штета, ''једном ријечју немар и нехај гдје год човјек
погледа''. Рекао је да сеоски одбори не маре за мјесне проблеме већ изазивају
раздор и странчарење, па тиме више штете него што користе. ''Тежаци сами већ
увидјеше да од својих меџлиса немају никакве користи, па услијед тога код
избора негледају на то, да бирају људе ваљане, заузетне и поштене, него
обично неколикицина људи, која води главну ријеч у селу намеће читавом селу
своје кандидате, који се послије морају покоравати вољи оних, који су њихов
избор протурили.'' Констатовао је немоћ среског уреда да ''овом злу стане на
пут'', јер пространи срез броји преко 90 села. Нишевић је предложио
организовање општине у Блатници, док је вијећник Томо Тошић предложио
обнављање некадашње велике општине у Осињи. Срески начелник Херш
Давид је као сврсисходно и корисно оцијенио организовање сеоске општине
која би обухватала Теслић, Стењак, Ружевић и Врућицу, ''јер Теслић има
велики промет па су тамо сви предувјети за опстанак једне повеће
организоване општине''.
У закључку овог прољетног засједања пише: ''Котарско вијеће
уважавајући велику даљину и пространост котара, те признавајућ да данашњи
систем сеоски општина не одговара потребама народа нити захтјевима
савремене управе изјављује једногласно, да је спајање више села у једну повећу
организовану општину од користи и важности са господарственог и управног
гледишта, па стога позива котарски уред, да предузме сходну акцију меёу
сеоским меџлисима и да гдје буду повољни увјети и прилике успостави сеоске
општине обећајућ подједнако да ће по могућности и материјално притећи у
помоћ оваким општинама.'' Поред изнијетих приједлога у закључку је
36
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препоручено и стварање општине са сједиштем у Прибинићу. Закључак о
реорганизацији сеоских општина упућен је Земаљској влади 9. јуна 1913.
године. 38
Сеоска општина Блатница основана је фебруара 1914. Чинила су је
српска села Блатница, Бјелобучје, Брић, Језеро, Младиковина и Угодновић.39
Сва се налазе у горњем дијелу слива Велике Усоре и најудаљенија су од Тешња
као сједишта среза.
Меёутим, велики заплет настао је у вези са организовањем Теслићке
општине. Њено сједиште требало је да буде индустријско мјесто Теслић
(Стењак). То насеље је утемељено у задњој деценији XIX вијека на саставу
Велике и Мале Усоре. Ту су, ангажовањем аустријског и њемачког капитала, а
уз свесрдну подршку аустроугарске управе, изграёене пилана и фабрика за
суву дестилацију дрвета. Нешто касније је, за потребе фабрике, у непосредној
близини прорадио и рудник мрког угља. Поред фабрика и рудника, у
власништву истог предузећа биле су и шумске пруге којима је са околних
планина добављано дрво за прераду. Око фабрика предузеће је изградило
стамбено насеље за своје раднике, основало школу, болницу и друге потребне
садржаје, а није требало дуго чекати и на досељење трговаца и угоститеља. Сви
стручни радници су били поријеклом странци, доведени из разних земаља
Монархије. Неквалификовани радници долазили су из околних села Врућице,
Стењака, Теслића, Ружевића, Ранковића, Жарковине.40 Нагло израстање
индустријског мјеста, како је званично називано, наметало је и промјене у
оранизацији локалне управе.
Старјешине села Стењак, Теслић, Ружевић, Турске Врућице, Српске
Врућице, Католичке Врућице и Жарковине и њихови заступници су код
среског уреда у Тешњу 5. августа 1913. сачинили записник у коме су изразили
готовост да се њихова села споје у „повећу организовану сеоску општину са
сједиштем у Стењаку односно Теслићу“. Замолили су среске власти да им се
код ''земаљске владе исходи одобрење'' њихове молбе. Њиховој одлуци су се
придружили и сеоски одбори (меџлиси), истичући да се за ''уздржавање нове
општине уведе у цијелом подручју побирање увознине, месарине, кантарије и
бехије и то према тарифи која постоји у осталим сеоским општинама Босне и
Херцеговине''.
Истога дана среском начелнику су се писмено обратили руководиоци
предузећа Bosnische Holzverkvertungs-Actiеngesellschaft из Теслића. Они су на
посредан начин замјерили начелнику што их није информисао о цијелој акцији.
Истакли су да ''као утемељитељи Теслића'' имају ''велики интерес за оснивање
38
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општине''. Предложили су да се општина Теслић организује по узору на
општину у индустријском мјесту Лукавац код Тузле. У прилог своје
иницијативе истицали су и власништво предузећа над земљиштем које је
арондирано. Те тезе су понављане и развијане у даљој преписци. Власти су
коначну одлуку одлагале, док се стање на терену заоштравало.
На једној страни су била околна села и ''неодвисни људи'' из Теслића, а
на другој страни индустријско предузеће са страним радницима који су
становали у фабричкој колонији. Отпор оснивању општине Теслић долазио је
из Тешња. Већ на поменутом засједању Среског вијећа богати трговац и
предузетник из Тешња Адемага Мешић приговорио је да би стварање општине
у Теслићу могло бити на штету његовог града. Срески предстојник је
одговорио да је та ''бојазан посве неоправдана, јер баш данашње стање више
штети граду и већу му конкуренцију прави''. Додао је и да ''морају бити
мјеродавне мјесне околности а не какви нузгредни обзири''. Став тешањске
чаршије диктирала је бојазан од опадања њихове трговине у случају даљег
успона Теслића.
''Неодвисни људи'' из Теслића у обраћању среском уреду 10. маја 1914.
истичу страх да ће у случају организовања градске општине бити брзо
уништени. Свим силама су се залагали за стварање велике сеоске општине.
Послали су депутацију у Сарајево да изнесе њихове ставове Земаљској влади.
Кроз писање ''Хрватског дневника'' 25. априла и 7. маја 1914. и кроз поднеске
Босанском сабору напали су предузеће због ''штетног пословања'' фабричког
конзума и недјељног рада у фабрици. Меёу онима који су се залагали за
оснивање велике сеоске општине су предњачили ''неодвисни људи'': Анто
Шуњић, жупан и декан, Саво Илић, православни свештеник, Јефто Вуковић,
Давид Голдбергер, Роза Голдбергер, Роза Р. Симић, Јово А. Симић, Хамдо
Побрић Чаушевић, Никифор Бајић и Душан Благојевић; затим: муктар Турске
Врућице Мујо Ботић, муктар Стењака Ахмо Кадрић, кнез Жарковине Саво
Шкребић, кнез Српске Врућице Перо Стојановић, кнез Католичке Врућице
Карл Хаберлер и старјешине села Теслића кнез Коста Липић и муктар Шабан
Зукановић.
Насупрот њима је било руководство предузећа и страни радници
насељени у фабричкој колонији. Ти радници се у обраћању Земаљској влади
23. маја 1914. одлучно противе стварању сеоске општине ''која би све терете
околишњих села'', како истичу они, ''на наша леёа свалила и која би двије сасма
различите заинтересоване странке спојити имала (...) те се томе опиремо и само
смо са основом једне творничке''. Наглашавају да су они већина у мјесту и да
њихове жеље имају првенство. Упозоравали су на могућност пресељења
фабрике изван БиХ. Наводе да осим упосленика предузећа у Теслићу станује
свега девет породица, ''које се највише трговином баве''. Те трговце су
оптужили за роварење против предузећа путем написа у ''Хрватском дневнику'',
депутације Земаљској влади у Сарајеву, поднесака Босанском сабору. У основи
акције трговаца, по њима, је жеља да се укине конзум, који им конкурише у

пословању. ''Пошто ових неколико становника у Теслићу, и сељаке из околице,
који код нас више или мање њихову храну зараёују, драже (...) ако би дошло до
озбиљног сукоба, ми никакве одговорности не примамо.'' У име радника
представку су потписали: Георг Штицер, Андрија Петек, Стојан Зовко, Иван
Шарић, Кристијан Туро и Франц Скорњак.
Састанак 10. маја 1914. којем су присуствовале заинтересоване стране и
срески начелник није успио. Власти су због осјетљивости проблема одлагале
доношење одлуке. Срески уред у посљедњем извјештају Земаљској влади по
овом питању 28. јуна 1914. помиње да конфликт различитих интереса може
отклонити само зуб времена.41 Истога дана у Сарајеву је Гаврило Принцип
извршио атентат на аустроугарског престолонасљедника Франца Фердинанда.
Тај догаёај је био повод за Први свјетски рат (1914–1918). Расправе о
реорганизацији сеоских општина су тако прекинуте.
Dragiša D. Vasić
Local Administrative Bodies in Bosnia and Herzegovina
in the Time of the Austro-Hungarian Rule (1878–1918)
Summary
After the occupation of Bosnia and Herzegovina Austro-Hungary overtook
Turkish administrative system adjusting it and changing gradually in accordance
with aims of own administration. The head of that administration was the joint
Ministry of Finance, to whom fast-growing bureaucratic apparatus in B&H was
subdued through the National Government in Sarajevo. The lowest and basic level of
the strictly centralized and absolutistic administration was district people. They were
not receptive for any kind of initiatives from people, but were blind and efficient
executors of decisions that came from the above, top authority. Due to strict control
of their work, election methods, authority and resource limitations, both district
councils and town and village communities were not real local administrative bodies
but addition to district offices, i.e. Austro-Hungarian bureaucratic apparatus. Except
legal regulations of their status, Austro-Hungary did little on development of those
bodies according to local administration patterns of modern European countries at
the end of XIX and the beginning of XX century. It was afraid that broader and
larger involvement of people into government, whereas the society was not
integrated, will strengthen political movements, especially Serbian irredentist
movement. Difficulties in organizing and functioning of local level of government
were arising from unsolved social contradictions of Bosnia and Herzegovina, such as
agrarian issue, national and religious issues, favoring the Austrian and Hungarian
41
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industry interests on the damage of Bosnian and Herzegovinian ones, foreign
colonization, Muslims‟ emigration to Turkey, etc. For example, while attempting to
organize large village municipalities, with the main office in the industrial place of
Teslic, interests of industrial company and foreign workers on one side and
surrounding villages and local merchants, on the other side, collided.

ДАНКА ДАМЈАНОВИЋ
Музеј савремене умјетности Републике Српске
Бањалука

СЛИКАР СПИРИДОН – ШПИРО БОЦАРИЋ
(1876–1941)
Апстракт: Иако је о сликару Спиридону – Шпири Боцарићу (1876–
1941) до сада доста писано, сигурно највише од свих наших умјетника старије
генерације, његови живот и дјело још чекају коначно заокруживање. Боцарић је
роёен у Будви, учио је у Венецији, а најзначајнији дио животног и креативног
опуса реализовао је у Мостару, Сарајеву и Бањој Луци. У почетку он ради
углавном портрете и то на начин академског реализма и затим, од 1908.
године, у његовом дјелу уочавамо и нове сижее – пејзаж, жанр-композиције,
али и све значајнија помјерања ка дивизионистичким и импресионистичким
рјешењима. Излаже самостално и колективно у Софији, Загребу и Винковцима.
Обавља дужност директора Музеја Врбаске бановине у Бањој Луци (1930–
1941), орденом југословенске круне четвртог реда одликован је 1932. године.
Издаје Туристички водич Врбаска бановина, снима етнографски филм Кроз
Врбаску бановину (1937) и припрема за штампу књигу под називом Врбаска
бановина, Народна орнаментика, Прва књига, у чему га је омела смрт 1941.
године.
Кључне ријечи: Спиридон – Шпиро Боцарић, Музеј Врбаске бановине
Бања Лука, иконостас, импресионизам, историцизам, поентилизам, сецесија,
дивизионизам, реализам, портрет, сликарство.
Искуство нас учи да у оваквој или њој сличним приликама већ само
помињање имена неког од наших умјетника из старије генерације најчешће
асоцира на неки од датума из његовог животаг или стваралачког опуса. При
том се заборавља да могу разлози оваквог њиховог оживљавања да буду и
другачије нарави.
Њихова дјела или дјело, чак и онда када су амбициозно истраживани и
исто тако презентовани, остају трајно отворена за допуњавање или за
заокруживање. Ово из разлога деценија, сада већ и вијекова, који су се прелили
преко њихових дјела, а који знају да распу, склоне и да таје.

О сликару Спиридону–Шпири Боцарићу до сада је доста писано,
сигурно највише од свих наших умјетника његове генерације.1 Па ипак, остала
су дубока затамњења на укупном Боцарићевом дјелу која још чекају да буду
расвијетљена. До тада у књигу о Спиридону Боцарићу свакако треба да се
додаје.
Спиридон Боцарић био је сликар и не само
сликар. Притицао је са више страна. Дубине и
ширине његових интересовања, домети његовог
бављења
сликарством,
ликовном
критиком,
публицистиком,
музеологијом,
рестаурацијом,
етнологијом,
археологијом,
фотографијом,
нумизматиком, минералогијом, успињу га на
прочеље моћне архитектуре нашег културног живота
из времена у којем он дјелује – с крајем деветнаестог
и током прве половине двадесетог вијека.
Спиридон Боцарић роёен је у Будви 24. маја
1876. године. Одрастајући уз брата Анастаса (1864–
1944), који се врло млад заинтересовао за бављење
сликарском умјетношћу, Спиридон се, такоёе
Анастас и Спиридон
необично млад, одлучује за исто занимање. Послије
првих поука добијених од брата, за даљње усавршавање сликарске вјештине
Шпиро не слиједи своје сународнике: Шпиру Ђурановића (1864–1910), Марка
Греговића (1867–1941) или Михаила Врбицу (1871–1937), који сликарске
дипломе стичу у Русији или у Бечу. Како 1895. године Анастас борави у
Венецији, Шпиро се, највјероватније по његовом савјету, октобра те године
уписује на тамошњу Академију лијепих умјетности (Academia di belle arti), на
којој остаје само један семестар.2
Заокупљен не толико наставом на Академији колико догаёањима око
њега, своје учитеље или узоре он открива меёу италијанским сликарима из
класицистичко-романтичарског периода. Меёу овим заговорницима сликања
портрета у Венецији се истиче Микеланёело Григолети (Michelangelo Grigoletti,
1801–1870). Наш умјетник не заобилази ни дивизионисте, чија је поетика
1
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актуелна у италијанском сликарству средином и у другој половини
деветнаестог вијека. Спиридон ће нешто касније, од 1908. године, посебне
симпатије показати за једног од њих – Ђованија Сегантинија (Giovanni Batistta
Emanuele Maria Segantini, 1858–1899), сликара који је сабрао искуства
француских импресиониста и постимпресиониста и створио препознатљив
дивизионистички рукопис. Његове радове наш сликар видио је на
Интернационалној умјетничкој изложби: првом Венецијанском бијеналу 1895.
године.
Послије Венеције Спиридон кратко борави у Новом Саду, а затим се
прикључује брату у Сарајеву.3
Различитост нарави ускоро их раздваја, свакако не трајно.
Анастас одлази у Задар, а затим у Београд.
Шпиро бира Сарајево.
Аустроугарска власт, до тада већ скоро двије деценије присутна у
Босни и Херцеговини, мијења лица ове своје покрајине. Њени градови,
доскорашње турске чаршије, убрзано добијају контуре урбаних средина, а већ
изграёени објекти извршили су основно маркирање градова, што ће имати
утицаја на њихов даљњи развој. Сарајево се настоји преиначити у једну од
метропола монархије. Архитекти из Чешке, Аустрије, Маёарске, Хрватске,
Пољске и Словеније све чешће и дуже бораве у граду и пројектују граёевине
другачије, нове, различите од претходних, али и меёусобно различите, нове
визуре града на начин или начине актуелне у европској архитектури тога
времена – у духу историцизама и сецесије, а тражи се и обликује и такозвани
''босански стил'' или ''босански слог''.
До Боцарићевог доласка већ су саграёене зграде Официрске касине,
Земаљске владе, Земаљског музеја, Позоришта, хотела Европа и Централ,
катедрала, Православна богословија, мостови на Миљацки, градска тржница,
бројне виле, приватни и приватно-пословни и више других објеката различитих
намјена.
Долазе и сликари. Прво они ратни са окупационом војском, чије је
сликарство ''... више сликарство о Босни него у Босни''.4 Слиједе их бројни
сународници, али и они из других држава Европе. За потребе њиховог боравка
и рада у Сарајеву се 1897. године адаптирају двије просторије за умјетничке
атељее у старој згради Земаљског музеја.5
Спиридон у граду затиче и Ивану Кобилцу (1861–1926), Отона
Ивековића (1869–1939), Ернеста Герма (1858–1930), Ћиру Трухелку (1865–
1942), историчара умјетности и сликара, Лудвига Кубу (1863–1956),
Фердинанда Велца (1864–1920), којега у овој прилици треба посебно издвојити
као учитеља наших првих школованих сликара, Карла Мијића (1887–1964),
3
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Тодора Швракића (1882–1931), Јована Бијелића (1884-1964), којем је ''...
предсказао велику сликарску будућност и поклонио му прве водене боје''.6
Покретањем илустрованог часописа Нада – за поуку, забаву и умјетност
1895. године, Коста Херман (Hörmann, 1850–1921), владин савјетник и
директор Земаљског музеја, за илустраторе бира и доводи браћу Арндт, Евалда
Чеплина (Ewald Tscheplin) и Валтера Леа (Walter Leo, 1857–1945), Карла
Либшера (Carl Liebscher, 1851–1906), Франца Леа Рубена (Franc Leo Ruben,
1842–1920), Максимилијана–Макса Либенвајна (Maximilian Liebenwein, 1869–
1926) и друге. Четворо сликара-сарадника, браћа Арндт, Кобилца и Либенвајн,
1900. године оснивају Сарајевски сликарски клуб (Sarajevoer Malerclub), са
сједиштем у Господском клубу (Heerenclub) Друштвеног дома ''... у коме су се
окупљали високи владини чиновници и интелигенција немачког говорног
подручја''.7
У граду се приреёују и изложбе, а у недостатку одговарајућег
изложбеног простора користе се простори Официрске касине, Земаљског
музеја, хотела Европа, излози продавница, књижаре. Тако су у Етнографском
одјељењу Земаљског музеја Ивана Кобилца и Валтер Лео Арндт 1897. године
приредили изложбу својих радова. Сви они, свако са своје стране или из своје
средине, доносе одреёене поетике: најприје академски реализам, затим
елементе сецесије, понеки од њих и пленеристичка настојања, чиме су ликовно
обојили средину.
У оваквој атмосфери, створеној и отвореној само за умјетнике са стране,
док оним другима, додуше ријетким, домаћим, не оставља се простор за
дјеловање. Али до тада је граёанско друштво у Босни и Херцеговини већ
социјално раслојено, издиференцирано. Угледни граёани, трговци, занатлије,
поред ''родољубивих'' алегорија из нешто ранијег времена романтичарског
заноса, прижељкују у њиховим луксузно уреёеним ентеријерима и своје
портрете. Највећи дио ових портрета израдиће Шпиро Боцарић.
Послије разлаза са братом, Шпирине самоће су се чиниле беспомоћне.
Само су се такве чиниле. Гостопримство му пружа управо једна оваква
сарајевска породица – војног свештеника Јунгића. Шпиро им доброту узвраћа
на најљепши начин – сликом. Већ 1897. он завршава портрете проте Теодора и
протинице Јованке, а портрет њиховог сина Белуша 1898. године.
Прва два портрета, проте и протинице Јунгић, раёени су у складу са
строгим принципима академског начина. Затвореном, загаситом, маслинасто
бојеном позадином требало је да се нагласи први план, у који су смјештене
допојасне фигуре модела, с уочљиво вјерним пропорцијама. Свјетлост,
усмјерена на лица портретисаних, говори о тежњи ка што тачнијем и вјернијем
представљању ликова. Колорит, редукован на свега неколико тонова боје, тек

6
7

Љ. Младеновић, исто, стр. 112.
Исто, стр. 101.

понеким штихом црвене и зелене на одјећи портретисаних уноси у слику нешто
другачији звук.

Портрет проте Теодора Јунгића, 1897. Портрет Белуша Јунгића, 1898.

А када се пред штафелајем нашао мали Белуш, Шпирина рука се
одједном ослобаёа. Његов потез сада слободно тече платном, са палете се
издвајају, једна по једна, једна за другом, све њене топле боје, обогаћене
прегрштима свјетла. Као да је тиме сликар пожелио да још једном помилује
овај још нејаки живот.
Портрете чланова породице Јунгића издвајамо из неколико разлога. Она
прва два су и први потписани и датирани Боцарићеви портрети уопште, а
портрет малог Белуша означава помак или показује пут
којим ће се, у почетку додуше, бојажљиво, али с
годинама све више и значајније, кретати наш сликар:
путем импресионистичких и дивизионистичких
рјешења.
Ова помјерања унутар рукописа Шпире
Боцарића јесу резултат његове обавијештености о
догаёањима у европском сликарству, али су она и
резултат властитог искуства сликара о савременом.
Тај нови, другачији и обогаћени приступ Шпире
Боцарића пратимо и на портретима Јована и Јованке
Хаџипетровић, из исте 1898. године, Атанасија Шоле,
тадашњег уредника мостарске Зоре и будућег првог
Портрет трговца, 1899. предсједника Покрајинске управе за Босни и
Херцеговину у Краљевини Срба, Хрвата и Словенаца
(1900), те Марије и Стјепе Хаџидамјановића (1905).

Свакако најзначајнији портрет Шпиро Боцарић ради 1899. године.
Његов Портрет трговца фасцинира најприје и највише начином на који је
сликана глава. Кроз наочале своје креативности Боцарић је проникао у
психологију лика, постао саучесник у његовом животу и са пластичношћу
какву не памти ниједан други његов портрет, све то пренио на површину
платна. Са ове моћне психолошке студије ишчитавамо чврстину, одлучност,
самосвијест која никако није гордост него снажан и обогаћен добром
унутрашњи свијет овог Мостарца.
За даљње сликарево дјеловање побринула се и домаћа штампа. Тако је у
Босанској вили објављена нотица у којој се каже да ''... у Сарајеву живи од
дуже времена српски академски сликар Шпиро Боцарић. Он је особито вјешт за
израду сваке слике, а нарочито за израду светих икона и читавих иконостаса за
српско-православне цркве... па зато нека је препоручен свим српским
општинама и иначе Србима, који дају на израду слике странцима''.8
Слиједио је позив из Београда. У старом краљевом двору, у неком од
његових салона, 1902. године Шпиро Боцарић слика Портрет краљице Драге
(Машин) Обреновић.9 На начин академског реализма, сједећа фигура краљице,
у свечаној краљевској одори и са лијевом руком ослоњеном на сточић, сликана
је у неком од раскошних ентеријера двора. Преливена неким необично
отмјеним тоновима смеёе-златне, ова слика није само портрет једне личности,
она је и портрет једне класе, једне епохе, једног времена.
Наш сликар је позван и у Тузлу. За Српско
црквено-пјевачко друштво Његош он 1904. године
осликава завјесу која замјењује ону нешто ранију, рад
сликара Ђорёа Михајловића (1875–1919) из 1899.
године.10
По позиву, Спиридон Боцарић тих година
осликава и неколико иконостаса у нашим црквама.
Прво онај у нишићкој, а затим и иконостас за цркву у
Прачи, посвећену светим апостолима Петру и Павлу,
освештану 1908. године.
Неколико година прије тога Боцарић ради
Портрет дабробосанског митрополита Антима
Грка, затим два портрета митрополита Николаја
Мандића (1840–1907), први 1904. а други, по Портрет митрополита
фотографији, 1910. године. Поред ових, у Евгенија Летице, 1908.
Дабробосанској митрополији у Сарајеву и данас се
чува Боцарићев Портрет митрополита Евгенија Летице из 1908. године.11
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Академски сликар, у: Босанска вила, Сарајево, XVI, 22, 30. новембар 1901, стр. 382.
Слика се налази у Београду и приватно је власништво.
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Споменица педесетогодишњице Српског црквеног пјевачког друштва Његош у Тузли, Тузла
1937. године.
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Пред позадином, на чији су основни плавичасто-зелени фон хоризонталним
кратким потезима четке нанијете окер и љубичаста, сликана је сједећа фигура
митрополита у свечаној црно-црвеној одори. Посебност или оно што овај
портрет издваја од претходних Боцарићевих портрета, лежи у чињеници да је
Шпиро Боцарић по први пут на неким од партија ове слике примијенио свој
поентилистички манир.
Преиначавање Боцарићевог рукописа свакако је показала и једна
изложба у Сарајеву. Изложба тројице првих школованих домаћих умјетника,
Пере Поповића (1881–1941), Тодора Швракића (1882–1931) и Бранка
Радуловића (1885–1916), прашких ученика Влахе Буковца (1855–1922), једног
од
значајнијих
хрватских
дивизиониста, одржана септембра
1907.
године
у
Сарајевској
богословији, подсјетила је Шпиру
Боцарића на старог Сегантинија, на
његов поентилистички начин и
Шпиро ће настојати да га се сјећа
сликом.
Еволуција
Боцарићевог
рукописа тећи ће лагано. У
почетку он ће хармонизовати стари
начин са новим, све док његову
слику не премреже упарени или
укрштени потези четке, све
Мостар, 1909.
живљих и јаснијих тонова и све
богатије палете. Неће се он
лишавати ни покушаја да слика на начин близак изворним импресионистима.
Шпиро Боцарић од тада, никако случајно, за своју све чешћу тему бира пејзаж,
основни сиже импресиониста.
Шпиро Боцарић излази у град и застаје пред једном визуром Сарајева. У
првом плану слике укрштају се издужени, положени црвенкастосмеёи кровови,
чију хоризонталу у сљедећем плану сијеку вертикале исто тако бојених
звоника, зеленог дрвећа и бијелих минарета, око којих су се, са обје стране,
угнијездиле куће, како би композиционо и колористички уравнотежиле слику.
Призор је затворен далаким хоризонтом.
А када још једном, исте те 1909. године, Шпиро Боцарић стигне на југ,
дотакне његову свјетлост, бјелину камена, зелену Неретву, када се загледа у
зеленољубичасте брежуљке, високо небо југа, расцвјетаће се Шантићев Мостар
и сликом.
Биле су то и године Шпириних личних неприлика. Сљедећа му доноси
бескућничку тјескобу, исту или сличну оној од прије десетак година.
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Слика је потписана и датирана у доњем лијевом углу: Шпиро Боцарић, 1908.

Гостопримство му сада пружа српски политичар Глигорије М. Јефтановић
(1840–1929), власник хотела Европа. Заузврат, Шпиро Боцарић слика његов
портрет. И не само то. До 1913, до када остаје у хотелу, Шпиро ради три слике
за његове салоне: Сарајево, Дјевојчице на чесми и слику под називом Стећци.
Ова посљедња издваја се начином на који је сликана – необично блиском
импресионизму. Њен основни зелени фон (трава) трепери окупан снажним
сунчевим зрацима и такав утисак само појачавају бјелине надгробника.
У часу када му је живот још једном показао своје друго лице, социјална
осјетљивост Шпире Боцарића се само појачава. За разлику од оних раних,
укочених граёанских портрета, који остају да красе њихове или зидове
гостинских соба њихових потомака, Шпиро Боцарић се окреће обичним
људима, слика анонимне ликове, портрете њиховог живљења, једне земље,
једног времена. Тако он слика аутентичан живот.
Нашла се ту, поред бројних сличних, и његовa Дјевојчица са марамом из
1911. године, раёена у поентилистичком маниру, у рафинованој скали боја,
вибрирајућој атмосфери лика и амбијента и у новим колористичким односима.
Оваквог дивизионистичког начина Шпиро Боцарић се не одриче, он га
његује и усавршава и током свог сљедећег Бањалучког периода.
Оно рано пријатељство са младим интелектуалцима, борцима за
националну слободу, посебно са Петром Кочићем (1877–1916), сврстаће и
Шпиру Боцарића меёу политички неподобне.
Године 1914. протјеран је у Бању Луку. Средина му није била сасвим
непозната. Кочић му је често говорио о
Крајини и Крајишницима, и Шпиро се
1907. године упућује у ове крајеве –
''...студира по околини народну ношњу и
типове''.12
У Бањој Луци од колега затиче
само Перу Поповића, који од 1908. године
службује на Великој реалци. Из истих
разлога 1919. у град стиже Михаило
Тимчишин (Tymczyszyn, 1889–1925), а
слиједе га, Александар Бојко (1896–1969)
1927, Божидар–Божо Николић (1904–
1958) и Влахо Печенац (1891–1973) 1930.
и Доре Клеменчић–Мај (1911–1988) у
јесен 1938. године.
Изложбе
су
ријетке.
Прва Петар Поповић Петровић Пеција, 1933.
значајнија биће она уметничке групе
Облик из Београда 1931. године. Слиједе је самосталне изложбе Божидара
Николића 1929, 1933, 1936. и 1938, Јадвиге (1909–1978) и Милана Четића
12

Госп. Шпиро Боцарић, Отаџбина, Бања Лука, I, 12. 31. август 1907, стр. 3.

(1904–1979) 1936. и изложба тројице – Бојка, Печенца и Николића 1940.
године.
У новој-старој средини Шпиро настоји да наёе своје мјесто, што му
одмах не успијева. За то ће требати, не само да проёу године, него да се и
друштво обоји другачијим тоновима или звуковима њему блиским.
А онда му се отвара 1920. година, потребна да надокнади пропуштено.
Послије тада већ давног учешћа на Другој југословенској уметничкој изложби
у Софији 1906. године,13 сада му се нуде загребачки изложбени салони, гдје он,
прво самостално, излаже 1920. са Иваном Тишовим (1870–1928) и Јосом
Бужаном (1873–1936)14, а затим 1925, у Салону Улрих, такоёе самостално, са
Миленком Д. Ђурићем, 1894–1945)15 и посљедњи пут, и то колективно, у
Салону Улрих у Винковцима, априла-маја 1923. године.16
Годину испуњавају и двије значајне поруџбине. Градско поглаварство
Сарајева повјерава му израду портрета војводе Степе Степановића за Градску
општину сарајевску. Истовремено га Земаљска влада ангажује за уреёење
ентеријера новосаграёене љетне резиденције династије Караёорёевића у Хан
Пијеску. Поред личних неприлика и неблаговремене исплате договореног
хонорара, ова поруџбина изазвала је и револт његових колега из Друштва
умјетника, који су сматрали да Боцарић није дорастао таквом задатку, да су
неки други умјетници из њиховог круга требали да добију тај посао. 17
Од 1930. године за Шпиру се отвара читава једна деценија, испуњена
његовим плодним дјеловањем.
Одлуком бана Врбаске бановине Светислава Тисе Милосављевића
(1882–1960), 1930. године у Бањој Луци је отворен Етнографски музеј и за
његовог првог директора изабран је Шпиро Боцарић. По бановини су одмах
основани ''помоћни одбори за бановински музеј'', који сакупљају предмете. А
затим, када је Музеј добио простор у новосаграёеном Дому краља Петра Првог
Ослободиоца 1934. године, Боцарић је приредио прву поставку Музеја под
називом Бановинска пољопривредна изложба, са предметима кућне
радиности. Нашле су се ту и слике, фигуралне композиције и појединачни
портрети Петра Мркоњића, затим војсковоёа, војвода, хајдука, српске
добротворке госпоёице Аделине Паулине Ирби (1833–1911) и организатора
Босанскохерцеговачког устанка (1875–1878), које је Шпиро израдио до 1933.
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године.18 Ови радови Шпире Боцарића различитог су квалитета. Фигуралне
композиције нису увијек срећно ријешене, док неке од појединачних студија,
прије свих других она Петра Поповића (Петровића) Пеције (1826–1875),
представљају мала ремек-дјела Боцарићевог поентилистичког начина сликања
портрета.
Потреба за живим и трајним присуством једног лика из националне
галерије ликова, окупља од 1929. до 1933. године угледне бањалучке граёане у
Друштво Змијање, чији је, један од задатака био и подизање споменика
(попрсја) Петру Кочићу у Бањој Луци. О томе је требало да брине Техничкоумјетничка секција Друштва, у којој се као члан нашао и Шпиро Боцарић. На
приједлог Главног одбора Друштва у априлу 1932. расписан је у свим
београдским и загребачким новинама ''натјечај'' за израду споменика. До 1. јуна
у Бању Луку је стигло дванаест приједлога за изглед споменика. Техничкоумјетничка секција Друштва, преименована у Оцјењивачки суд, одржала је 10.
јуна у згради Велике реалке састанак ''ради оцјене приспјелих радова'' и
одлучила да прву награду, с правом извоёења, додијели раду под шифром
Трибун, заједничком раду вајара Антуна Аугустинчића (1900–1978) и Ивана
Вање Радауша (1906–1975). Послије одлуке жирија договорено је да се ''изврше
извјесне коректуре споменика'', а сликар Шпиро Боцарић понудио је да ''...не
као члан Одбора, већ као умјетник и добар пријатељ и поштовалац Петра
Кочића'', отпутује о свом трошку у Загреб и да, заједно са вајаром
Аугустинчићем, ''...студирају главу покојног Кочића, да би израда потпуно
одговарала великом покојнику''. Споменик је откривен у градском парку 1.
новембра 1932. године.19
Слиједило је и признање. Дана 31. децембра 1932. ''указом Његовог
величанства краља, Шпиро Боцарић, академски сликар и управик Бановинског
музеја у Бањој Луци, одликован је орденом Југословенске круне четвртог
реда''.20
Шпиро Боцарић прижељкује и свој дом, размишља о изградњи куће, не
слутећи да је подиже и гради на мјесту свога неспокоја. Нацрте ''...за градњу
дворишне зидане стамбене зграде у Пелагићевој број 32'' израдио је током
августа 1932. године Јосип Соравиа, овлаштени градитељ из Бање Луке, а када
је, потом, Градско поглаварство Бања Лука 3. септембра издало граёевинску
дозволу, граёевинске радове обавио је Силвио Замоло, граёевински
предузимач, такоёе из Бање Луке.21
Уморан од свакодневице и жељан предаха, Шпиро Боцарић се све чешће
упућује на крстарење Крајином. Опремљен скиценбухом, филмском камером и
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Архив Републике Српске, Градско поглаварство Бања Лука, 10707, од септембра 1932.
године. Кућа је срушена у земљотресу 1969. године.

фотографским апаратом, он залази у питоме засеоке, меёу обичне људе,
погледā на планинске врлети, са обала ријека испраћа њихове воде.
Резултовало је то цртежима, скицама и документарним материјалом довољним
за издавање Туристичког водича Врбаске бановине, израду етнографског филма
Кроз Врбаску бановину (1937), припрему за издавање књиге под називом
Врбаска бановина – Народна орнаментика, Прва књига, која је требало да буде
штампана у Љубљани 1941. године.22
И када се чинило да је љубав према сликарству смијенила љубав према
музеолошком раду, или да обје могу да теку паралелно, слиједио је одлазак.
Спиридонове деценије, његова рука, ништа нису значили онима које је мржња
заслијепила. Није молио. Ћутњом је презрео такве, њему стране људе, њихово
вријеме. У колони, заједно са себи сличним, кренуо је пут бездана Шаранове
јаме.23

Danka Damjanović
A Painter, Spiridon – Spiro Bocaric (1876–1941)
Summary
Spiridon – Spiro Bocaric (1876–1941) was a painter, but not only a painter.
He accrued from several sides. Depths and broadness of his interests, ranges of his
painting work, fine arts‟ critic, publishing, museology, restoration, ethnology,
archeology, photography, numismatics, mineralogy, raised him to the foreground of
powerful architecture of our cultural life in the time he was working – end of the
nineteenth and during the first half of the twentieth century.
After first art lessons given by his brother Anastas in the hometown of
Budva, Spiro Bocaric went on art studies to Venice. There, at the Academy of Fine
Arts, he spent only one semester. Less interested in events on the Academy, he found
his teachers or role models among the Italian painters from classicist and romantic
period and divisionists.
From Venice Spiro Bocaric went to Sarajevo, where local artists, in general,
had narrowed scope of activities, due to attempts of occupation authorities to affirm
own artists. However, as the society in Bosnia and Herzegovina was already classed,
Bocaric was fulfilling wishes of rich citizens, merchants, craftsmen to have own
22
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portraits next to the previous patriotic allegories in their luxurious interiors. In spirit
of academic realism, since 1897 he worked on small series of portraits – members of
families Jungic, Hadzipetrovic, Hadzidamjanovic, portraits of Atanasije Sola, Drago
Masin-Obrenovic, merchant from Mostar, Dabar-Bosnian metropolitan Antim the
Greek, Nikolaj Mandic, Evgenije Letica.
The last one, made in 1908, was significant as on some sides of this portrait
our painter used for the first time divisionists‟ manuscript. Since then, he was
painting our towns, genre-combinations, portraits in such way, although there were
attempts to approach painters‟ manuscript of original impressionists.
Friendships with young intellectuals, fighters for national freedoms will
classify Spiro Bocaric among the politically unfit and in 1914 he was exiled to Banja
Luka.
Bocaric was visible in public life only since 1920. Since then he was creating
two significant orders – portrait of Stepo Stepanovic for Sarajevo City Hall and ten
paintings for interior decoration of newly built summer residence of Karadjordjevic
dynasty in Han Pijesak (both from 1920). We could find his works on exhibitions in
Zagreb and Vinkovci, in 1920, 1923 and 1925.
Overall activity of Spiro Bocaric boosted especially around 1930. That year
he was appointed director of the Ethnography Museum in Banja Luka. For the first
permanent exhibition (1934) he painted figures compositions and portraits of Petar
Mrkonjic, military leaders, dukes, hajduks, Serb benefactress Adelina Paulina Irbi,
and organizer of the uprising of Bosnia and Herzegovina (1875–1878). He was
engaged in building a monument to Petar Kocic in City Park in Banja Luka (1932).
From frequent travels over Krajina, equipped with sketch book, photo and film
camera, he brought sketches, drawings, ethnographic notes. All this Bocaric
transformed into numerous paintings, tourist guide of Vrbaska banovina and
ethnographic film Through Vrbaska banovina (1937). From this material Bocaric
selected and prepared a book named Vrbaska banovina, National Ornaments, the
First Book whose printing, planned for 1941, was stopped due to his death.

РАДОВАН ПИЛИПОВИЋ
Библиотека Српске патријаршије
Београд

ПЕТАР РАЂЕНОВИЋ (1885–1942) –
СВЕШТЕНИК И ЕТНОГРАФ
Апстракт: Рад је прилог биографији Петра Раёеновића, етнографског
писца и истраживача Босанске Крајине. Ураёен је на основу службеног досијеа
који се чува у Архиву Синода СПЦ (АСин 1960, ф. VI – први део).
Кључне речи: Петар Раёеновић, етнографија, Босанска Крајина,
персонални досије.
Петар Раёеновић (1885–1942), свештеник Српске православне цркве и
изданак Босанске Крајине, представља светло и велико име у српској науци. За
њега је рад на етнографском пољу биo ствар националног достојанства и
бескомпромисне друштвене ангажованости. Служење ближњем, које је
испуњавао као свештеник, и његов парохијски рад на терену ишли су упоредо
са прикупљањем података од становништва и бележењем живе народне
традиције. Етнографски опус Петра Раёеновића важан је данас, јер се односи на
класичне српске етнографске крајеве који су у XX веку имали тешку политичку
судбину.
Захваљујући Петру Раёеновићу добро су изучени простори босанскопетровачког и дрварско-уначког краја. Данас, нарочито након трагике 1941–
1945. и 1991–1995. године, немерљиво значење имају његови истраживачки
радови: Села парохије Крњеушe (код Петровца), Бјелајско поље и Бравско, као
и Унац – антропогеографска испитивања. И мањи радови овог аутора стоје
као сведочанства српског етноса, народног духа и обичаја Крајине.
Раёеновић се убраја меёу најбоље сараднике Јована Цвијића на пољу
проучавања антропогеографије српских земаља. Његовa су запажања
проницљива, тачна и драгоцена, а израз у саопштавању достигнућа непосредан.
Кроз прегоран теренски рад прикупљао је податке о пореклу становништва, о
народним обичајима, затим о историји сеоба и црквеној прошлости. О његовом
раду није написано пуно, али су се његовом фактографијом користили многи.
Истакнуто је како је у периоду измеёу два светска рата, заједно са Миленком С.

Филиповићем и Миланом Карановићем, Петар Раёеновић био водећи
проучавалац на босанскохерцеговачком етнолошком пољу.1
На овом невеликом простору покушаћемо да дамо један прилог
биографији Петра Раёеновића, углавном са званичног аспекта његове црквене
службе. Овај рад је ураёен на основу службеног досијеа који се чува у Архиву
Синода СПЦ (АСин 1960, ф. VI – први део). Из службене граёе издвајамо
најважније моменте његовог cursus honorum-а, успоне у црквеној каријери, од
рукоположења 1907. па све до насилне смрти у Шапцу 1942. од стране немачке
казнене експедиције.
Оскудне податке о његовој биографији сазнајемо из Споменице жртава
фашистичког терора, али ти подаци морају бити кориговани и значајно
допуњени.2
Према домовном протоколу Парохије трубарско-осредачке, роёен је у
Босанским Осредцима 8. фебруара 1885. године од оца Николе и мајке Марије.
Основну школу је завршио у Трубару, шесторазредну гимназију у Сарајеву
1903, а Рељевску богословију 1907. године. У сарајевској Великој гимназији од
звучних имена његових професора издваја се др Тугомир Алауповић (1870–
1958), који му је предавао босански језик, и Владислав Скарић (1869–1943),
који му је предавао земљопис и повијест. Од седамнаест предмета које је
слушао у Рељевској богословији, одличан успех је имао из свих, а само је из
црквене историје и патрологије оцењен са ''врло добар''. У благословеном браку
са супругом Даницом Медић подизао је четворо деце: Војина, Љубицу,
Светозара и Славку, роёене 1909, 1911, 1920 и 1922. године. Женик и невеста, у
доби од 22 и 16 година, венчали су се у цркви Роёења Пресвете Богородице у
Дољанима Личким.
Млада беше из дома угледног и породице веома знатне, кћи Давидова и
Савина. Кум је младом богослову био Тодор Срдић, чувени свештеник
басташки и национални трибун дрварског краја. Стари сват је био Давид
Медић, док је обред венчања обавио месни парох Петар Мајсторовић.
Тек након женидбе код кандидата Петра Раёеновића стекли су се услови
за стицање свештеничког звања. Митрополит бањалучко-бихаћки Евгеније
Летица га је 20. новембра/3. децембра 1907. рукоположио у чин ёакона, а за
свештеника одмах сутрадан. Због занимљивости истичемо чињеницу да је
1
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имењак Петра Раёеновића служио у Парохији осредачкој (Осредци, Беглуци и
Бучјак) 1882/1883. године.3 У каквом су степену сродства били нисмо могли да
установимо.
Због узорног обављања својих свештеничких дужности Петар
Раёеновић је одликован црвеним појасом од стране митрополита Василија
Поповића 26. маја/8. јуна 1922. године, напрсним крстом 1936, а у чин
протојереја је произведен 1937. године. Свештеник Петар Раёеновић је од 5.
децембра 1907. до 1. јуна 1928. године без прекида на парохијској служби, а од
1. јуна 1928. до 5. априла 1932. налазио се на месту вероучитеља у Реалној
гимназији у Бањој Луци. Од 1926. године члан је Епархијског савета, почасне
службе коју су добијали само поуздани и беспрекорни свештенослужитељи.
Парохијску службу је обављао у селима Босански Осредци, Трубар,
Велики Радић, Крњеуша и Чаёавица. Последње наведено место је оно код
Босанског Новог, а не у јужном подножју Мањаче. Као парох чаёавички
опслуживао је три храма – главни, посвећен покрову пресвете Богородице, и
два филијална, св. пророка Илије у Ведовици и св. Кирила и Методија у
Кршљама. Паства му је живела у насељима Чаёавица, Кладе, Адраповци,
Горњи и Доњи Ракани, Ведовица, Агићи и Азићи.4 Раёеновић, марљив, радин и
проницљив, само је квалитетом своје службе, најпре као свештеник, затим и
професор гимназије, а непрестано се бавећи научним радом, доспео у прилику
да се кандидује за место службеника у Црквеном суду Епархије бањалучке.
Петар Раёеновић је постављен за члана Црквеног суда Епархије
бањалучке 5. априла/23. марта са платом чиновника VI положајне групе.5 Врло
брзо је напредовао премештањем у V положајну групу, што је поспраћено и
повишицом.6 Уочи рата је имао плату IV положајне групе, према
старешинским извештајима о раду у служби који су сачувани за 1934–1940.
годину. У извештају за 1940. читамо да је ''стручна способност'' протојереја
Петра Раёеновића, члана Црквеног суда, ''потпуно задовољавајућа'', његово
''владање у служби и ван ње – примјерно'', да је његова ''марљивост и
поузданост у служби: стална'', односно да је увек добијао општу оцену
''одличан''. Опис дужности и радних задатака као црквеног судије био је
следећи: он обавља ''послове вјеронаучне наставе, извјештаји архијерејских
намјесништава о годишњем прегледу парохија и црквених општина, израда
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одлука Судског вијећа и пресуда по брачним споровима; спровоёење правних
лијекова Великом црквеном суду''.7
Петар Раёеновић је желео да преёе из просвете на послове црквене
администрације. Тако је у својој молби писао митрополиту бањалучком:
Ваше Високопреосвештенство као реван и брижљив архипастир
будним оком прати рад подручног му клира те без сваке сумње има већ
пречишћен и утврђен суд о мени, мом дасадашњем раду, владању и испољеним
особинама. Отуда Вашем Високопреосвештенству неће бити тешко
пресудити да ли по свему томе имам потребне предувјете и способности за
положај редовног члана црквеног суда.8
Директор Државне реалне гимназије у Бањој Луци др Васо Глушац
(1879–1955), познати историчар, написао је препоруку за свог одлазећег
службеника, из које се очитује један топао однос, али и сагледавају све стране
Раёеновићевог националног рада:
Господин Рађеновић Петар, свештеник и катихета у Државној реалној
гимназији у Бањој Луци, служи у овоме заводу од 1. јуна 1928. За читаво то
време вршио је своју дужност најсавесније и увек показивао велику вољу и
марљивост за свој позив. Осим тих врлина показивао је још и одличне
способности у своме звању, тако да се може убројати међу наше најбоље
свештенике. И изван школе био је у свему узоран и марљиво сарађивао у
културним друштвима, нарочито у 'Просвјети'.9
Катихета Петар Раёеновић је директору Гимназије Васи Глушцу
захвалио:
Поштовани господине, захваљујем Вам најљубазније на брзом одговору
и на повољним вијестима. А и што је Свети синод постао склон да ме постави
за црквеног судију, и за то – вјерујем – велик дио заслуге припада Вама, јер
никога није било тамо да би могао што проговорити у моју корист – осим
Вас.10
На самом почетку нове службе Раёеновић није могао бити задовољан
платом. Он се на то и жали надлежном архијереју:
Само с приволом и препоруком Вашега Високопреосвештенства могао
сам да дођем на положај у коме се још налазим. Сада кад ми због овако
неугодног стицаја прилика није више могуће дуго остати на овој дужности,
принуђен сам ставити се на расположење Вашем Високопреосвештенству да
би ме благоизволео упослити у којој другој грани црквене службе, гдје
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Црквени суд православне Епархије бањалучке у Бањој Луци, Старјешински извјештај за 1939.
годину о Петру Раёеновићу, 28/15. јануар 1940.
8
Петар Раёеновић, вјероучитељ гимназије, Василију Поповићу, митрополиту бањалучком,
7/20. октобар 1931, стр. 1.
9
Васо Глушац, директор Државне реалне гиманзије у Бањој Луци, бр. 1677/31, 19. октобра
1931.
10
Писмо Петра Раёеновића Васи Глушцу, нерегистровано

признању парохиских година и одређењу припадајуће положајне групе не би
било толиких сметњи као у просвјетној струци.11
Митрополит Василије је у једном акту упућеном Министарству правде
истакао значај ангажмана Петра Раёеновића у епархијском Црквеном суду:
Пошто сада ни једнога члана Црквеног суда немамо, те су сви званични
послови Епархије у великом застоју, а нарочито сада при увођењу у живот
новог Црквеног устава, то смо слободни замолити, да се наш предлог од 7/20.
октобра 1931. Мбр. 494 из 1931. хитно прихвати и свештеник Петар
Рађеновић вјероучитељ овдашње Велике гимназије за члана овдашњег
Црквеног суда постави.12
Највиша црквена власт је поставила Петра Раёеновића на место члана
Црквеног суда Епархије бањалучке 5. марта 1932. године.13 Меёутим, трајала је
процедура око пребацивања и начина финансирања из буџета Министарства
правде. Митрополит Василије је предлагао да на Раёеновићево место у Реалној
гимназији доёе Вељко Васић, чиновнички ''приправник Црквеног суда у
Београду''.14
Митрополит бањалучки Василије Поповић је још једном истакао
интересе Епархије:
Слободан сам јавити Светом архијерејском синоду, да се Црквени суд,
овде, још није образовао са разлога, што постављени члан Црквеног суда
Петар Рађеновић, није могао доћи на дужност, јер овдашња Гимназија и
Банска управа не дозвољавају му одлазак са Гимназије док о томе не добију
акт од Министарства просвете.
Обратио сам се за то Министарству просвете брзојавно, а поред тога
и новог вјероучитеља предложио на место Рађеновића, па још никаквога
решења о томе нема.15
Министар просвете Б. Максимовић је коначно 16. новембра 1931.
године дао сагласност да Петар Раёеновић може прећи ''у ресор Министарства
правде''.16
Свети архијерејски синод је захтевао да по постављењу Петар
Раёеновић положи стручан испит: Да би се за јереја Петра Рађеновића, који је
одлуком Син. бр. 1174/Зап. 514 из 1932. постављен за члана Црквеног суда
Епархије бањалучке, могло донети решење о његовом постановљењу за члана
11

Петар Раёеновић, вјероучитељ гимназије, Василију Поповићу митрополиту бањалучком,
7/20. октобар 1931, стр. 2.
12
Српско-православни митрополит бањалучки Божи Максимовићу, министру правде, М бр.
116 из 1932, Бања Лука, 11. марта/27. П./1932.
13
Варнава, А.Е. и патријарх српски, 1174/зап. 514, 5. априла/23. марта
14
Српско-православни митрополит бањалучки Светом архијерејском синоду, М број 169 из
1932, 30/17. марта 1932.
15
Српско-православни митрополит бањалучки Светом архијерејском синоду, М број 238 из
1938, 19/6. априла 1932.
16
Б. Максимовић, Петру Раёеновићу, 16. новембар 1931 (бр. 40310)

Црквеног суда и уредила његова чиновничка права по закону о чиновницима,
потребно је да испуни још један услов а то је да положи испит који се
предвиђа законом о чиновницима при ступању на ову службу, сходно чл. 12 у
вези чл. 55 чиновничког закона.17
Нови службеник Црквеног суда је сматрао да је захтев за полагањем
испита сувишан и да вреёа његово дотадашње искуство: Према мојим личним и
домаћим приликама у могућности сам приступити испиту у времену од 20/7.
јула о. г. па унапријед. Када бих имао права да у том погледу изразим своју
жељу, молио бих се да ми се испит закаже одмах убрзо иза 20/7. јула.18
Раёеновић је ипак положио стручни испит пред испитном комисијом,
којом је председавао епископ горњокарловачки Максимилијан Хајдин, 23/10.
августа 1932. године са оценом ''добар''. 19
Петар Раёеновић је 12. децембра/29. новембра 1932. године од
надлежног архијереја тражио премештај из VI у V положајну групу за шта је
испуњавао све законске услове.20 Исти је 15/2. јануара 1935. године поновио
молбу за унапреёењем у V положајну групу, па и ''даље од V'' јер претходна
''молба није наишла на повољан прихват код Светог архијерејског синода''.21
Дана 11. априла/28. марта 1935. Раёеновић је дефинитивно унапреёен у V
положајну групу22, а 28/15. новембра 1938. године писао је Светом
архијерејском Синоду молећи да га преместе у IV положајну групу.23
17

Варнава, А.Е. и патријарх српски, (Свети архијерејски синод) Син. бр. 2338/Зап. 948, 21/8.
маја, 1932. (препис одлуке). Оверава др Тихомир Радовановић. На захтев да већ активни
чиновник накнадно полаже испит митрополит Василије је протествовао: ''Акт Светог
архијерејског синода бр. 2338/зап. 948, морамо признати, много нас је изненадио, јер је и после
одлуке Светог архијерејског синода бр. 1174/зап. 514 којом је свештеник Петар Раёеновић
постављен за члана овдашњег Црквеног суда, и после прихвата наше молбе да Свети
архијерејски синод пожури код Министарства просвете разрешење Петра Раёеновића од
катихетске дужности, и после примања к знању нашег извештаја од 30/17. априла ове године
бр. 1492 да је свештеник П. Раёеновић положио заклетву и наступио дужност члана Црквеног
суда – после свега тога Свети архијерејски синод доноси своју одлуку Син. бр. 2338/948. да ће
донети решење о постављању свештеника П. Раёеновића за члана Црквеног суда и да ће
уредити његова чиновничка права по Закону о чиновницима тек пошто положи испит
предвиёен чл. 12 и 55 Закона о чиновницима.
Ми смо сада у недоумици, да ли је свештеник Петар Раёеновић члан Суда или није. Ако је већ
члан суда, како се сада накнадно могу ставити услови за његово постављање? А ако није члан,
како се онда може схватити одлука Светог архијерејског синода бр. 1174/Зап 514?
(Православни митрополит Епархије бањалучке, М бр. 331 еx 1932, Светом архијерејском
синоду Српске православне цркве, 4. април/22. мај 1932).
18
Свештеник Петар Раёеновић митрополиту Василију, 4. јула/21. јуна 1932.
19
Свети архијерејски синод Српске православне цркве, Комисија за полагање испита
службеника Српске православне цркве, бр. 2/Зап. 9, 23/10. августа 1932.
20
Свештеник Петар Раёеновић митрополиту Василију, 12. децембра/29. новембра 1932. године
21
Свештеник Петар Раёеновић митрополиту Василију, 15/2. јануара 1935. године
22
Варнава, А.Е. и патријарх српски, бр. 1702/Зап. 617, 11. априла/28. марта, 1935.
23
Петар Раёеновић Светом архијерејском синоду Српске православне цркве, 28/15. новембра
1938.

Напредовање кроз положајне групе зависило је понајвише од стажа, стручне
спреме, али и марљивости на послу. Уочи почетка Другог светског рата у
Европи, Петру Раёеновићу је 27/14. децембра 1938. године одреёена повишица:
Решавамо да се протојереју Петру Рађеновићу, члану Црквеног суда Епархије
бањалучке IV групе 1 степена са 2. новембром 1938. године додели 1 периодска
повишица IV групе 1 степена са платом од 2.550. – месечно.24
Избегавши погубљење од зликовачке усташке руке, која је усмртила
велики број свештеника Српске православне цркве на територији НДХ (1941–
1945), Петар Раёеновић је успео да се докопа Србије под немачком окупацијом.
Меёутим, мучеништво му је било суёено.
Страдао је у Шапцу 24/11. септембра 1941. године од немачке казнене
експедиције (Извод умрлих цркве шабачке, под бр. 851 од 21. октобра 1941.
године).25
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АЕМ и патријарх српски Гаврило, Патријаршија Српске православне цркве, број 8642/Зап.
2707, 27/14. децембар 1938. године.
25
Патријаршијски управни одбор Српске православне цркве, бр. 5869, 24. јула 1942. године.

САРИТА ВУЈКОВИЋ
Музеј савремене умјетности Републике Српске
Бањалука

АДЕЛА БЕР (ЈЕЛЕНА) ВУКИЋ (1888–1966)
Прва сликарка и графичарка у Босни и Херцеговини
Апстракт: Са образовањем стеченим у Бечу 1914. године (Kunstschule
für Frauen und Mädchen), Адела Бер Вукић била је прва школована сликарка и
графичарка у Босни и Херцеговини, чије умјетничко стваралаштво обухвата
готово пет деценија рада. Својим умјетничким опусом оставила је битан и
видљив траг у настанку и развоју босанскохерцеговачке модерне умјетности.
Поједина графичка дјела настала у периоду измеёу два свјетска рата,
сврставали су ову данас готово заборављену умјетницу у врх југословенске
графике тога времена.
Кључне ријечи: Босна и Херцеговина, граёанска култура, ликовна
умјетност, сликарство, графика, Адела Бер Вукић

Адела Бер Вукић, Аутопортрет, 1931. Адела Бер Вукић, Аутопортрет, 1958/59.

Сликарица Адела Бер, која је свршила науке на првој умјетничкој школи
у Бечу започиње сликарски курс половицом јуна. Подучаваће у сликању по
природи, пејсажу и дрворезу. Даље упуте управити од 1. јуна на Сарајево,
Бакаревић Турбе 2.
Овај кратки оглас освануо је у Сарајевском листу 1914. године и први је
писани траг о Адели Бер, првој школованој босанскохерцеговачкој сликарки.

Меёутим, њена намјера о oтварању приватне сликарске школе била је
онемогућена не само слабим одзивом заинтересованих кандидата, већ и скорим
избијањем Првог свјетског рата.
Адела Бер прва је босанскохерцеговачка умјетница која је својом
појавом и релативно скромним умјетничким опусом оставила битан и видљив
траг у настанку и развоју босанскохерцеговачке граёанске културе. Значајна је
њена пионирска улога као припаднице најстарије генерације наших академски
образованих умјетника, уз Ђорёа Михајловића, Тодора Швракића, Бранка
Радуловића, Јована Бијелића, Петра Шаина, Габријела Јуркића, Карла Мијића,
Романа Петровића и многих других умјетника чија су умјетничка дјела
означила појаву домаће ликовне умјетности и појаву модерног сликарства
почетком ХХ вијека. Њена умјетничка каријера важно је свједочанство о томе
да је женама на Балкану требало много више храбрости да уёу у свијет
умјетности, који је у то доба био неприкосновено мушки.
Осамдесетак дјела сачуваних у оквиру колекције уља, графика, акварела
и цртежа, коју баштини Меёународна галерија портрета у Тузли, уз скромнију
збирку која се налази у Умјетничкој галерији Босне и Херцеговине у Сарајеву,
најбројнија је заоставштина ове умјетнице. Иако веома вриједна и значајна, ова
заоставштина нажалост не може пружити цјеловит и континуиран увид у
стваралаштво прве босанскохерцеговачке сликарке и графичарке. Данас
сачувана дјела Аделе Бер Вукић скромно су свједочанство на основу којег је
могуће само наслутити велики креативни потенцијал ове умјетнице.
Адела Бер роёена је 1888. године у Тузли. Њен отац Фрањо Бер био је
државни чиновник, који је у Босну дошао из Судета (Чешка) око 1880. године.
Након вјенчања са Ливањком Агнезом Вујановић и периода честог сељења,
породица се скрасила у Сарајеву, гдје је Адела Бер завршила Вишу дјевојачку
школу. Удовољавајући очевим жељама, који је сматрао да умјетнички позив не
може осигурати пристојан граёански живот, уписала је учитељску школу у
Сарајеву. Меёутим, љубав према умјетности, која се одражавала кроз изузетан
дар за сликарство, али и попустљивост родитеља према властитом дјетету,
омогућили су да се након годину дана (1908) ова млада дјевојка наёе у Бечу,
најприје у приватној сликарској школи код професора Роберта Шефера (Robert
Scheffer), а затим од 1910. до 1914. године на Умјетничкој школи за жене
(Kunstschule für Frauen und Mädchen).1
Када су се почетком ХХ вијека прве жене из Босне и Херцеговине
упутиле у Беч на студиј сликарства, Адела Бер и нешто млаёа Лујза Кузмић
нису могле ни слутити да ће се наћи у потпуно новој, њима непознатој и
космополитски јединственој европској метрополи, која се истицала
рафинираним смислом за све врсте умјетности, како књижевности и музике
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Borislav Mihaĉević i Ćazim Sarajlić, Adela Ber Vukić ulja, akvareli, crteţi, grafike, 18. maj – 18.
juni 1978, Tuzla, без пагинације

тако и архитектуре и сликарства.2 Као жене нису се могле уписати на
најстарију академију у централној Европи, Бечку академију, без обзира на свој
исказани таленат и добру припрему. Остала им је на располагању једино
Умјетничка школа за жене, Kunstschule für Frauen und Mädchen, на којој је
владао знатно либералнији и савременији дух него на строгој и конзервативној
Академији, а то је имало важан утицај на њихово умјетничко обликовање и
коначно формирање. Школа је захваљујући својим прогресивним професорима
Хансу Тиху (Hans Tich), Рудолфу Јетману (Rudolf Jettman) и Mаксу Курцваjлу
(Max Kurzweil), који су од самог оснивања били чланови ''бечке сецесије'',
имала знатно либералнији и савременији дух у односу на строжу и
конзервативнију Академију. Тих студентских година у Бечу, препуштјући се
новим идејама и савременијим утицајима, дружећи се са Максом Ернстом и
Оскаром Кокошком3, одбацује правила академског сликарства, тамне тонове и
глатку "улицкану" површину, усвајајући слободнију умјетничку концепцију,
која се приближавала идејама планериста и импресиониста.4
Године проведене у Бечу за Аделу Бер биле су и године велике
материјалне оскудице, коју је покушавала савладати давањем инструкција и
писањем молби за стипендије, по угледу на своје мушке сународњаке. У то
вријеме у иностранству се школовао велики број сликара који су константно
упућивали молбе Земаљској влади. Мушкарци су, иако их је било у већем
броју, имали више шансе за добијање стипендија. То потврёује и сама сликарка
у једном аутобиографском свједочанству, гдје је својеручно скромно навела:
''...стипендије никада нијесам уживала, то женама нису давали'', додајући да су
јој у Земаљској влади тада рекли да ''мушкарци треба да уче високе школе и
имају звање, а да ће се жена ионако удати и пасти на терет човјеку''.5 Не само
да жене нису добијале стипендије, него је и број школованих и писмених жена
био мањи. У вријеме када је Адела Бер постала прва школована сликарка жене
у Босни су тек почеле да се описмењавају. Према попису становништва из
1910. године, у Босни и Херцеговини више од 80% становништва је било
неписмено. Од укупно 164.253 писменог становништва само је четвртина била
писмених жена, њих око 40.000.6
У контексту биографског тока треба поменути да се након удаје Аделе
Бер (1919. или 1920) уз ново презиме Вукић помиње и додаје (у старијим
изворима) име Јелена,7 што свакако указује на то да је удајом, барем формално,
морала промијенити и вјеру. Уз свијест да се ради о изузетно образованој жени,
2
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Из предговора Борислава Михачевића, н. д.
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Уз ново презиме које додаје, ново име се повремено сусреће и у сигнатури слика, на којима се
потписивала као Адела Берова Јелена Вукић.

наведени податак о промјени имена није небитан у њеном уобличавању
властитог идентитета.
У годинама послије Првог свјетског рата, уз много потешкоћа, 1919.
године успјела је приредити самосталну изложбу у Сарајеву, а након тога и у
Загребу. Измеёу два рата пред публиком се самостално појавила само неколико
пута, а послије Другог свјетског рата самосталне изложбе су јој приреёене тек
након смрти.8 Присутност на колективним изложбама такоёе је уочљивија у
периоду измеёу два свјетска рата, нарочито на оним организованим од стране
удружења у Сарајеву, Загребу и Новом Саду, док је посљератна изложбена
појавност више везана за активности кустоса и босанскохерцеговачих
институција који су у своје изложбе повремено уврштавали и њене радове. 9
8

Самосталне изложбе организоване су јој 1919. Прва изложба Аделе Бер, Официрски дом, 17–
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Петровић, Исмет Мујезиновић, Рајко Мерћеп, Атка Бер, Хинко Лас, Војо Димитријевић); 1939.
Јубиларна изложба Клуба ликовних умјетница, Дом ликовних умјетности, 3–25. септембар,
Загреб (А. Бер, А. Бестал, Е. Вучетић и др.); 1941. Прољетна изложба сарајевских умјетника,
Сарајево; 1950. Стална изложба умјетничких слика "Галерије Мирка Комосара", Сарајево
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Прољетна изложба УЛУБиХ-а, Умјетнички павиљон, Сарајево; 1962. Изложба жена сликара и
вајара Босне и Херцеговине, 5. фебруар – 16. март, Сарајево; 50 слика Умјетничке галерије
БиХ, јуни, Високо; 1963. Аутопортрети сарајевских сликара, Музеј града Сарајева, април,
Сарајево; 1964. 50 слика Умјетничке галерије у Сарајеву – покретна изложба, Сарајево;
1967/68. Акварел XX вијека Босне и Херцеговине, Умјетничка галерија БиХ, 5. децембар 1967
– 19. јануар 1968, Сарајево, Дом културе, 26. јануар – 26. фебруар 1968, Бања Лука; 1972/73.
Умјетност Босне и Херцеговине од краја XIX вијека до 1941 – привремена стална поставка,
Умјетничка галерија БиХ, фебруар, Сарајево; 1975. Ликовна умјетност Босне и Херцеговине од
краја XIX вијека до 1975, Умјетничка галерија ''Ризах Штетић'', септембар, Брчко; Како су се
сами насликали, Музеј града Сарајева, Сарајево; 1976. Како су се сами насликали –
Аутопортрети сарајевских сликара – покретна изложба, Галерија југословенског портрета,
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О евидентним потешкоћама кроз које је пролазила приликом
организације изложби говоре дописи које је добијала од Клуба ликовних
умјетница у Загребу непосредно пред припрему jубиларне изложбе: ''...коначно
је одобрено да нашу изложбу можемо одржати од 3. до 24. септембра. Ова ће
изложба бити наша прослава, десетогодишњица опстанка Клуба и зато
мислимо да ју особито пажљиво уредимо''10, на основу којих можемо
закључити да је Адела Бер била призната у умјетничким круговима, у којима се
није често кретала.
Адела Бер је била и прва графичарка у Босни, чији графички опус
обухвата готово пет деценија рада. Након повратка са школовања највише се
бавила дрворезима, који су у критичким текстовима о њеном графичком раду
посебно издвајани. Сви текстови о овој умјетници истицали су да је највише
домете у умјетности остварила управо у овим малобројним сецесионистичким
дрворезима, који су је некада сврставали у сâм врх југословенске графике.
Карактеристичан је детаљ из њеног живота који говори да је графику радила у
веома тешким условима, без адекватне графичке пресе, на малим форматима
папира, често их отискујући и са обје стране. Упркос овим тешким
околностима, дрворези раёени у том периоду сматрају се њеним најзначајнијим
остварењима, који је сврставају у ред најбољих босанскохерцеговачких
мајстора измеёу два рата. ''На њима се, као у каквом рајском врту, гола људска
тијела предају чарима мора и сунца, а гране дрвећа преплићу у фантастичне
арабеске.''11 У њеном графичком опусу сецесија, прожета поетском
симболиком, појавила се касно, крајем друге и почетком треће деценије XX
вијека. Према ријечима Азре Бегић, која је најпреданије проучавала
стваралачку дјелатност ове умјетнице, њен графички опус се може сматрати
реминисценцијом на дане проведене у Бечу, или као један вид носталгије
настале у босанској средини, која умјетницу никада није ни разумјела, ни
прихватила. Тај мали број дрвореза наглашене поетске симболике, који на
моменте имају линеарно експресивне, готово до апстракције стилизоване
флоралне форме, одражавају унутрашњи сукоб настао из интелектуалне жеље
за новим европским искуством и потребом за повратком старим, скромним и
народним коријенима.
Адела Бер је била прва сликарка чији се комплетан сликарски опус
везује за Босну. Први сачувани радови датирају из 1910. године, када је имала
22 године. Теме њених радова углавном су портрети, мртве природе или
пејзажи, покаткад суморни, невесели, у литератури окарактерисани као
интимне исповијести, свијет жена са периферије, њихови домови, голишава
дјеца, тихи вечерњи разговори на прагу испред куће.
и Херцеговини – стална поставка Умјетничке галерије БиХ, 25. новембар 2001 – септембар
2006.
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Иако су у њеном дјелу честе асоцијације на европске узоре, видљиви су
знатни напори да осамостали свој умјетнички израз. Занимљив је покушај да се
извуче максимум из домаћег пејзажа како би приказала његову локалну
атмосферу, инсистирајући на колориту који је натопљен бојама родног
поднебља. Ове идеје су допринијеле да њено сликарство израсте у умјетност
која је имала традицонални карактер у садржини, а интернационални у форми.
Из ових прожимања издвојила су се два суштинска елемента која карактеришу
њену умјетност у првој половини ХХ вијека – љубав према боји и велики
интерес за форму.
Измијењене друштвене околности након Првог свјетског рата условиле
су и одреёене промјене приоритета. Идеализована слика крајолика није више
била доминантни стожер босанског идентитета, иницираног на општем плану,
већ је прије прерасла у лични доживљај и носталгично сјећање, које суштински
не мијења однос према теми. Тако се карактеристични пејзаж. као типски
призор групе сликара окупљених око Блажујске колоније12, фокусира као срж
интересовања и постаје "предмет интензивног процеса понављања и варирања
који конституише мит о одреёеном крајолику"13, што се посебно уочава у
сликарству Аделе Бер, али и код нешто млаёе Лујзе Кузмић. Ово
модификовано значење наратива и идеологије слике, настало као логична
посљедица шире историјско-социјалне климе, представља темељни мотив
епохе. Историјски миље замијењен је свакодневним изванвременским
призором у којем се појављује кућа као метафора поријекла и природа као
њена универзална снага коју трајање и историјске промјене не нарушавају. 14
Тежило се слици аутентичне Босне, лишене препознатљиве топографије, која је
дата више као лични доживљај.
Умјетнички опус Аделе Бер, настао у сиромашној и умјетнички
неразвијеној средини, дао је јасан и објективан поглед на Босну. Свој каснији
сликарски стил формирала је сликајући заједно са колегама сликарима
окупљеним око Блажујске колоније, чији радови у то вријеме показују снажан
утицај Сезана. Локалне теме и проживљени проблеми дали су њеном
сликарству посебну атмосферу коју карактерише искреност сублимирана кроз
синтезу проживљеног искуства. Нераздвојни елемент њеног сликарства је
начин на који она посматра тему, коју примјетно реализује другачијим
модерним умјетничким средствима, техником, поступком и формом, али са
посебно израженим аутохтоним завичајним обиљежјем. Нажалост, за коначно
обликовање пиктуралне и идеолошке основице савремене слике локалног
12
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предјела, као симбола новог језика и новог доба, није имала храбрости. Њена
умјетност представља дивљење према предјелима и житељима сопствене
земље и наглашава Курбеову тврдњу да умјетник колико мора да буде дио
свога времена, треба неизоставно да буде и дио свога мјеста.15 Сликани предио
више није само слика призора, над њим доминира означитељ историјске и
актуелне политичке ситуације. У контексту ужег и општег, може се рећи да
слике указују на симболе традиције у заједници као и обликовање идентитета
који је у темељу тог идеала.
На низу многих касније реализованих слика мањег формата, а нарочито
на Аутопортрету из 1933. године, може се уочити складна материјализација и
устаљена хармонија односа, реализована широким наносима пасте. Глава
незнатно окренута улијево, уоквирена косом која јој се благо спушта до
рамена, наглашава сликаркино лице и сјетан поглед усмјерен у даљину, док је
попрсје уоквирено строгим свијетло-тамним контрастом одјеће. Уочљива је
тежња за одреёеним миром и равнотежом, која се огледа увоёењем више реда у
организацији слике. Ова слика наглашава сликаркин сазрели умјетнички језик,
који асимилује животно искуство. На скали идеолошког значења може да се
окарактерише као симболични носилац усамљеног граёанског идентитета,
далеко од прогресивних умјетничких ставова.
Њена биографија је резиме свих оних тешких услова за рад жене
интелектуалке,
у овом случају умјетнице, одбачене и несхваћене од стране средине у којој је
живјела. Испреплетена је многим животним проблемима, због којих није
успјела да оствари контакте и везе, нити да остане у додиру са токовима и
развојем умјетности у свом окружењу. Иако су је колегинице из Клуба често
позивале да их посјети, она није увијек имала средстава за то, па се често није
ни одазивала. Тако јој у писму из 1939. пишу: ''Штета да нисте могли
искористити прилику и доћи у Загреб. Било би ми врло мило, као и свим
нашим колегиницама, да нас посјетите, ако доёете у Загреб, одмах би и видјели
што и како ми сада радимо''.16 Иако је била један од утемељивача Удружења
умјетника СХС и каснијег Удружења умјетника ''Цвијета Зузорић'' у Сарајеву,
годинама након Другог свјетског рата је подносила молбе за пријем у
Удружење сликара Босне и Херцеговине, али јој се то никада није остварило.
Никада није имала свој атеље, а на основу архивских докумената и извора
може се уочити да атеље, у периоду живота и рада Аделе Бер, ниједна жена на
простору Босне и Херцеговине није добила.
О животним и стваралачким тешкоћама прве босанскохерцеговачке
сликарке, која се цијели свој живот борила за повољнији статус у сопственој
средини, најбоље говоре њене ријечи из једног интервјуа за магазин Нова
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жена, који је дала пред крај свог живота: ''...Морам да радим, осјећам потребу.
Дан ми је празан ако не сликам. Зато премазујем једне да бих насликала друге
слике, јер наш позив је скуп. Навикла сам на то премазивање и не боли ме
више...''17
Sarita Vujković
Adela Ber (Jelena) Vukic (1888–1966)
The First Female Painter and Graphic Artist in Bosnia and Herzegovina
Summary
This paper analyses life and work of Adela Ber Vukic, the first educated
female painter in Bosnia and Herzegovina. She got her artistic education in Vienna in
1914 at Women‟s School of Arts (Kunstschule für Frauen und Mädchen). She was
the first woman painter and graphic artist in Bosnia and Herzegovina whose art work
encompassed almost five decades of work. With her appearance and relatively
modest artistic opus she left significant and visible trace in emergence and
development of Bosnian-Herzegovinian civil culture. Her pioneer role was
significant as a member of the oldest generation of our academically educated artists,
among Djordje Mihajlovic, Todor Svrakic, Branko Radulovic, Jovan Bijelic, Petar
Sain, Gabrijel Jurkic, Karl Mijic, Roman Petrovic and many other artists whose
artistic works defined appearance of local painting art and appearance of modern
paintings in the beginning of XX century. She lived and worked in very difficult
conditions, without adequate painting and graphic material, painting on small paper
formats, often on both sides. Contrary to these difficult circumstances certain graphic
works made in the period between two world wars placed her among the first of
Yugoslav graphics of that time. However, today she is almost a forgotten female
artist, whose works are rarely found in permanent exhibitions of BosnianHerzegovinian museums. Her biography is a summary of all those difficult working
conditions for a woman intellectual, in this case an artist, who was rejected and not
understood in the environment she had lived. Intertwined with many life problems
she did not manage to establish contacts and networks or stay in touch with trends
and development of art in her surrounding. Art career of Adela Ber Vukic is
important testimony about how women in the Balkans should have had a lot more
courage in order to enter the world of art which was sacredly manly in that time.
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КЊИЖАРА И ШТАМПАРИЈА
ПОРОДИЦЕ УГРЕНОВИЋ
Апстракт: У овом раду је на основу архивске граёе, оновремене
штампе и релевантне литературе приказан рад бањалучке књижаре и
штампарије породице Угреновић (1898–1932).
Кључне ријечи: Спиридон, Љубомир и Душан Угреновић, Бањалука,
лист Отаџбина, књижара, штампарија, штампа, књиге.
Спиридон Угреновић (1850–19381 био је
учитељ. Потицао је из сиромашне породице. Током
живота више пута је мијењао мјесто службовања. Из
Словеније одлази прво за учитеља Народне основне
школе у Босанском Броду. Наредбом поглавара
Земаљске владе за Босну и Херцеговину 1893.
године премјештен је за учитеља Народне основне
школе у Дервенти,2 затим у Сански Мост и, на крају,
у Станаре код Добоја (1896).3 По пензионисању
1898. године настањује се у Бањалуци, гдје прво
оснива књижару и папирницу (1898), а нешто
касније
штампарско-књиговезачку
радњу
Штампарија С. Угреновић (1900). Књижара и
Спиридон Угреновић
штампарија Спиридон Угреновић регистрована је 22.
4
јуна 1901. године као инокосна пословна фирма. У
1907. години на име обртних послова платила је три хиљаде круна пореза.5
Фирма прераста у друштво 31. јануара 1911. године, када у њу као пословни
партнери улазе Спиридонови синови Душан (1883–1931) и Љубомир (1885–
1923), који су се до тада бавили другим пословима. Обојица су се оспособили
1
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за рад у штампарству и књижарству. Окружни суд у Бањалуци озваничио је 3.
марта 1911. године ове промјене. Штампарија и књижара мијења назив у С.
Угреновић и синови.6 Током постојања штампарија је више пута мијењала име.
Прво је промијенила име у Штампарија С. Угреновић и синови, затим у
Штампарија Браћа Угреновић и на крају у Штампарија Душан Угреновић.
Поред штампарско-књижарског рада, Спиридон Угреновић бавио се
превоёењем са њемачког језика и издавањем разгледница. Прве Угреновићеве
разгледнице потичу из 1900. године. Бавио се сакупљањем црквених пјесама.
Објавио је 1884. године у Петрињи књигу духовних пјесама под насловом
Најподпунија сбирка духовних пјесама које се на односне празничне дане у
цркви преко године пјевају : за учитеље и школску младеж. Био је члан
Надзорног (Ревизионог) одбора Учитељског друштва за Босанску Крајину. 7
Књижара и штампарија Угреновић била је смјештена у Господској
улици. "Ова стара симпатична књижара" била је увијек добро снадбдјевена
пробраним књигама набављеним у Новом Саду, Београду, Панчеву и Загребу.
Чести посјетиоци књижаре били су ёаци бањалучке Велике реалке.8
У Штампарији Угреновића штампани су први бањалучки листови: Наш
живот, Отаџбина, Ђачко коло, Развитак и други. Штампарија је нарочито
препоручивала своје услуге свештеницима, учитељима и трговцима. Поред
новина, израёивала је књиге, брошуре, цјеновнике, јеловнике, позивнице,
заручне и вјенчане карте, посмртнице, огласе, подсјетнице, разгледнице и "све
остале предмете који спадају у штампарску струку".9 Као штампарија средњег
капацитета запошљавала је два до три радника. У Штампарији С. Угреновић су
почетком XX вијека радили као словослагачи Владимир Марковић, Бранислав
Јанковић и Бранислав Маринковић. Прије и за вријеме Првог свјетског рата
„корисно је послужила многим српским националистима, јер су у њој
штампане разне књиге, листови и летци у којима је критикована аустријска
владавина у Босни”.10 Као штампарија у којој је штампана Кочићева Отаџбина
често је била на удару власти. Због објављивања чланка под насловом
"Мирише барут!" у листу Отаџбина,11 Љубомир Угреновић је ухапшен заједно
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са словослагачима. Пресудом Врховног војничког суда од 8. јула 1908. године
Љ. Угреновић је осуёен на пет година затвора. Затворску казну служио је у
логору Арад, гдје је тешко мучен. Помилован је Царским рјешењем од 28.
марта 1909. године.12 Живот иза решетака уништио је његово здравље.13
Након смрти Љубомира (1923) Књижару Спиридон Угреновић преузела
је његова малољетна кћерка Вера Угреновић. Окружни суд у Бањалуци унио је
16. јануара 1924. године у регистар инокосних фирми Књижару Спиридон
Угреновић. Прокура је дата Спиридону Угреновићу и Милеви Угреновић,
супрузи Љубомира.14 У меёувремену Окружни суд у Бањалуци избрисао је 13.
августа 1924. године прокуру Спиридона Угреновића у трговачкој фирми С.
Угреновић и синови.15 Вера Угреновић избрисана је 24. септембра 1927. године
из Трговачког регистра, јер је фирму продала стрицу Душану Угреновићу.
Овом продајом престало је важење прокуре Милеве Угреновић.16 Након смрти
брата Љубомира Душан Угреновић иступио је из фирме и основао
штамапарско-књиговезачку радњу. Штампарија и књиговезница Душан
Угреновић судски је регистрована 15. децембра 1923. године. Од 16. децембра
1929. године штампарска фирма Душана Угреновића посједује књижару и
папирницу.17 Повлаштена књижара, штампарија, књиговезница и папирница
Душан Угреновић посједовала је штампарију на електрични погон. Израёивала
је све врсте "тисканица за уреде, трговине и приватнике", "све врсти мухурова"
и преузимала "на увезивање све врсти књига и протокола". У просторијама
књижаре могле су се набавити таксене марке.18
Због смрти је Душан Угреновић избрисан 6. октобра 1931. године из
Трговачког регистра, а нови власник штампарије и књижаре постала је његова
кћерка Ранка Угреновић, тада малољетна дјевојка. У њено име послове је
водила њена мајка, удовица Милева Угреновић, као прокуриста. Окружни суд
у Бањалуци избрисао је 28. марта 1932. године из бањалучког регистра
државе, чији су интереси супротни. То ће бити рат југословенског племена против освајачког
германског (швапског) елемента. То је рат двије народности, два крвно заваёена племена.
Народ у Босни и Херцеговини мора бити умијешан у тај рат: прво, због тога, што се судбина
Балканског полуострва мора и њега тицати, јер се и он налази на његовој територији, а друго и
због тога, што се бој припрема измеёу једнокрвне браће наше и наших тридесетогодишњих
угњетача. Кад не би било овога другога узрока, наша би дужност била да се интересујемо
судбином своје земље и своје браће. И кад, дакле, не би швапска најезда сисала нашу крв за
пуних тридесет година, наша би дужност била да се наёемо на страни наше браће у
Пијемонту." Чланак завршава лозинком: "Брату брат – Шваби рат!" Отаџбина, Бањалука, 29.
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Штампарију, књиговезницу, књижару и папирницу Душан Угреновић. Власник
фирме Ранка Угреновић напустила је воёење послова. 19 Штампарска радња
продана је браћи Влади и Михајлу Јакшићу.20
Штампарске услуге Угреновића користили су: Добротворна задруга
православних Српкиња Бањалучанки, Епархија бањалучка и бихаћка, Српска
читаоница у Бањалуци, Српски кредитни завод д.д. у Бањалуци, Банка за
трговину и обрт д.д. у Бањалуци, Муслиманска банка д.д. у Бањалуци, Српско
занатлијско удружење у Бањалуци, Израелитска сефардска богоштовна
општина у Бањалуци, Удружење српске трговачке омладине за Босну и
Херцеговину, Удружење чиновника у Бањалуци, Врбаско коло јахача "Војвода
Мркоњић" у Бањалуци, Друштво пензионера Врбаске бановине у Бањалуци,
Државна мјешовита учитељска школа у Бањалуци, Краљевска банска управа
Врбаске бановине и др. У Штампарији Угреновића штампани су први
шематизми Српско-православне епархије бањалучке и бихаћке, правила,
извјештаји о раду, споменице, посланице и сл. Резултат ове штампарске
дјелатности је знатан број књига (преко 60), од којих су најпознатије
приповијетке Моје благо Стевана Милијевића, Муслиманске народне јуначке
пјесме (сакупио Есад Хаџиомерспахић), Приповијетке Васе Кондића, као и
Повеље Матије Нинослава, бана босанског и народност његових поданика др
Васе Глушца.
Bojan Stojnić
The Bookshop and Printing House of the Ugrenovic Family
Summary
Spiridon Ugrenovic (1850–1938) was a teacher. After retiring in 1898 he
settled in Banja Luka where first he opened a bookshop and stationary store (1898)
and later a printing and bookbinding shop the Printing House of S. Ugrenovic (1900).
A firm grew into a company on January 31st 1911, with the business partners,
Spiridon‟s sons, Dusan (1883–1931) and Ljubomir (1885–1923). During its
existence the printing house has changed its name several times: first into the
Printing House of S. Ugrenovic and his Sons, then the Printing House of Ugrenovic
Brothers and in the end into the Printing House of Dusan Ugrenovic. It was located
in the Gospodska Street. The Printing House, Bookbinding, Bookshop and Stationary
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АРС БЛ, 23, Трговачки регистар, тек. бр. 2.387/4, стр. 1210; Народно јединство, Сарајево, 20.
јул 1932, бр. 59
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З. Пувачић, нав. дјело, 63; Штампарија Браћа Јакшић радила је од 1. фебруара 1932. до 11.
јуна 1941. године. Била је то штампарија средњег капацитета. Запошљавала је пет радника.
Посједовала је "Linotype" ("Linotype Machinery") слагаћи строј и стереотипију.

Store of Dusan Ugrenovic ceased to work in 1932. As a printing house with medium
capacity it employed two - three workers.
In the Printing House of Ugrenovics the first Banja Luka papers were
printed: Nas zivot (Our Life), Otadzbina (Fatherland), Djacko kolo (Pupil’s Serbian
Folk Dance) and Razvitak (Development). The printing house especially
recommended their services to priests, teachers and merchants. Besides newspapers,
it printed books, brochures, pricelists, menus, invitations, engagement and wedding
cards, obituaries, advertisements, business cards, postcards and "all other items
belonging to printing profession". Over 60 books in different formats and contents
were printed in the Printing House of Ugrenovics.

БОРО МАЈДАНАЦ
Архив Србије
Београд

ГОСТОВАЊА АКАДЕМСКОГ ПЕВАЧКОГ
ДРУШТВА "ОБИЛИЋ" ИЗ БЕОГРАДА
У БОСНИ И ХЕРЦЕГОВИНИ
Апстракт: Академско певачко друштво "Обилић" из Београда,
основано 1884, гостовало је у Босни и Херцеговини у седам наврата. У раду су
обраёена сва гостовања, уз доста илустрација и најважнијих података о
"Обилићу".
Кључне речи: Обилић, Босна и Херцеговина, диригент, председник,
чланови, концерт, хор.
Почетком фебруара 1884. године осамдесет слушалаца Велике школе
потписало је молбу ректору Димитрију Нешићу са жељом да се оснује друштво
које би имало за задатак "гајење лепих, племенитих осећаја, зближавање, но не
оно, које доноси материјалних користи, но зближавање братско, племенито,
дружевност коју лепа вештина може да створи". Ректор Димитрије Нешић
одобрио је приложене Статуте Академског певачког друштва 11. фебруара
1884. и тако је оно започело рад. На годишњој скупштини, одржаној 8/21.
новембра 1887, Друштво је добило име "Обилић". Тај дан (Св. Архангел) узет
је за славу Друштва. Основни програмски циљеви "Обилића" били су неговање
музичке традиције, ширење музичке културе, али и општи друштвени напредак
и развијање националне свести. Химну "Обилића" Хеј трубачу или Народни
збор компоновао је Јосиф Маринковић на стихове Стевана Владислава
Каћанског.1
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Историјски архив Београда (ИАБ), Рукопис Милана А. Костића о Академском певачком
друштву "Обилић"; Боро Мајданац, Милена Радојчић, Академско певачко друштво "Обилић"
1884–1941, Документи, сећања, коментари, Београд 2005.

Стеван Мокрањац. Јосиф Маринковић.

"Обилић" је приреёивао бројне концерте у Србији, али и ван ње,
упознајући тако и друге народе са српском музиком и културом. Његова мисија
била је и да шири свест о заједничким осећањима народа словенског југа и о
потреби њиховог потпуног ослобоёења од туёинског ропства.
Председници "Обилића" били су угледни професори Велике школе,
односно Београдског универзитета: Светомир Николајевић, Јован Цвијић,
Богдан Поповић, Светолик Радовановић, Станоје Станојевић, Миленко Веснић,
Иван Ђаја, Владимир Ћоровић, Александар Леко, Илија Пржић и други. Први
диригент био је Стеван Мокрањац, а затим Јосиф Маринковић, Станислав
Бинички, Хинко Маржинец, Милоје Милојевић, Божидар Јоксимовић, Јован
Србуљ, Ловро Матачић, Јован Бандур, Стеван Христић, Светолик Пашћан
Којанов, Бранко Драгутиновић, Алфред Пордес и други. "Обилић" је израстао у
један од најпознатијих студентских хорова на свету. Гостујући у бројним
земљама побрао је најласкавија признања светских музичких критичара.
У овом прилогу биће речи о гостовањима "Обилића" у Босни и
Херцеговини до 1941. године.
Прво гостовање на овом подручју остварено је 1905. године. Повод за
гостовање било је освећење заставе Певачког друштва "Јединство" у Бањoj
Луци на Петровдан, 29. јуна 1905. На ту свечаност позвана су певачка друштва
из свих српских крајева. Савременици истичу да је "вест о доласку Срба из
свих крајева и са свих страна заталасала све редове Срба у Босни. То је постала
прослава целе нације. На петнаест дана пре прославе у свој Босни није се
говорило ни о чем другом већ о свечаности, на којој ће се, преко својих
изасланика, окупити сво српство. Сви су се Срби формално утркивали у
припремама за ову свечаност и нико није жалио ма какве жртве за дочек
гостију. Разуме се, да се тамошњим наметнутим властима то никако није
свидело и оне су предузеле разне мере да омету ову прославу. То им није

успело, јер се наш народ у Босни храбро држао и није се бојао никаквих
претњи и ометања од стране аустријских власти".2
За одлазак на ову свечаност у Београду се
живо радило. Преко новина позвана су сва певачка
друштва из Србије да учествују у прослави и
објављен је упис оних који би, заједно са
београдским певачким друштвом, хтели ићи на
прославу
бањалучког
Певачког
друштва
"Јединство". Закупљен је и брод "Шумадија" за
превоз учесника прославе до Босанске Градишке.
Путовала су следећа певачка друштва: Академско
певачко друштво "Обилић" са 40 чланова,
Београдско певачко друштво са 45, шест изасланика
великошколског друштва "Побратимство", три
изасланика Београдске општине, представници
"Кола
српских сестара", изасланик Српског
Станислав Бинички
јеврејског певачког друштва и други – свега 150
изасланика. "Обилићу" није било допуштено да са собом поведе војни
оркестар, али обилићевци су томе доскочили. Преобукли су чланове оркестра у
цивилна одела и дали им своје значке, па су они као чланови хора кренули на
пут за Бању Луку.3 Диригент "Обилића" био је тада Станислав Бинички.

Брод "Шумадија"
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ИАБ, Рукопис Милана А. Костића...
Из необјављеног рада Иване Миливојев, Академско певачко друштво "Обилић", стр. 6 (чува
се у архиви АКУД "Бранко Крсмановић", Београд)
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О бањалучкој свечаности Политика је писала:
Брод "Шумадија", окићен заставама, кренуо је 27. јуна после подне
испраћен од много света, који је испунио савско пристаниште. С брода су
брујали звуци песме "Боже братимства". На броду је био жагор: час се певало
у хору, час свако за себе, док се кров не испразни, да се даље у салону наставе
весели разговори. Ујутро у Митровици брод је застао и аустријски су га
чиновници претресли врло пажљиво. Кад је брод дошао на ушће Дрине у Саву,
хор састављен од "Обилићеваца" и Београђана отпевао је: "Хеј, трубачу с
бојне Дрине". Дан је прошао у певању, свирању, игрању и поздрављању
босанских сељака, који су остављали мотике и кроз кукурузе трчали да се
нагледају српског брода.
У Брчком је изашла маса народа који је био прекрилио обалу. На штеху
је био мешовити хор тамошњег певачког друштва са заставом. Видели су се и
збијени редови деце из основне школе, који су својим чистим гласићима
клицали: "Живели!".
Јуна 28. у 6 часова изјутра "Шумадија" се примакла Босанској
Градишки. Обале су се шарениле од многобројног народа. Дочек је био
величанствен и срдачан. Пуцању из прангија и пушака није било краја. Варош
је била сва окићена српским тробојкама. Са пристаништа дошло се у српску
основну школу, у чијој је башти спремљена богата закуска за госте.
Истога дана, око 9 часова, гости су се колима кренули из Босанске
Градишке у Бањалуку. Чланови одбора за дочек из Бањалуке пратили су госте
и успут објашњавали и описивали пределе и места кроз која су гости
пролазили. У Бањалуку стигло се око 5 часова по подне. Непрегледна маса
света из свих крајева српства слегла се у Бањалуку и дочекала је госте. Варош
је била сва окићена заставама. Гости су поздрављени пуцњем из прангија.
Потпредседник "Обилића" Светислав Петровић, студент филозофије,
кратким али патриотским говором поздравио је Бањалучане у име омладине
српског народа. Одушевљени народ дигао га је у тријумфу и на рукама унео га
у арену подигнуту за ову свечаност. Одатле су гости били размештени по
становима и кад су се мало одморили и очистили од прашине, изишли су у град
да га разгледају. Увече је била бакљада. Бакљада је ишла овим редом: старци
са буктињама, Београдско певачко друштво, Нишко певачко друштво
"Бранко", Шабачко певачко друштво, "Обилић" из Београда, "Балкан" из
Загреба, "Вила" из Приједора, "Побратимство" из Санског Моста, и најзад
"Јединство" из Бањe Луке, затим многобројни изасланици из Краљевине
Србије, из Аустро-Угарске, Босне и Херцеговине и осталих крајева Српства.
На улицама је владао аустријски мир. Кордон жандармерије пратио је ову
поворку. Нарочито су жандарми били око "Обилића" са његовом раскошном
заставом. Поворка је дошла до куће кума заставе Стеве Памучине. Дирљив је
био говор председника друштва "Јединства" Владислава Скарића, професора,
који је поздравио друштвеног кума и заслужног вођу овдашњег српског народа

Стеву Памучину. "Србијанци, Војвођани, Славонци, Далматинци и твоји
Босанци и Херцеговци – рекао је он – дошли су да поздрави тебе, дични вођо!"
Освануо је 29. јуни, дан освећења заставе друштва "Јединство". У
цркву се ишло оним редом као и на бакљади. У 8 часова, уз поздрав војне
музике, уђоше у цркву са својим заставама певачка друштва, изасланици и
представници разних корпорација. На литургији је чинодејствовао
митрополит бањалучки Евгеније, а затим београдски архимандрит Кирило,
протосинђел Леонтије Куртовић, из Трста, и још десет свештеника. Гости су
били испунили цркву, а пространа црквена порта таласала се од народа.
По свршетку литургије извршио је митрополит Евгеније, на спремљеној
трибини, освећење заставе бањалучког певачког друштва "Јединство". И кад
се укуцаше спомен-клинци забрујаше сва звона, осу се плотун прангија и музика
засвира "Поздрав застави". Из хиљаду грла загрме: "Слава "Јединству".
На банкету, који је затим приређен, постигнута је највиша тачка
расположења. На њему је учествовало шест стотина лица. За време ручка
војна музика свирала је дивне српске и словенске комаде. Од многих
пријављених говорника говорило је петнаест. Здравице су се ређале и што се
није смело казати, наглашавало се. Говор песника Алексе Шантића,
потпредседника мостарског певачког друштва "Гусле", довео је све до
усхићења. Одушевљена омладина подиже га рукама у вис.
Јуна 29. у 9 часова увече био је свечани концерт. Пространа друштвена
арена, која је била заузела цео простор између српске православне школе и
хотела "Балкан", била је препуна гостију. Било је око 3000 посетилаца. На
концерту је учествовало осам певачких друштва са 307 певача.
Концерт је отпочет увертиром "Косово" од Д. Јенка, коју је одсвирала
музика 16 пешад. пуковније из Загреба. Сви присутни стајали су све док се
увертира није завршила. Затим је друштво "Јединство" са својим мешовитим
хором отпевало своју химну. Одушевљена публика изазвала је и бурно
поздравила композитора химне М. Топаловића, као и њеног творца песника
Алексу Шантића. Затим су се ређала присутна певачка друштва: Београдско
певачко друштво: са V и VIII руковети од Стевана Мокрањца; "Бранко" из
Ниша: Македонске песме и Песма са Охрида од Ст. Мокрањца; Шабачко
певачко друштво: "Поздравна песма", "Под Ђулом" и "Авај мене" од Р.
Толингера; "Обилић": "Народни збор" од Ј. Маринковића, "За инат" од Ст.
Мокрањца, и "Хај" од Ст. Биничког; Академско певачко друштво "Балкан" из
Загреба: "Српски звуци" од Исе Бајића, "Хај" од Јенка; "Побратимство" из
Санског Моста: "Хор сељака" од Сметане; "Виле" из Приједора: "Са Балкана"
и "Појмо пјесме". На завршетку хор, састављен од чланова свих певачких
дружина, отпевао је песму: "Боже братимства, љубави, слоге", која је
дочекана бурним аплаузом. Прихода је било преко 20000 круна.
После концерта настављено је весеље и игранка. Народ се није
разилазио док није увелико свануло. "Обилић" и "Балкан" (академска друштва)

тако рећи саставили су свечани концерт са свечаним ручком који је
"Јединство" приредило у почаст свих присутних певача и изасланика.
Као завршетак свечаности у Бањалуци био је излет 30. јуна у
Петрићевац (бањалучки Топчидер). Са музиком од преко 20 свирача и са седам
застава гости су отишли на овај излет.
Јула 1. гости су оставили Бањалуку и кренули се кућама. До Босанске
Градишке ишли су колима, а у Босанској Градишци ушли су у лађу "Шумадија".
Градиштанци су их задржавали и молили да још мало остану да се нагледају
"своје лијепе, добре браће". Успут су учесници ове прославе свуда лепо
дочекани и поздрављени, а нарочито у Брчком. На молбу певачког друштва у
Брчком, Београђани су прекинули вожњу и дошли у Брчко, где су увече
приредили концерт. Млади хор певачког друштва "Вијенац" у Брчком, који је
такође учествовао на концерту, пријатно је изненадио госте чистоћом
гласова својих певача. "Обилић", под дириговањем свога хоровође Станислава
Биничког, грмео је са својим: "И нек Дрина јекне Сави", а Мокрањац са својим
композицијама и својим хором Београдског певачког друштва брао је ловорике.
Као завршетак концерта у Брчком Протићева позоришна трупа давала је
Нушићев комад "Кнез Иво од Семберије". Растанак је био дирљив и тежак.
"Требало је само видети оне људе како као статуе стоје непомичне на обали
Саве са испруженим рукама за бродом своје слободне браће.4
Брод "Шумадија" стигао је у Београд 3. јула 1905. у поподневним
часовима.
После Бањe Луке Академско певачко друштво "Обилић" гостовало је у
Сарајеву 1911. године. Председник Друштва био је тих година др Драгољуб
Аранёеловић, професор Универзитета, а диригент Хинко Маржинец.

Др Драгољуб Аранђеловић. Хинко Маржинец.

4

Политика, 30. 6, 1. 7. и 4. 7. 1905.

Претходне, 1910. године, сарајевско певачко
друштво "Слога" било је гост "Обилића" на његовој слави
(Св. Архангел) и одржало концерт у Народном позоришту
у Београду 8. новембра.5 Гостовање "Обилића" у Сарајеву
представљало је, у ствари, узвратну посету "Слоге". На пут
су 19. маја 1911. кренула 82 члана "Обилића" на челу са
својим председником др Драгољубом Аранёеловићем.
На целом путу, још од Брода, српски народ у Босни
одушевљено је поздрављао обилићевце. На српским
домовима свуда су се виле народне заставе. У Зеници и
Високом изашла су на станицу српска певачка друштва с
великим бројем људи. Одушевљењу и клицању није било
краја.
У Сарајеву је дочек био најсрдачнији. На
железничкој станици дочекали су београдске студенте
изасланства свих сарајевских друштава и маса света. Са Мијат Мијатовић
станице су "Обилићевци" отишли у стан певачког друштва "Слога", где им је
приређена закуска. После подне су разгледали Сарајево. Увече, 21. маја, је
одржан концерт који је врло добро успео. Сала је била пуна Срба Сарајлија. Од
босанске владе није дошао нико на концерт. Све отпеване песме поздрављене
су одушевљено аплаузом и усклицима "Живео Обилић". Чланови и чланице хора
били су засути венцима и цвећем. После концерта била је игранка, која је
потрајала до зоре.
У недељу, 22. маја, обилићевци су посетили Илиџу, а после подне
присуствовали свечаним вежбама сарајевског српског "Сокола". Сарајевска
општина поднела је све трошкове око дочека "Обилића". Хор је срдачно
испраћен на железничкој станици. Огромна маса света била је слегла на
станицу да преко "Обилића" пошаље поздрав братској Србији.6
Чланови Хора вратили су се у Београд 23. маја. Одлуком управе
"Обилића" чист приход са концерта одржаног у Сарајеву у износу од 500
динара послат је потпредседнику сарајевске "Слоге" Димитрију Васићу, с тим
да буде подељен српским хуманим друштвима у Сарајеву. 7
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ИАБ, Рукопис Милана А. Костића...
Политика, 21. и 25. 5. 1911.
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ИАБ, Рукопис Милана А. Костића...
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"Обилић" у Одеси 1912.

Велики број чланова "Обилића" који су гостовали у Сарајеву
учествовали су 1912. године на турнеји хора по Русији. Најпознатији је био
солиста Мијат Мијатовић. Његове бриљантне соло деонице толико су се допале
Русима да су га прозвали "српским Карузом".8
Чланови "Обилића" учествовали су у Првом и Другом балканском рату,
а избијањем Првог светског рата "Обилић“ прекида рад. По окончању рата, већ
у јуну 1919, "Обилић" је обновљен.
У пролеће 1925. са великим успехом гостује у Пољској, а затим
организује једномесечну турнеју по Југославији, којом су били обухваћени
следећи градови: Скопље, Урошевац, Призрен, Дечани, Ђаковица, Пећ,
Андријевица, Подгорица, Никшић, Даниловград, Цетиње, Бар, Улцињ, Котор,
Херцег Нови, Дубровник, Мостар и Сарајево. Председник "Обилића" био је
проф. др Иван Ђаја, а диригент Ловро Матачић, по мишљењу многих, највеће
"Обилићево" диригентско име.
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Исто

"Обилић" 1920. године

На турнеји је учествовало 120 чланова "Обилића". Први концерт одржан
је у Скопљу 25. јуна 1925, а пред крај турнеје стигло се до Мостара и Сарајева.
У Мостару је поред концерта одржан и помен на гробу песника Алексе
Шантића. О гостовању "Обилића" у Сарајеву Политика пише:
Вечерашњим мостарским возом у Сарајево је приспело 21. јула певачко
друштво "Обилић", које је са успехом завршило своју турнеју по Далмацији. На
станици су "Обилића" дочекали представници свих сарајевских друштава и
корпорација са мушким хоровима певачких друштава "Слога" и "Требевић".
Јула 22. увече у Сарајеву је "Обилић" држао концерт у "Империјал кину".
Дворана је била сасвим пуна. Присуствовали су представници војних власти,
градске општине и други."Обилићу" су приређене овације од стране Сарајлија.9
За време свога боравка у Сарајеву "Обилић" је био предмет опште
пажње. Сала у којој је одржан концерт, била је дупке пуна. Сарајевско певачко
друштво "Слога", у част гостију, приредило је, пре концерта, чајанку.
Јула 23. Сарајевска градска општина приредила је "Обилићу" банкет на
Илиџи, којом су приликом измењане срдачне здравице. Из Сарајева "Обилић" је
дошао у Ужице где је приредио концерт, а одатле наставио пут за Београд.10
До следећег гостовања "Обилића" на тлу Босне и Херцеговине дошло је
пет година касније. За "Обилић" су у том периоду посебно значајне биле 1928.
и 1929. година. Обилићевци доживљавају овације у Концертхаусу у Бечу
9

Политика, 23. 7. 1925.
ИАБ, Рукопис Милана А. Костића...
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априла 1928. и исте године снимају грамофонске плоче за фирме "His master‟s
voice" и "Columbia".

Иван Ђаја. Ловро Матачић.

На Светосавској прослави 27. јануара 1928. прочитано је писмо великог
добротвора Универзитета у Београду Луке Ћеловића Требињца, којим
изјављује да полаже Универзитету суму од 100.000 динара за оснивање Фонда
АПД "Обилић".11

11

...''Као стари пријатељ Университета и његове омладине, ја желим да овога пута одликујем
једно од најстаријих и најбољих студентских удружења и да му помогнем колико могу у
испуњавању његове велике мисије. Младост је, нека пева! Али је песма ''Обилић'' оно што диже
српску душу што крепи српски народ, што му даје полета у његовим племенитим напорима за
напредак и улева утеху у часовима боле и страдања. ''Обилић'' је пронео лепу српску песму
широм целе наше земље, од Београда до Кајмакчалана, до Загреба, до Љубљане, кроз све
словенске земље; он је свуда служио на част омладини, Университету, Српству, целом нашем
народу; он је тим учино једно велико културно и национално дело, које је високо ценим...'' –
ИАБ, Југословенски певачки савез 1926–1928, К. 29, бр. 3

"Обилић" у Концертхаусу у Бечу априла 1928.

Лука Ћеловић Требињац. Жарко Цвејић.

Фебруара 1929. године "Обилић" гостује у Чехословачкој. Млади Жарко
Цвејић, који је већ тада био члан Београдске опере, посебно је поздрављен од
публике.
Најзначајнији догаёај за "Обилић" у 1930. години била је велика јулска
турнеја по Босни (Врбаска и Дринска бановина). Гостовало се у следећим
местима: Бихаћ, Босански Нови, Бања Лука, Приједор, Јајце, Травник,
Сарајево, Високо, Зеница, Добој, Тузла, Дервента и Славонски Брод. Програм
је био следећи:

Јосиф Маринковић; "Народни збор" – химна АПД "Обилић" (мушки
збор); Ст. Стојановић Мокрањац: "Њест свјат", Ст. К. Христић: "Дуси и души"
и "Свјати Боже" (мешовити хор); Др Милоје Милојевић: "Југословени" (мушки
збор); М. Бајшански: "Докле улица спи" (мушки збор); А. Лајовиц: "Киша"
(мешовити збор); Д. Тумангелов: "Паднала с темна могла" (мешовити збор);
Јосип Славенски: а) "Слепачка" б) "Ругалице" (мешовити збор); Ст. Ст.
Мокрањац: "X руковет" (мешовити збор); А. Добронић: "Успаванка" (мушки
збор); М. Вукдраговић: "Појахали пулињата" (мушки збор); Јаков Готовац:
"Коледа" (мушки збор и камерни оркестар); Ст. Мокрањац: "V руковет"
(мешовити збор). Диригенти: Ловро Матачић, диригент Београдске опере, и
Бранко Драгутиновић, наставник музике.

Александар Леко. Илија Пржић. Бранко Драгутиновић

Доносимо укратко опис ове турнеје користећи извештај једног од њених
учесника.
На пут је "Обилић" пошао 2. јула 1930. године возом у 19 часова, са
седамдесет чланова – певача под предвођењем председника др Александра
Лека, професора Универзитета, и потпредседника Илије Пржића, а под
дириговањем Ловра Матачића и Бранка Драгутиноваћа. После ноћног
путовања "Обилић" је у рану зору стигао у Босанску Крајину и долином реке
Уне до Бихаћа, првог места на овој турнеји. После дочека на станици,
поздрава и одговора на поздрав од стране потпредседника Пржића,
обилићевци су кренули у варош, која је била окићена заставама. Били су
смештени у три хотела. Увече у девет часова приређен је концерт у
биоскопској дворани. Сутрадан, 4. јула "Обилић" је дошао у Босански Нови, где
је такође врло лепо дочекан. Истог дана приређен је концерт у Соколском
дому, који је одушевљено примљен. После концерта организован је у част
"Обилићеваца" банкет у великом парку, пропраћен ватрометом. На здравицу
члана за дочек, трговца Ољаче, одговорио је лепим говором председник

"Обилића" др Леко. После банкета била је игранка.
Сутрадан су изасланици "Обилића" посетили среског
начелника, а затим се кренуло возом за Бања Луку.
Приликом испраћаја на станици поздравио је
"обилићевце" бивши народни посланик Шурлан.
У Бања Луци био је свечан дочек. На станици
је било много света, хумана друштва, соколи, ђаци.
Војна музика свирала је маршеве. "Обилићевци" су
смештени по приватним кућама. Увече је Општина
приредила банкет у башти Официрског дома.
Сутрадан у 20 часова одржан је на истом месту
концерт, који је сјајно успео како у уметничком
тако и у материјалном погледу. Бан Врбаске
бановине Свет. Милосављевић дао је леп прилог.
Програм концерата на
После концерта била је игранка.
турнеји по Врбаској и
Дринској бановини
Сутрадан, 7. јула, хор стиже у Приједор.
Мушки чланови смештени су у школи, а женски по
приватним кућама. После доласка обилићевци су се расхлађивали купањем у
Сани. Увече је био концерт, на коме су се видели и посетиоци са фесовима.
Сутрадан ујутро "Обилић" је Шипадовом железницом у отвореним вагонима,
преко Срнетице, пошао за Јајце. Воз је пролазио кроз најлепше крајеве, обрасле
шумом. Пролазило се поред малих језера испред Јајца и чувених слапова и
воденица на реци Пливи. У подне је општина у хотелу "Босна" приредила
банкет. На поздрав председника општине, муслимана, одговорио је председник
др Леко. Увече је био концерт у сали хотела "Босна", која је била дупке пуна. У
Јајцу је "Обилић" провео два и по дана.
Следеће место на турнеји био је Травник, некадашње седиште
босанских везира. Мушки чланови "Обилића" смештени су у муслиманској
гимназији (медреса), а женски по приватним кућама. Увече је био концерт у
башти једнога хотела. Свирала је и војна музика.
Из Травника, сутрадан, 12. јула, "Обилић" је путовао цело пре подне до
Сарајева. У Сарајеву је био свечан дочек с поздравима и одговорима на
поздраве. Мушки чланови смештени су у велики дом католичких ученика
"Напредак", а женски у дом Кола српских сестара. Ручак је био у ђачкој мензи.
Сутрадан обилићевци су разгледали варош, а после подне ишли на Илиџу. Увече
у пространој сали биоскопа "Империјал" приређен је концерт. Сала је била
пуна, а после сваке отпеване песме били су дуги и одушевљени аплаузи. "V
руковет" од Мокрањца, морала се поновити. После концерта Општина је
приредила банкет у сали биоскопа. На банкету је било неколико говора и
здравица, а после банкета организована је игранка.
Сутрадан је хор после једночасовног путовања, дошао у Високо, малу
варош на реци Босни. Женски чланови били су смештени по приватним кућама,
а мушкарци у католичком манастиру где је и гимназија. Концерт је приређен у

једном парку, у коме је постављена позорница на слабим ногама, те су се
чланови хора чували да не пропадну. Публика је била задивљена. Из Високог
"Обилић" је, по лепом времену, стигао у Зеницу. Дочек је био врло леп, уз
учешће Соколске музике на станици. Са станице "Обилићевци" су отишли у
рударски дом, где им је приређен ручак. Међу званицама било је и доста
муслимана. У току дана "Обилићевци" су посетили фабрику гвожђа и Казнени
завод. Увече је био концерт у Соколском дому. У Зеници је склопљен и један
брак између једног члана и чланице "Обилића".
Из Зенице "Обилић" је дошао у Добој. Концерт је одржан увече у башти
једнога хотела. После концерта хор је возом дошао у Тузлу, где је дочекан од
масе света са певачким друштвом "Његош". "Обилићевци" су сутрадан
провели у разгледању рудника соли и угља, електричне централе, фабрике
шпиритуса и квасца. Увече је одржан концерт који је сјајно успео.
Из Тузле "Обилић" је дошао у Дервенту, а одатле возом прелази Саву и
стиже у Славонски Брод. У Славонском Броду општина је приредила богат
банкет у хотелу "Империјал". Увече је "Обилић" дао концерт, последњи на
овом путу, у сали Хрватског дома. У 3 часа хор је кренуо за Београд, после 25
дневног путовања.12

Светолик Пашћан Којанов. Радојка Лакић. Жан Шаре

Наредних година "Обилић" гостује у Швајцарској и Немачкој (1932),
Румунији и Бугарској (1934), Грчкој (1936) и Пољској (1937). У Немачкој је
учествовао на меёународном фестивалу академских певачких друштава у
Минхену, где је освојио највише признања, док се турнеја по Пољској сматра
једном од најуспешнијих.
Документи говоре о гостовању "Обилића" у Сарајеву и Ужицу децембра
1937, али, осим имена учесника, других података нема. Можда се радило о
12
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обичном излету.13 Диригент "Обилића" те године је био Светолик Пашћан
Којанов. У Сарајево и Ужице путовали су:
СОПРАН: 1) Албулов Љубица, 2) Бојић Нада, 3) Видановић Мирка, 4)
Вучетић Милка, 5) Живковић Јелица, 6) Илић Катја, 7) Јевтић Иконија, 8)
Јовановић Смиља, 9) Коржењевска Јасмина, 10) Кучер Хедвига, 11) Лазаревић
Загорка, 12) Максимовић Николија, 13) Милосављевић Зора, 14)
Милосављевић Мирослава,15) Новаковић Данка, 16) Новичић Бранка, 17)
Новичић Славка, 18) Николић Даринка, 19) Николић Јелена, 20) Николајевић
Мила, 21) Пенић Милана, 22) Рак Мила, 23) Стјепановић Загорка, 24) Чарапић
Борислава, 25) Шермет Јелена, 26) Шимон Марта, 27) Шкорић Олга, 28)
Марковић Јованка, АЛТ: 29) Бајић Невена, 30) Вукотић Ратислава, 31)
Аврамовић Ерна, 32) Грчић Олга, 33) Јовановић Олга, 34) Југовић Мара, 35)
Јевтић Меланија, 36) Клисић Наталија, 37) Колобова Ксенија, 38) Комадинић
Видосава, 39) Лакић Радојка, 40) Лалић Смиљка- Битољка, 41) Михајловић
Марица, 42) Оровчанац Тодорка, 43) Пенић Софија, 44) Ракић Богданка, 45)
Ракић Иванка, 46) Ракић Јелена, 47) Стојковић Зорица, 48) Стефановић Јелена,
49) Суботин Бранка, 50) Маринковић Бранка, 51) Марковић Босиљка, 52)
Мићуновић Нада, 53) Поповић Перса, 54) Живановић Милица, 55) Вељковић
Зора, 56) Сиротановић Ксенија, ТЕНОР: 57) Аћимовић Димитрије II, 58)
Бећирагић Мухарем II, 59) Бојић Мирко II, 60) Гутје Владислав I, 61) Ђокић
Милан II, 62) Ејубовић Хусемедин II, 63) Женар Ђорёе I, 64) Јакша Ђерман II,
65) Јевтић Слободан II, 66) Јованкин Урош II, 67) Јовановић Ратомир II, 68)
Југовић Бошко I, 69) Јузбашић Душан II, 70) Колунџић Владислав, 71)
Комненић Михајло I, 72) Константиновић Љубивоје I, 73) Кончар-Ђурёевић
Слободан II, 74) Костић Владимир I, 75) Ловричевић Винко II, 76) Мартон
Рудолф II, 77) Мићић Душан II, 78) Миладиновић Михајло I, 79) Николић
Алекса I, 80) Петровић Ненад I, 81) Перуновић Ђорёе I, 82) Милошевић
Бранислав I, 83) Радовић Петар I, 84) Радовић Цветко I, 85) Русо Давид I, 86)
Сиљановић Стојан II, 87) Старчевић Милутин II, 88) Трбојевић Славко I, 89)
Филиповић Драгутин I, 90) Чворков Миливој I, 91) Ристић Владимир I, 92)
Ракић Константин I, 93) Маринковић Димитрије II, БАС: 94) Драгишић
Бранко, 95) Васић Миливоје, 96) Дедовић Владимир, 97) Дунёерски Петар, 98)
Ђајић Небојша, 99) Ђорёевић Александар, 100) Ђукић Владимир, 101)
Гаврловић Вељко, 102) Гаон Исак, 103) Зечевић Слободан, 104) Ивановић
Миливоје,105) Иванчевић Љубомир, 106) Јоановић Цветко, 107) Јовановић
Драгослав, 108) Зивгаревић Мирко, 109) Каварић Љубомир, 110) Калафатић
Јован, 111) Каракаш Андреј, 112) Карановић Миленко, 113) Каподистрија
Антон, 114) Коренчић Фрањо, 115) Кошутић Василије, 116) Кусемиљевић
Благоје, 117) Љумовић Арсеније, 118) Миланковић Владета, 119) Мујагић
Хасан, 120) Никачевић Душан, 121) Николић Драгослав, 122) Поповић
Михајло, 123) Поповић Федор, 124) Поробић Бранко, 125) Рудник Сергије, 126)
13
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Стојановић Благоје, 127) Стојановић Будимир, 128) Стојков Богдан, 129)
Стојков Ђорёе, 130) Симончић Јошко, 131) Павловић Доброслав, 132)
Тодоровић Славко, 133) Ћирић Александар, 134) Хаџихамзић Назмија, 135)
Церовић Драгомир, 136) Цвејић Богдан, 137) Чеклић Војислав, 138) Шаре Жан,
139) Шпадијер Димитрије.14

Славко Трбојевић. Славко Тодоровић. Доброслав Бојко Павловић.

Године 1938. "Обилић" организује турнеју по Француској од 3. до 23.
јула. Сматра се да је та турнеја била успешнија од свих. Французи су признали
да тако добар хор као "Обилић" никада нису чули, истичући да ни Марсељезу
нико не уме да отпева боље од обилићеваца.
Јануара 1939. године "Обилић" је гостовао у Сарајеву. О томе је
Политика известила:
Десетог јануара по подне путничким возом преко Ужица допутовало је
у Сарајево Академско певачко друштво "Обилић" из Београда. Приликом
доласка на главној железничкој станици приређен је члановима "Обилића" врло
срдачан дочек, у коме је, поред чланова сарајевског певачког друштва "Слога"
и представника осталих певачких и културних друштава, узело учешће и више
грађана.
После поздрава и упознавања, гости из Београда у друштву својих
сарајевских другова, чланова "Слоге" и њених потпредседника Милана
Поповића и Уроша Човића, у специјалним колима, која је "Обилићу" ставила на
расположење сарајевска општина, одвезли су се у варош. Увече је "Обилић" у
просторијама "Слоге" имао прву пробу за концерт који ће одржати сутрадан,
11. јануара у 20,30 часова у Народном позоришту.
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"Обилић" у Стразбуру 1938.

Са "Обилићем" допутовали су и његови диригенти Ловро Матачић,
директор Београдске опере, и Алфред Пордес, диригент Београдске опере. За
концерт академског друштва "Обилић", који гостује у Сарајеву после паузе од
десет година, владала је велико интересовање "Обилић" има по објављеном
програму да изведе већи број тачака с којима је прошлога лета имао велике
успехе на својој турнеји по Француској".
Чланови "Обилића" провели су 11. јануара цео дан у разгледању
Сарајева и у посетама високим сарајевским установама. Пре подне чланови
"Обилића" са својим потпредседником др Илијом Пржићем професором
Универзитета, посетили су Сарајевску општину, где их је примио вршилац
дужности председника Мухамед Златар. У општини београдске студенте
поздравио је општински већник Славко Калуђерчић, директор Учитељске
школе, једним лепим говором, у коме је подвукао значај посете београдских
певача Сарајеву. Око 12 часова "Обилић" је примљен у Конаку. Овом приликом
госте је поздравио вршилац дужности бана Дринске бановине Михаило
Кречковић. У конаку је приређена мала закуска.
Концерту, који је одржан 11. јануара увече у Народном позоришту,
поред многих угледних Сарајлија из свих друштвених редова, присуствовали су
и вршилац дужности бана, Кречковић, командант Друге армијске области,
армијски генерал Богољуб Илић, митрополит дабро-босански Петар и други.
За време једне паузе на позорници чланове "Обилића" поздравио је у име
певачких друштава "Слоге", "Лире", "Гајрета" и "Народне узданице" Јован

Дунђеровић. Том приликом Дунђеровић је предао "Обилићу" ловоров венац. У
име сарајевских студената госте је поздравио Никола Бричић, студент права.
На поздраве је у име хора одговорио председник др Пржић и захвалио се на
срдачном дочеку и пажњи која је "Обилићу" указана од стране Општине,
Банске управе и сарајевских певачких друштава, а затим је члан хора Благоје
Стојановић прочитао одлуку јучерашње изванредне седнице "Обилића", на
којој су за почасне чланове Друштва изабрани: Михајло Кречковић,
Поглаварство града Сарајева, певачка друштва "Гајрет" и "Народна
узданица", др Силвије Барух и Јован Дунђеровић. Затим је, под управом г.
Алфреда Пордеса, диригента Београдске опере, изведен концерт који је био
састављен из два дела духовног и световног.

Милан Нешић. Богдан Цвејић. Исак Амар.

Љиљана Крстић. Зија Диздаревић. Љубомир Каварић.

Владета Миланковић. Иван Максимовић.

После концерта приређена је закуска у Јеврејском дому. Јануара 12. по
подне у 3 сата хор је у Народном позоришту приредио свој други концерт,
намењен средњошколцима, са истим програмом као и претходне вечери.15
Поред наведених имена, чланови "Обилића" били су тих година: Исак
Амар, Љиљана Крстић, Зија Диздаревић, Иван Максимовић, Хаим Пинкас,
Владета Миланковић и други. Председник је био проф. др Милан Нешић, а
диригент, уз остале, Богдан Цвејић.

Алфред Пордес
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Маја 1940. године "Обилић" је гостовао у Румунији. Госте је дочекао
југословенски амбасадор Јован Дучић. Само два месеца касније обилићевци су
се нашли и у Дучићевом Требињу. Било је то у оквиру турнеје Дубровник –
Цавтат – Требиње. У великој сали хотела "Купари", 19. јула 1940. одржан је
концерт под дириговањем хоровоёе Светолика Пашћана. Концерту је
присуствовала маса света из Дубровника и околине Купара. На концерту је
свирао на клавиру чешки пијаниста Бедрих Јаначек. После тога "Обилић" је
приредио концерт у Цавтату, а 25. јула 1940. у Дубровнику. О овом концерту
штампа је известила:
Хор београдских академичара "Обилић" заједно са дубровачким српским
певачким друштвом "Слога" приредио је синоћ велики концерт у историјској
палати Спонза у Дубровнику.
Концерт коме је присуствовала огромна маса света, био је састављен
из световног и црквеног дела. У интерпретацији одличног хоровође и
композитора Пашћана, цео програм изведен је на опште задовољство.
Нарочито је била бурно поздрављена Пашћанова композиција, а после
отпеване Мокрањчеве V руковети аплауз је био дуготрајан, тако да је хор
"Обилића" морао да пева још једну нову песму ван програма. Срдачно је био
поздрављен и "Народни збор" (химна "Обилића") "Хеј, трубачу!" Иако
непотпун и без неких својих чланова, хор "Обилића" показао је све квалитете
првокласног хора. Концерту је присуствовао, поред осталих угледних
личности, и градоначелник дубровачке општине др Баљкас са подначелником
др Катићем.
И дубровачка "Слога" је показала да може да пева и са овим нашим
великим хором, са којим је заједнички отпевала неке тачке програма.
После концерта, у част чланова "Обилића", приређен је у хотелу
"Империјал" банкет на коме је узело учешће око 120 особа. За време ове
свечане вечери одржано је неколико пригодних говора од стране управе
"Слоге" и "Обилића". Поред осталих говорили су председник "Слоге" касациони
судија у пензији Марић, а у име "Обилића" Пашћан. Сви говори били су
прожети искреним родољубљем.
"Омладина Београда, рекао је Пашћан, знала је шта је хтела кад се
појавила у Дубровнику заједно са српским певачким друштвом "Слога". Она је
дошла из Београда да сеје семе уметности, које облагорођава, зближава,
уједињује и сједињено цементира. Она је пошла из Београда да песмом шири
љубав и слогу свих Срба, Хрвата и Словенаца, јер нам је ово данас потребније
него икад".
На банкету "Обилић" је за своје почасне чланове изабрао председника
"Слоге" Марића, потпредседника Рајачића, благајника Самарџића и хоровођу
др Бердовића.
Јула 26. увече у башти хотела "Империјал", "Обилић" је приредио
репризу, а 27. јула ће давати концерт у Требињу. Приликом боравка у Требињу
"Обилић" ће приредити свечани помен свом великом добротвору и добротвору

Београдског Универзитета пок. Луки Ћеловићу – Требињцу, а пред
костурницом обешених од стране аустроугарских власти приредиће помен
палим борцима.16
Академско певачко друштво "Обилић" престало је са радом 1941.
године када је Други светски рат захватио и наше просторе. После ослобоёења,
његове традиције наставио је са изузетним успехом хор Академског културноуметничког друштва "Бранко Крсмановић". До 1981. године, диригент хора био
је Богдан Бабић, а од 1981. до данас, Даринка Матић Маровић. Првобитно име
"Обилић" враћено је хору 1991. године.
Стеван Владислав Каћански
"ХЕЈ ТРУБАЧУ" или "НАРОДНИ ЗБОР"
(химна "Обилића")
Хеј трубачу, с бојне Дрине
Де затруби: "Збор!"
Нек одјекну Шар-планине,
Ловћен, Дурмитор.
И нек Дрина јекне Сави,
Сава Дунаву,
Дунав бујној Тиси, Драви:
"У бој! У славу!".
Нек се бојни јеци оре
Кроз све горе, чак на море,
Где витешка срца бију
Ој, на море, на Адрију!
Хеј, народни барјактару,
Развиј барјак свој!
На зборишту, на Врачару
Купи народ свој!
Све оружју бојном вичне
У бојне слике,
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Те народне, наше дичне,
Наше храбре војнике!
И где год је јоште која
У јунака мишца јака,
Нека доёе - биће боја,
Љута боја и мегдана
Од Адрије до Балкана!
Нек се Исток сав затресе
И нек ропске ланце стресе
Србадија Душанова!
Хеј, трубачу, с бојне Дрине
Де затруби: "Збор!"
Нек одјекну Шар - планине,
Ловћен, Дурмитор!
И нек Дрина јекне Сави,
Сава Дунаву,
Дунав бујној Тиси, Драви:
"У бој! У Славу!"

Boro Majdanac
Visits of the Academic Singing Society "Obilic" from Belgrade
in Bosnia and Herzegovina
Summary
The Academic Singing Society "Obilic" was founded in 1884 at the Belgrade
Higher School. It gave numerous concerts in and outside of Serbia, thus familiarizing
other nations with the Serbian music and culture. Its mission was to spread
awareness about common feelings of the South Slavic nations and about the need for
their absolute liberation from the foreign slavery. The first conductor of "Obilic" was
Stevan Mokranjac and then Josif Marinkovic, Stanislav Binicki, Lovro Matacic,
Jovan Bandur, Stevan Hristic and others. The presidents of "Obilic" were eminent
professors of the Belgrade University. "Obilic" visited Bosnia and Herzegovina
seven times: in 1905, 1911, 1925, 1930, 1937, 1939 and 1940. The choir of the
Academic Cultural – Artist Society "Branko Krsmanovic" successfully continued
"Obilic" traditions after the World War II. The original name of "Obilic" was
returned to the choir in 1991.

ЖЕЉКО САВАНОВИЋ
Филозофски факултет
Бања Лука

ПОПРАВКА ДРВЕНОГ МОСТА ПРЕКО РИЈЕКЕ
УНЕ У БОСАНСКОМ НОВОМ 1928/1929. ГОДИНЕ
Апстракт: Узроци кашњења завршетка поправке моста на ријеци Уни
код Босанског Новог били су велики снијег и хладноћа. Осим оправданих дана,
предузимач је имао и неоправдане, због чега је новчано кажњен.
Кључне ријечи: поправка моста, Босански Нови, Уна, Стојан Боровница,
лицитација, колаудација.
Градић Босански Нови1, смјештен на ушћу Сане у Уну, раскрсница је
путева и жељезничких пруга. За прелаз преко ријека служила су два дрвена
моста на којима су повремено вршене поправке.
Мост преко Уне на путу Босански Нови–Двор био је у посве трошном
стању. Да би се саобраћај могао безбједно одвијати, требало је направити нови
мост, или на већ постојећем извршити потребне поправке.2
Граёевинска секција у Бањој Луци је 1920. на мосту промијенила
неколико мосница, седала и подница, а 1927. године израдила је четири
ледобрана ради заштите већ посве слабих јармова. Тада Секција није питала за
надлежност, јер су оправке биле мале. Питање надлежности постало је
актуелно када је требало изградити нови мост, или извести велику поправку
постојећег. Прије уједињења бањолучка секција одржавала је једну половину
моста, док је одржавање друге половине спадало у дужност бивше Хрватске
земаљске владе3, а под управом граёевинских органа у Бањој Луци.4 У

1

Аустроугарска власт је 1895. године премјестила сједиште среза из Босанске Костајнице у
Нови и додала његовом називу Босански. Народна скупштина Републике Српске је на сједници
одржаној у децембру 1992. године замијенила назив Босански Нови изворним називом Нови
Град (Castrum Novum). Види: Десимир Дробац, Општина Нови Град кроз историју, Нови Град
2004, стр. 13–15; Службени гласник Републике Српске, број 20, 30. децембар 1992, стр. 819
2
АРСБЛ, КБУВБ, V-27/157, документ број 981/29, Граёевинска секција Бања Лука
Граёевинској дирекцији у Сарајеву, Молба за разрјешење у чију надлежност спада одржавање
моста, 11. марта 1928.
3
Исто, Граёевинска секција Бања Лука Граёевинској дирекцији у Сарајеву, Надлежност за
градњу и оправку дрвеног моста преко ријеке Уне у Бос. Новом, 12. маја 1928.
4
Исто, Граёевинска секција у Карловцу Граёевинској дирекцији у Загребу, 14, јуна 1928.

одржавање су спадали и трошкови расвјете.5 Граница измеёу Бањолучке и
Приморске области, према подацима евиденције катастра у Босанском Новом,
иде средином моста.6 Граёевинска дирекција у Сарајеву била је мишљења да је
најбоље да цијели мост одржава једна дирекција, са чиме се сложила и
Граёевинска дирекција у Загребу. У Босанском Новом постоје надцестарије,
док таквих органа нема у Двору. Жељезничка веза измеёу Бање Луке и
Босанског Новог је знатно краћа него она измеёу Босанског Новог и Карловца,
па је са административног гледишта згодније да се мост преда на одржавање
дирекцији у Сарајеву.7
Ради трошности моста и обезбјеёења саобраћаја Секција је наредила
своме инжињеру Бешлагићу да прегледа мост и поднесе Секцији приједлог
поправке. Према поднесеном налазу јармови моста су углавном добри, те би
требало у сваки забити два до три шипа. Бапке, седла и руке највећим дијелом
су трули, те их треба замијенити. Готово сви носачи су посве дотрајали и
опасни за промет, а око једне трећине пода и цијела ограда је слаба.8
Из Дирекције је нареёено Секцији да изради пројекат за нови мост, али
се она није сложила јер је већ урадила нацрт за поправку моста. Изградња
новог моста коштала би око 500.000 динара, док би се са сумом од око 170.000
динара мост могао довести у исправно стање, тако да би могао служити још
најмање осам до десет година.9 Дирекција је прихватила приједлог да се мост
поправи. Секција је извршила прорачун по коме цијена радова износи
182.137,73 динара и доставила га на ревизију и одобрење Дирекцији10.
Мишљење ревидента Дирекције, да се посао може одобрити по ревидираној
суми од 178.329,05 динара, прихватио је шеф Стручног одјељења а одобрио
директор Дирекције. Расписивању лицитације Секција је приступила чим је
осигурала новац за извршење посла.11 Лицитација је расписана за 25. августа
1928. у 10 сати, а објављена је у ''Службеним новинама'' 9, 11, и 14. августа.12
Оглас је отпремљен Граёевинској дирекцији у Сарајеву, Мјесној контроли при
5

АБиХ, ЗВС, 1906, бр. 331, Кр.хрв. слав. благајна у Загребу Славној Земаљској влади за Босну
и Херцеговину у Сарајеву, Загреб 9. јануара 1906.
6
АРСБЛ, КБУВБ, В-27/157, документ бр. 981/29, Граёевинска секција у Бањој Луци
Граёевинској дирекцији у Сарајеву, Скица границе области, Бања Лука 22. маја 1928.
7
Исто, Граёевинска дирекција у Загребу Граёевинској дирекцији у Сарајеву, Мост преко Уне у
Бос. Новом - уздржавање, Загреб 30. јуна 1928.
8
Исто, Граёевинска Секција Бања Лука Граёевинској Дирекцији у Сарајеву, Надлежност
оправка 3791/28, Бања Лука 22. јуни 1928.
9
Исто, Граёевинска секција у Бањој Луци Граёевинској дирекцији у Сарајеву, Оправак моста
Нови-Двор, Бања Лука 2. јули 1928.
10
Исто, Граёевинска секција Бања Лука Граёевинској дирекцији у Сарајеву, Оправак моста у
Босанском Новом, Предлагање предрачуна, Бања Лука 20. јула 1928.
11
Исто, шеф Стручног одјељења Дирекције Р. Вебер директору Граёевинске дирекције Добр.
Ратајцу, Сарајево 28. јули 1928.
12
Исто, Управа Државне штампарије Краљевине СХС Граёевинској секцији Бања Лука, Рачун
за штампање огласа, Београд 14. август 1928.

Дирекцији Министарства финансија у Сарајеву, граёевинским секцијама у
Травнику, Тузли, Бихаћу и Карловцу и свим среским поглаварствима и
испоставама на подручју ове секције. Заинтересовани предузимачи морали су
поднијети увјерење о подобности и доказ о плаћеном порезу за текуће
тромјесечје са припадајућим прирезима. На каси Граёевинске секције полагана
је кауција у износу од 18.000 динара за домаће, а 36.000 динара за стране
извоёаче посла. Запечаћене понуде, таксиране са 100 динара таксе, требале су
бити предане на дан лицитације до 11 сати, док се телеграфске, накнадне и
неодреёене понуде нису узимале у разматрање.13 Прва лицитација била је
безуспјешна, па је Секција под истим условима расписала другу лицитацију за
дан 12. септембра 1928. Огласе је отпремила свим надлештвима, као и за прву
лицитацију, и објавила га у ''Службеним новинама'' 6. септембра 1928.
Другој лицитацији приступила су двојица надметача. Инжињер Стојан
Боровница, предузимач из Бање Луке, понудио је да уради посао у цјелости, уз
попуст од 5,62%, тј. за суму од 168.306,96 динара, а Миле Брдар, предузимач из
Приједора, са попустом од 3,52%, т. ј. за суму од 172.051,87 динара.
Лицитација је одобрена и посао је уступљен повољнијем надметачу, инжињеру
Боровници.14
Одобрење за уступање наведеног посла саопштено је предузимачу 4.
октобра 1928. године и сви радови требали су бити завршени на дан 4. јануара
1929. године.15 Предузимач је успио да набави храстову граёу, али никако није
могао да набави готову смрчову граёу већих димензија, па је сам сјекао, по
дознаци, у неприступачним дијеловима државне шуме. Превоз граёе до моста
онемогућила је нагло наступајућа зима и велики сњегови у планинама. То је
био разлог због којег предузимач није могао завршити посао за три мјесеца, па
је замолио за продужење рока за 41 дан, то јест до 15. фебруара 1929. године.
Дирекција је на приједлог Секције одобрила продужење рока до замољеног
времена, без примјене казнене таксе16 у смислу члана 24 Општих услова за
јавне граёевинске радове и набавке.17
Неповољне временске прилике, жестина зиме и велика студен
онемогућавали су рад напољу. Извоз граёе из шуме био је немогућ због
великих сњежних намета и повишеног водостаја. Предузимач није могао да
испоштује рок, па је молио за ново продужење за још 60 дана, то јест до 15.
13

АРСБЛ, КБУВБ, V-27/157, Оглас, Оправак моста преко ријеке Уне у Босанском Новом, Бања
Лука 4.8.1928.
14
АРСБЛ, КБУВБ, В-27/157, док. бр. 981/29 Граёевинска секција Бања Лука Граёевинској
дирекцији Сарајево, 13. септембар 1928.
15
Исто, Граёевинска секција Бања Лука Граёевинској дирекцији у Сарајеву, Оправка моста
преко ријеке Уне у Бос. Новом, Предузимач моли за продужење рока, Бања Лука 11. фебруар
1929. год.
16
Исто, Експедиција, Засебно у продужењу, шеф Стручног оделења Сарајево господину
инжињеру архитекти на ревизију и мишљење.
17
Општи услови за јавне граёевинске радове и набавке, Београд 1928, стр. 8 и 9

априла 1929. године.18 Секција је предложила Дирекцији ново продужење рока.
Да би могла донијети потпуно рјешење, Дирекција је затражила од Секције да
јој достави податке колико је предузимач извршио посла по појединим
позицијама предрачуна.19
Секција је послала извјештај да је набављена цјелокупна храстова обла,
тесана и резана граёа, и налази се на жељезничкој станици Бања Лука –
Предграёе. Да би била превезена до Босанског Новог потребан је теретни
вагон, којег је ради ограниченог саобраћаја за вријеме зиме тешко добити.
Смрчова граёа, тесана и резана, усјечена је, отесана и изрезана и да се налази у
шуми планине Мањаче. Њен превоз је потпуно онемогућен због снијега који на
појединим мјестима достиже висину и до три метра. Гвоздени материјал је сав
набављен, једино стари вијци још нису поправљени и сви тесарски радови због
велике студени нису извршени. Секција је мишљења да би се наведени разлози
за недовршење посла могли узети као форс мажер.20
Дирекција се није упуштала у разматрање предмета јер предузимач није
благовремено поднио молбу за продужење рока на основу члана 99. а. Закона о
државном рачуноводству.21 Вратила је предмет Секцији, с тим да ће
колаудациона комисија по питању продужења рока дати своје мишљење, на
основу којега ће, када буде одобравала колаудирајућа документа, донијети
рјешење и оставити предузимачу право жалбе уколико не буде задовољан
њиме. Секција ће о свему извијестити господина Боровницу.22
Даљњом поправком моста установљено је да су неки пилоти, подмеци и
руке веома слаби, али да би могли издржати још двије до три године. Надзорни
инжињер Бешлагић код састављања пројекта за темељну поправку у
предрачуну те дијелове није ни предвидио. Дотрајалост дијелова горњег моста
могла се установити тек када је мост отворен. Неопходно је, ради стабилности,
да се наведени дијелови замијене већ код садашњих радова. Пошто предузимач
18

АРСБЛ, КБУВБ, В-27/157, док. Бр. 981/29, Граёевинска секција Бања Лука Граёевинској
дирекцији у Сарајеву, Оправка моста преко ријеке Уне у Босанском Новом, Предузимач моли
за продужење рока, Бања Лука 11. фебруар 1929.
19
Исто, Граёевинска дирекција у Сарајеву Граёевинској секцији у Бањој Луци, Оправка моста
преко ријеке Уне у Босанском Новом, Предузимач моли за накнадно продужење рока, Сарајево
19. фебруар 1929.
20
Исто, Граёевинска секција у Бањој Луци Граёевинској дирекцији у Сарајеву, Оправка моста
преко ријеке Уне у Босанском Новом, Молба за накнадно продужење рока, Бања Лука 2.3.1929
год.; Форс мажер (франц. force majeure,правни израз којим се означавају нарочите околности
које се не могу предвидјети или спријечити, нити отклонити никаквим мјерама, Види:
Братољуб Клаић, Рјечник страних ријечи, Загреб 1978. стр. 445.
21
Ако би набављач или предузимач захтијевао продужење уговореног рока, морао је поднијети
захтјев за продужење десет дана прије истека рока. Види: Објашњење и извршење Закона о
државном рачуноводству, припремио и средио Ран. В. Тодоровић, Београд 1926, стр. 421. и
422.
22
АРСБЛ, КБУВБ, V-27/157, док. бр. 981/29, Граёевинска дирекција у Сарајеву Граёевинској
секцији у Бањој Луци, Оправка моста преко ријеке Уне у Босанском Новом, Молба за накнадно
продужење рока, Сарајево 6. март 1929.

врши поправку и не може одлагати посао до добављања потребне граёе,
најстарији члан комисије која је установила неопходне допунске радове издао
је писмену наредбу предузимачу да потребну граёу набави и угради по
цијенама из предрачуна, уз попуст од 5,62%. Уз исти попуст требао је добавити
и уградити и сав остали материјал (вијке, папуче, ексере и др.). Овај посао
коштао је 14.658,23 динара и одобрила га је Дирекција.23 Главна контрола
Министарства граёевина је потврдила одобрење Дирекције на својој сједници
одржаној 31. маја 1929.24
Окончавши радове на мосту предузимач је поднио молбу за излазак
колаудационе комисије. Чланови комисије су прегледали мост и сложили су се
да је посао солидно ураёен и да немају замјерки.
Бањолучка секција послала је Финансијској дирекцији у Сарајеву
колаудирајућа и исплатна документа25 на преглед, одобрење и визирање.26
Дирекцијска комисија одобрила је колаудирајућа и исплатна документа и
констатовала да је предузимач завршио посао тек 15. јуна 1929. и да има
закашњење од 60 дана. Комисија је оправдала 45 дана, док је за неоправдане
дане имао да плати за сваки дан по 350 динара казне.27 Укупан износ казне је
био 5.250 динара.28 Према члану 21 Општих услова за јавне граёевинске радове
и набавке, та сума је одбијена од укупне зараде предузимача.29
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Исто, Граёевинска секција у Бањој Луци Граёевинској дирекцији у Сарајеву, Оправка
дрвеног моста преко ријеке Уне у Бос. Новом, Предрачун, Бања Лука 13. мај 1929.
24
Исто, Краљевина СХС број 45914, Главна контрола Граёевинској дирекцији Сарајево, 1.
јуни 1929.
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Исто, Граёевинска секција у Бањој Луци Граёевинској дирекцији у Сарајеву, Оправка моста
преко ријеке Уне у Бос. Новом, Колаудациона и иплатна документа, Бања Лука 26. јуни 1929.
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Исто, Граёевинска дирекција Сарајево Техничкој секцији у Бањој Луци, Оправка дрвеног
моста преко ријеке Уне у Бос. Новом, Одобрава колаудациона документа, Експедовано 17. јуна
1929. год.
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Предузимачи који су градили нове и оправљали старе мостове често су каснили са
завршетком посла. Разлози кашњења углавном су били оправдани. Надлежна граёевинска
власт избјегавала је да примјењује казне на основу члана 98 Закона о државном рачуноводству.
Углавном је настојала да предузимач доврши посао који је започео јер би новом лицитацијјом
и уступањем посла другом предузимачу још више времена било изгубљено. Казни готово да и
нема, па је ово један од ријетких случајева гдје је предузимач новчано кажњен.
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Исто, Експедиција, Засебно у продужењу, Господину инжињеру архитекти Карецу на
ревизију и мишљење, Сарајево 27. јуни 1929.
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Види: Општи услови за јавне грађевинске радове и набавке, Београд 1928, стр. 7 и 8

Ţeljko Savanović
The Repair of the Wooden Bridge over the River Una in Bosanski Novi in
1928/1929
Summary
The wooden bridge over the river Una in Bosanski Novi is quite friable. Its
maintenance was the responsibility of the Building Department in Banja Luka. After
the long bid the bridge repair was entrusted to an engineer Stojan Borovnica. Big
snow (up to 3 metres), low temperature and high water level deterred the
transportation of wood from forest to the bridge and works on the bridge. Unforeseen
works and winter severity justifiably prolonged the completion of work. Besides the
justified days, the Commission established also unjustified ones, for which the
contractor had to pay a fine.

ЗОРАН ПЕЈАШИНОВИЋ
Гимназија
Бања Лука

ИЗБОР ДРУГОГ БАНА ВРБАСКЕ БАНОВИНЕ
– КАМАРИЛА ПРОТИВ КРАЈИНЕ –
Апстракт: Рад говори о избору другог бана Врбаске бановине, априла
1934. године. Одлазећи са те функције Светислав Милосављевић предлагао је
краљу Алкесандру I Караёорёевићу да се на то мјесто доведе Васо Глушац, али
је превагнуо утицај дворске камариле, па је за другог бана Врбаске бановине
именован Драгослав Ђорёевић.
Кључне ријечи: Врбаска бановина, Васо Глушац, Драгослав Ђорёевић,
Светислав Тиса Милосављевић, Александар I Караёорёевић, дворска камарила.
Упражњено банско мјесто
Након нешто више од четири године веома успјешног рада, први бан
Врбаске бановине Светислав Тиса Милосављевић увучен је почетком 1934.
године у кадровске калкулације краља Александра I Караёорёевића, а у вези са
проблемима који су се нагомилали у Министарству саобраћаја. Наиме, нерад и
корупција изједали су тај ресор и гутали стотине милиона динара, што је
тражило хитну и корјениту акцију. У озбиљној невољи, краљ се сјетио Тисе
Милосављевића, који је већ једном – од децембра 1926. до јула 1927. године –
руководио тим министарством и доказао се као енергичан и успјешан
министар. Тако је, уз наводну жељу да обузда ''скоро јавну корупцију'' у
саобраћају – у шта је и сам био уплетен! – краљ Александар понудио првом
бану Врбаске бановине да поново преузме Министарство саобраћаја. Након
мјесец-два разговора, Милосављевић је пристао, па је полагањем свечане
заклетве 18. априла 1934. године престао бити бан Врбаске бановине и по
други пут постао министар саобраћаја.1
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С. Т. Милосављевић, Сусрети са Краљем 1929–1934, Бања Лука 1996, стр. 280; Исти,
Мемоари. Министровање, Удружење архивских радника Републике Српске, Бања Лука 2005,
стр. 300–301.

Није прилика да на овом мјесту улазимо у мотиве Милосављевићеве
одлуке,2 али је она, неминовно, отворила питање његовог насљедника на мјесту
старјешине Врбаске бановине.
Два кандидата
У ''ужем избору'' за Милосављевићевог насљедника нашла су се два
кандидата: др Васо Глушац и др Драгослав Ђорёевић.
Васо Глушац роёен је првог дана августа 1879. године у селу Слатина
код Санског Моста, гдје су се његови преци доселили вјероватно из Старе
Херцеговине.3 Васин отац Михаило се два пута женио. У првом браку са
попадијом Миком имао је два сина и кћер, а у другом, са попадијом Ружом
(роё. Предојевић), стекао је Васу, те још три сина и три кћери.4
Васо је основну школу учио од 1889. до 1893. године у Старом Мајдану,
10-ак километара од куће. Гимназију је изучио у Сарајеву (1893–1901), гдје је
под псеудонимом ''Лахорски''5 почео објављивати родољубиве пјесме и приче у
''Босанској вили'', а постао је и један од оснивача тајног друштва ''Српска
свијест''.6 Након матуре уписао је студије славистике у Бечу (1901–1905), гдје
је, као члан и секретар ''Зоре'' и ''Рада'', наставио национални рад и зближио се
са Петром Кочићем. На бечком универзитету је докторирао са тезом Вид
Дошен и његова књижевна дјелатност,7 те је 18. јуна 1905. године промовисан
у доктора филозофије.8
Послије студија обрео се у Бањој Луци, гдје је добио службу суплента у
Гимназији.9 Током наредних година у том граду био је један од најагилнијих
националних радника, старјешина Соколског друштва, а 1910. године стао је и
уз Петра Кочића при покретању и уреёивању часописа Развитак.10
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О томе више у: З. Пејашиновић, Бан Милосављевић. Прича о човјеку који је Бањој Луци
обистинио име, Бања Лука 2004.
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Милан Глушац – Љубомир Глушац, Породични родослов. Порекло генеалогија и развој
породица и презимена Глушац у Југославији до 1991. године, Београд 1998, стр. 8–9, 13, 100.
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Исто, стр. 200.
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Осим тога псеудонима, касније ће користити и ''Влатко Богићевић''.
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Српски биографски речник, Матица српска, том 2, Нови Сад 2006, стр. 718.
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Vid Doschen und seine literische Tätigkeit. Ријеч је о пјеснику и ''попу глагољашу'', роёеном
подно Велебита, који је просвјећивао народ углавном по Славонији током 18. вијека.
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Милан Глушац – Љубомир Глушац, Породични родослов.., стр. 97.
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Мато Џаја, Бањалучка Реалка, Бања Лука 1978, стр. 20.
10
Пријатељство Кочића и Глушца, зачето још за вријеме студија у Бечу, а настављено у Бањој
Луци кроз сарадњу на покретању и издавању Развитка, крунисано је кумством – Глушац је
крстио Кочићевог сина Слободана (1910–1913). Види: Зоран Пејашиновић, Петрашин од
бронзе, Бања Лука 2003, стр. 11; Бојан Стојнић, Штампа и штампарије у Бањалуци (до
1941), Бања Лука 2006, стр. 48–51.

Године 1912. премјештен је у тузланску гимназију, гдје је наставио
просвјетитељску мисију – био је предсједник пододбора ''Просвјете'' и
књижничар у Српској читаоници. Због свега тога, није чудо што се нашао на
списку 156 виёених босанскохерцеговачких Срба оптужених у чувеном
бањолучком велеиздајничком процесу 1915–1916. године. Рат је највећим
дијелом провео у затворима у Тузли, Сарајеву и Бањој Луци.11
Након Првог свјетског рата, као познати
национални радник, постао је члан Привременог
народног представништва Краљевине Срба,
Хрвата и Словенаца, те директор гимназије у
Тузли (1919–1928).12
Од 1928. године поново је са службом у
Бањој Луци, гдје је наредне четири године на челу
Гимназије,13 а од 1929. године обављао је и
дужност начелника Просветног одељења Банске
управе Врбаске бановине.14 На тим мјестима се
доказао као изузетно способан организатор
просвјетног и културног живота у цијелој
Крајини, чиме је, уз бана Милосављевића,
најзаслужнији за ''Периклово доба'' Бање Луке. У
то вријеме пада и његов рад на покретању и
руковоёењу Друштвом ''Змијање'', које је подигло
Др Васо Глушац - несуђени
бан Врбаске бановине
споменик Петру Кочићу.15
Својим радом стекао је велику популарност
и ауторитет у народу, па и владајућим
круговима.16 Такве референце одвеле су га у Београд, гдје је од почетка 1932.
године члан и секретар Сената Краљевине Југославије.17
11

Петар Кочић – документарна грађа, редактор Т. Крушевац, Сарајево, 1967; Лексикон писаца
Југославије I–VI, Нови Сад, 1972; Гавро Суботић, Просвјетни радници осуђени на
Велеиздајничком процесу у Бањалуци, у: Велеиздајнички процес у Бањалуци. Зборник радова
с меёународног научног скупа ''Велеиздајнички процес у Бањалуци 1915–1916'' одржаног 25–
27. септембра 1986. године у Бањој Луци, Бања Лука 1987, стр. 239.
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1932, стр. 4.
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Илустрације ради, новоизграёена основна школа у Мотикама код Бање Луке добила је име
др Васе Глушца. Види: Архив САНУ, док. 14181/II-Б-24; Зоран Пејашиновић, Бан
Милосављевић..., стр. 104.
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Архив САНУ, док. 14581/II-Б-8, стр. 2; Стенографске белешке Сената Краљевине
Југославије (1932-1938); Биографски лексикон. Народно представништво: Сенат – Народна
скупштина, Београд 1935, стр. 20–21.

До априла 1934. године Глушац је већ имао и веома богату
библиографију. Још као млад сараёивао је са многим новинама и часописима у
Сарајеву, Бањој Луци, Тузли, Београду... Написао је неколико десетина радова
из историје и књижевне критике, а посебну пажњу изазивале су његове студије
о средњовјековној прошлости Босне и Херцеговине, нарочито о богумилској
''цркви босанској'', за коју је тврдио да није јеретичка него православна;
најзначајнији радови са том тематиком су: Босна и Херцеговина српске су
земље по крви и језику (Мостар, 1908)18, Повеље Матије Нинослава, бана
босанскога и народност његових поданика (Бања Лука, 1912), Неколико
питања из прошлости Босне и Херцеговине (Тузла, 1921), Средњовековна
»босанска црква« била је православна (Београд, 1924).19
Драгослав Ђорђевић роёен је 14. јануара
1887. године у селу Закута код Краљева. Отац Павле
био је учитељ, а мајка Станка домаћица. Основну
школу учио је у Крагујевцу. Гимназију је започео у
Крушевцу а наставио у Крагујевцу, али је избачен
из те школе због учешћа у штрајку. Матурирао је
1906. године у Трећој београдској гимназији.
Дипломирао је педагошко-филозофску групу на
Филозофском факултету у Београду 1912. године.
Исте године постао је оснивач и први предсједник
Академског педагошког друштва на Београдском
универзитету. Јесени те 1912. године, као редов-ёак,
ступио је у балканске ратове. У Првом свјетском
рату, као командир вода, тешко је рањен у главу.
Меёу првим српским официрима ушао је у
Суботицу, гдје је 1919. године постављен за шефа
војне цензуре и војне полиције. У том граду се
оженио књижевницом Маром Малагурском, Буњевком. Исте године обрео се у
Енглеској, гдје је био професор ниже гимназије за српске ёаке и чиновник
Драгослав Ђорђевић,
насљедник бана
Милосављевића
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Ову књигу Глушац је објавио под псеудонимом ''Влатко Богићевић'', а три године касније
поново је публикована у Мостару, овај пут под ауторством ''Ивана Вуковића'' и под насловом
Истина; књига је под првобитним насловом доживјела треће издање 1995. године у оквиру
зборника радова Српски научници о Босни и Херцеговини, који је приредио Здравко Антонић,
а четврто у Новом Саду 1999. године као двокњига са студијом Лазе М. Костића Чија је
Босна?.
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Касније ће објавити и најпозније дјело Истина о богомилима (Београд 1945. и репринт 1992).
Др Васо Глушац умро је 5. октобра 1954. године, а сутрадан је сахрањен Новом гробљу у
Београду. Види: Политика, 7. октобар 1954. године, стр. 6; Библиографија Југословенског
лексикографског завода 1–14, Загреб, 1956-1986; М. Глушац, Породични родослов Глушаца,
Београд 1998, стр. 95–102; Енциклопедија српске историографије, приредили С. Ћирковић и
Р. Михаљчић, Београд 1997; Српски биографски речник, стр. 718–719.

југословенског посланства. До 1922. године специјализовао је педагогију у
Лондону, одакле се вратио у Суботицу и прво упослио у тамошњој гимназији,
да би 1923. године постао велики жупан тамошње области. Три године касније
изабран је за градоначелника Суботице, али је већ сљедеће, 1927. године,
пензионисан. Ипак, од 1929. године активиран је у Министарству просвете као
начелник Одељења за основну наставу, а потом и помоћник министра просвете.
Са тог мјеста поновно је пензионисан, а вољом краља Александра, јуна 1933.
године постао је сенатор. Није згорег поменути и да је био лични пријатељ
Милана Стојадиновића.20
Као младић Ђорёевић је писао пјесме и приповијетке, а касније је са
руског преводио Горког и Арцибашева. До априла 1934. године објавио је
неколико радова, меёу којима се истиче приручник Филозофска настава у
средњој школи (Београд, 1930); приредио је и монографију Шумадија у
прошлости и садашњости (Београд, 1932).21
Епилог
Сам Милосављевић се борио да банско мјесто остави достојном
насљеднику. Због тога је краљу Александру и предсједнику владе Вукићевићу
предложио да то буде ''човек по роёењу Босанац и то са уже територије
бановине'', јер је то ''интимна жеља и молба граёана Босанске Крајине''. Има
више таквих кандидата – тврдио је Милосављевић – ''али је без сумње
најпогоднији и у бановини најпопуларнији сенатор Глушац, иначе директор
гимназије у пензији, велики националац и страдалник за време окупације Босне
и Херцеговине од Аустро-Угарске и још уз то познат историчар и писац у
опште...''.22
20

У Бањој Луци ће остати свега 8 мјесеци – 6. јануара 1935. именован је за бана Вардарске
бановине. Види: Врбаске новине, 12.2.1933. и 25.5.1932; Време, 24. и 30. априла 1934; Српски
биографски речник, том 3 (Д-З), Нови Сад 2007, стр. 536–537; Тодор Стојков, Влада Милана
Стојадиновића, 1935–1937, Београд 1985, стр. 35–36, 120.
21
Ђорёевић ће библиографији касније додати брошуру Три народа па ипак унитарна држава.
Говори у Сенату Краљевине Југославије о хрватском питању 1936–1939, (Београд, 1939), те
још неколико дјела мањег обима, предговора за каталоге итд. Умро је 11. марта 1973. године
у Београду. Види: Српски биографски речник, том 3 (Д-З), Нови Сад 2007, стр. 536–537.
22
Библиографија Југословенског лексикографског завода 1–14, Загреб, 1956–1986; Биографски
лексикон. Народно представништво: Сенат – Народна скупштина, Београд 1935, стр. 20–21;
М. Глушац, Породични родослов Глушаца, Београд 1998, стр. 95–102; Енциклопедија српске
историографије, приредили С. Ћирковић и Р. Михаљчић, Београд 1997; Петар Кочић –
документарана грађа, редактор Т. Крушевац, Сарајево, 1967; Лексикон писаца Југославије I–
VI, Нови Сад 1972; Г. Суботић, Просвјетни радници осуђени на Велеиздајничком процесу у
Бањалуци, у: Велеиздајнички процес у Бањалуци. Зборник радова с меёународног научног
скупа ''Велеиздајнички процес у Бањалуци 1915–1916'' одржаног 25–27. септембра 1986.
године у Бањалуци, Бања Лука 1987, стр. 221–240, З. Пејашиновић, Др Васо Глушац, На

Приједлог је, како каже Милосављевић, ''симпатично примљен и од
краља и од претседника владе'', па је од њих добио ''дупло обећање'' да ће
сенатор Глушац бити његов насљедник у Бањој Луци. Меёутим, од тог обећања
краља и председника владе неће бити ништа, јер се – како наводи
Милосављевић – у то питање упетљао воёа дворске камариле, свемоћни
маршал Двора Александар Аца Димитријевић, који је ''имао одлучујућег
утицаја на краља приликом именовања банова, а можда и министара''.23 Тако је
– тврди Милосављевић – за његовог насљедника у Мркоњића Крајини
именован ''први сусед маршала двора Димитријевића, неки непознат Драгослав
Ђорёевић, градоначелник Суботице у пензији, који је због своје неисправности
и неспособности најурен из Суботице...''24
Било како било, указом краља Александра од 23. априла 1934. године, за
другог бана Врбаске бановине постављен је др Драгослав Ђорёевић.25 Он ће на
том мјесту столовати свега 8 мјесеци и за то вријеме неће оставити озбиљнијег
трага у животу бановине.26
Краљ Александар је, у меёувремену, смијенио министра
Милосављевића, који се заувијек повукао из политичког живота. Недуго након
тога југословенски монарх убијен је у Марсеју, чиме је – како каже
Милосављевић – ''правда задовољена за многа његова недела, која је као
владалац починио''.27 Дана 6. јануара 1935. године Драгослав Ђорёевић
премјештен је за бана Вардарске бановине.28 Бања Лука је чекала новог бана...

трагу светога Саве и Петра Кочића, предговор књизи: Васо Глушац, Живот Светога Саве,
Бања Лука 2010, стр. 7–14.
23
С.Т. Милосављевић, Неки подаци о члановима дворске камариле (од јуна 1914. до октобра
1934. год.), рукопис у посједу аутора, стр. 39.
24
Занимљиво је напоменути да је и при избору првог бана Врбаске бановине пресудну улогу
одиграла камарила око маршала Димитријевића. Наиме, како у својим непубликованим
списима о дворској камарили тврди Милосављевић, адвокат Јоца Тодоровић, иначе близак
пријатељ маршала Димитријавића, повјерио му се да је жеља тадашњег предсједника владе
Петра Живковићева била да Милосављевић постане старјешина Дунавске бановине, али је
''краљ то изменио'' и наредио да Милосављевић буде именован баном Врбаске бановине. С.Т.
Милосављевић, Неки подаци о члановима дворске камариле..., стр. 10–19, 39.
25
Указ краља Александра I Караёорёевића, АЈ/74–38, док. 732 и 736.
26
Изузетак чини усељење зграде Дома краља Петра I Ослободиоца26 половином новембра 1934.
године, али се заслуге за подизање тог здања не могу приписати њему већ Милосављевићу.
27
Светислав Тиса Милосављевић, Моја аутобиографија, рукопис у посједу породице
Милосављевић, стр. 253.
28
Српски биографски речник, том 3, стр. 536–537.

Zoran Pejašinović
Selection of the Second Ban of the Vrbas Banovina (the Province Vrbas)
- Camarilla against Krajina Summary
The whole Banovina (province) had achieved unprecedented success in just
few years and the capital of the Banovina had experienced entire boom - a real “Age
of Pericles” due to the first Ban of the Vrbas Banovina, Svetislav Tisa Milosavljevic
However, Milosavljevic‟s successes brought him back to Belgrade, to even more
prestigious position of the Minister of Transport, thus opening an issue of the Ban‟s
successor. And precisely that issue showed fatality of the entire and personnel policy
of a rampant, corrupted and arrogant king. He did not want to hear a voice of Krajina
and well-intentioned advices of Svetislav Milosavljevic to appoint a proved national
worker Vaso Glusac as a ruler of the Vrbas banovina, but for the umpteenth time he
succumbed to the influence of court camarilla and appointed the Ban - Dragoslav
Djordjevic, a futile politician and careerist, who - it would turn out - would not have
strength or courage to do anything proper in the Banovina, which was still thirsty for
welfare and entire progress. It was a victory of the camarilla over Krajina.

ДАНКА ДАМЈАНОВИЋ
Музеј савремене умејтности Републике Српске
Бањалука

ЗАБОРАВ КАО СУДБИНА
ВАСКРСЛИ ИКОНОСТАС, СВЈЕДОЧАНСТВО О
ЈЕДНОМ ВРЕМЕНУ И ЈЕДНОЈ ЉУБАВИ,
О ЊЕГОВОМ АУТОРУ И КТИТОРУ
Апстракт: Због недовољне институционалне, али и оне личне
професионалне заинтересованости за изучавање и презентацију цјелине наше
ликовне баштине, тек сада се, са закашњењем од више деценија, проналазе
њени за такве потребе необично значајни сегменти. Један такав сегмент
представља и иконографско дјело Стојана Аралице настало 1938–1939. године
у Бањoj Луци. Ријеч је о иконостасу који Аралица осликава за цркву светог
Ђорёа на Петрићевцу, коју подиже београдски трговац Илија Ранкић за спомен
на рано преминулу супругу Вукосаву Вукицу Стричевић. Једанаест икона са
овог иконостаса представљају мала ремек-дјела, не само у опусу овог нашег
сликара него и нашег иконописа двадесетог вијека.
Кључне ријечи: апстракција, Архив Републике Српске, Архив
Југославије, баштина, експресионизам, икона, иконопис, иконостас,
импресионизам, интимизам, ктитор, сецесија, српско-византијски стил.
Одсуство институционалне, а прије тога оне личне професионалне
заинтересованости за значајније обликовање цјелине
наше ликовности
резултовало је бројним непознаницама у њеној историји. Данас се она убрзано
интегрише унутар себе, оплоёујући она ранија са својим новим и све новијим
лицима. Једно од њих представља и недавно искуство са иконографским
радовима Стојана Аралице (1883–1980) насталим у Бањој Луци.
Током година или деценија науковања у Минхену, Прагу и Паризу,
путовања по Шпанији, сјеверној Африци и Италији, дјеловања у Загребу,
Паризу, Београду и Шведској, слика Стојана Аралице еволуира од раног
минхенског начина рјешавања слике и сецесије, преко импресионизма и
интимизма, до експресионизма и апстракције.
Она се таква смјестила у сам врх нашег модерног сликарског израза.
Препознале су је бројне студије о ликовној умјетности времена у којем

Аралица дјелује,1 а штампано је и неколико монографија посвећених дјелу овог
сликара.2 Нажалост, у њима су, због субјективних и објективних разлога,
изостала ова мала ремек-дјела, не само у опусу Стојана Аралице него и нашег
иконописа двадесетог вијека.
А једанаест сачуваних икона Стојана
Аралице чекале су да се наёу, открију, раскриле,
како би свједочиле о једном времену, једној
љубави и њиховом аутору и ктитору.
Угледни београдски трговац Илија
Ранкић (1884 – ?),3 одлучио је да подигне, за
спомен на рано преминулу супругу Вукосаву –
Вукицу
Стричевић
(1894–1936),
цркву
посвећену светом Ђорёу на Петрићевцу, једном
од брежуљака њеног родног града. Пошто је
београдски архитекта Милорад Милутиновић
(1887–1962),4 унук српског пјесника Симе
Милутиновића Сарајлије (1791–1847), у марту
1938. завршио пројекат цркве,5 одобрен од
Министарства граёевина у Београду 2. августа,
бањалучко Градско поглаварство издаје Илији
Црква на Петрићевцу
Ранкићу 20. септембра 1938. године дозволу за

1

Миодраг Б. Протић, Српско сликарство XX века, I–II, Нолит, Београд 1970; Лазар
Трифуновић, Српско сликарство 1900-1950, Нолит, Београд 1973.
2
Момчило Мома Стевановић, Стојан Аралица, Напријед, Загреб 1963; Станислав Живковић,
Стојан Аралица, Радионица душе, Београд 2005.
3
Овај роёени Бјељинац посједовао је до 1941. године више творница у Србији. Године 1942.
био је члан Управног одбора Мериме а.г. Крушевац и предсједник Папирне фабрике Чачак,
представништво у Београду.
Податке сам добила од Ранкићевих насљедника у Панчеву и Сузане Срндовић, библиотекарке
у Архиву Југославије у Београду, на чему им се захваљујем.
4
Завршио је Архитектонски одсек Техничког факултета Велике школе у Београду и затим,
1922–1923. године положио је стручни испит за овлаштеног инжењера. Био је 1938. године
члан Инжењерске коморе у Београду.
Податке сам добила љубазношћу господина Александра Јовановића из Београда, потомка
породице Милутиновић.
5
Црква је димензија 10,64 х 22,81 х 16,02 метара, а крипта, која се налазила испод брода цркве,
3,36 х 6,36 х 3,78 метара. Основа цркве пројектована је у облику уписаног крста, са куполом
над централним дијелом и звоником над припратом, а граёена у српско-византијском стилу. У
крипту цркве били су положени земни остаци митрополита бањалучко-петровачког Василија
Поповића (1860–1938). Данас се налазе у крипти храма Свете тројице у Бањој Луци.
Оригинални пројекат цркве, сачињен графитном оловком на паус хартији, чува се у архиви
Епархијског двора у Бањој Луци, а његова разрада, на десет листова, у Архиву Републике
Српске, КБУВБ 10391/38.

градњу. Овлаштено граёевинско предузеће за армиранобетонске радове Тунер и
Вагнер (Tunner&Wagner) из Београда обавља ове радове на цркви, а Стојан
Аралица је ангажован за израду њеног иконостаса.
Његове иконе, нажалост, стигле су да живе у свом раму непуне двије
године, до 1941. године, када је црква срушена. Брижна, вјерна рука помогла
им је да се склоне на сигурно, под сводове Епархијског двора. Деценијама
затим прекрива их ћутња, као да је заборав био њихова судбина. Ктитору се
послије бијега у Швајцарску 1945. године губи траг, а њихов аутор не оставља
ни ријеч о овом свом дјелу.
Стојан Аралица се сада нашао пред
новим задатком, различитим од свих
претходних. Његова слика, која тих година
широким,
слободним
потезом
и
комплементарним сазвучјима дубоких тонова
модре, црвене и зелене све значајније нагиње ка
експресивном, неријетко апстрактном, требало
је да помири на својој површини такав начин са
строгим иконографским канонима. Аралица се
не одриче своје палете, али је сада његов потез
мирнији, спреман да начини мале портретне
студије, какве представљају ликови светитеља.
У складу са захтјевима канона, фигуре и ликови
Исуса Христа и Богородице заузимају
централно мјесто на иконостасу, а све фигуре
су постављене фронтално, са уздржаним
изразом, узвишеним миром и љепотом.
Престоне иконе Исуса Христа, Богородице и
Стојан Аралица,
светог првомученика и архиёакона Стефана,
Аутопортрет, 1936.
смјештене у први план, пред затвореном окерсмеёе-црвенкасто бојеном позадином дјелују статично. Живљим цртежом и
увоёењем сиве и бијеле у Благовијести, Тајну вечеру и јеванђелисте Матеја,
Марка, Луку и Јована, утишана је дубина основних тонова, наглашена
хармоничност и лакоћа ових представа. Икона светог Ђорёа раёена је
најслободније. Светитељ на коњу улази у први план слике, а иза њега се развија
сиво-бијело-плавичасти пејзаж. Умјетник зауставља руку у часу када је обилна
свјетлост запријетила да крене путем дематеријализације цијеле ове представе.
Сликарски рукопис Стојана Аралице, понајприје на овој икони, атрибуисао је
овај иконостас, иначе несигниран.
И док пред нама овако васкрсава заборављени иконостас Стојана
Аралице, слично или исто прижељкујемо за све до сада непознате иконостасе:
Стевана Стеве Тодоровића (1832–1925) у Брчком, из 1891; Романа Петровића
(1896–1947) у Крупи, Травнику, Сокоцу, Мокром и Хаџићима код Сарајева,
Доњем Вакуфу, Шамцу, Обудовцу код Брчког, Дрвару, од 1927. до 1941;

Бранка Шотре (1906–1960) у Чапљини, из 1931; Васе Поморишца (1893–1961)
у Доњем Забрёу код Угљевика, из 1952; да поменемо само неке, али и њихово
обједињавање и увоёење у широки круг православног иконописа и наше
културне баштине.

Danka Damjanović
Oblivion as Destiny
Summary
Reasons for insufficient knowledge and affirmation of our painting heritage
of XX century should be, first of all, searched in insufficient interest of cultural
institutions and individuals‟ professionals. Thus, its iconography entirety was dealt
only casually, while working on some related topics. Discovery of eleven icons, one
whole iconostasis, the work of Stojan Aralica (1883–1980) in Banja Luka, were
certainly an important contribution for filling in these gaps.
As a memory to his young deceased wife Vukosava Vukicа Stricevic (1894–
1936), Belgrade merchant Ilija Rankic (1884 – ?) erected in 1938–1939 a church
dedicated to the saint George (Djordje) on Petricevac, one of the hills in her
hometown. Development of the church project was entrusted to Belgrade architect
Milorad Milutinovic (1887–1962) and the iconostasis to Stojan Aralica.
During years and decades of studies in Munich, Prague and Paris, journeys to
Spain, North Africa and Italy, working in Zagreb, Paris, Belgrade and Sweden, a
painting of Stojan Aralica evolved from early Munich way of understanding a
painting and secession, through impressionism and intimism to expressionism and
abstraction.
Our painter faced new task, different from the previous ones. Aralica did not
renounce his range of complementary harmony of blue, red and green. However,
obeying strict iconographic canons, a figure of Jesus Christ, Virgin, saint martyr and
Archdeacon Stefan on throne icons were set head to the fore in front of the closed
background. Introducing white and grey into other illustrations of Annunciation,
saint George, the Last Supper and four Evangelists, Aralica still followed his way
and thus muted the depth of the basic color tones, emphasizing harmony and ease of
these illustrations.
Although, due to subjective and objective reasons, these works were omitted
from several, until now, published monographs dedicated to the work of Stojan
Aralica, it is certain they will find their place in the next one.
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В БАНЯ-ЛУКЕ В 1941-1945 гг.
В январе 1940 г. я посетил Баня-Луку, основал там звено разведчиц
''Василѐк'' и назначил вожаком Таню Балабанову. Звено работало до отъезда
Тани к родителям в Мрконич-Град на летние каникулы. С осени 1940 г. сборы
возобновились но прервались в апреле 1941 из-за начала войны. Таня снова
уехала в Мрконич-Град.
В августе 1941 г. в Баня-Луку приехал Юра (Георгий Львович) Лукин
(р.1922), который до этого был вожаком звена в Мостаре. Он договорился с
председателем русской колонии Евгением Владимировичем Антоневичем о
работе с молодѐжью. Согласно моей инструкции, работа должна была вестись
под названием ''Русской национальной молодѐжи при русской колонии'', но
Юра Лукин предпочел название - НОРМ – Национальная Организациия
Русской Молодежи, под которым уже велась работа в Германии.
Профашистская хорватская партия усташей, придя к власти, создала
обязательную организацию для молодежи – ''Усташка младеж''. C нею
правление Русской колонии договорилось, что русские не должны быть
членами Усташкой молодежи, но должны будут быть членами НОРМ-а и
участвовать в хорватской ''радной службе'' (службе труда). Была также
достигнута договоренность, что мальчики будут работать у русского
предпринимателя, а девочки в библиотеке Русской колонии и убирать два раза
в неделю помещение. Помещением была одноэтажная пристройка – большая
комната и две небольших. Находилось оно в центре города, недалеко от
железнодорожной станции. Кроме Русской колонии до войны там помещались
общества Русская матица и Русский Сокол, основанное, кажется в 1936 г., и
запрещенное усташами в апреле 1941 г. С августа 1941 г. там велась работа
НОРМ-а, единственной русской организации, разрешенной усташами не считая
Русской колонии, которая была и общественной организацией, и в то же время
правительственным учреждением по русским делам.
В НОРМ-е была строгая дисциплина. Родителям тех, кто пропускал
сборы, посылали повестки с напоминанием, что ''Ввиду того, что Ваш ... обязан
состоять в НОРМ-е, то следовательно должен принимать участие в жизни и
работе этой организации (...) НОРМ должна оповещать штаб 'Усташкой
молодежи' о тех, кто не принимает участия в работе и исключать таких членов
из своих рядов. Во избежание этого нежелательного явления просим Вас

принять меры к тому, чтобы Ваш ... регулярно посещал занятия и сборы
НОРМ-а, о чем и впредь будет вестись точный учет''.
Русской молодѐжи приходилось принимать участие в парадах 10 апреля
по случаю провозглашения НДХ – Независимой державы Хорватии и это,
кажется, всѐ. Хорватские власти не очень интересовались, что делают русские,
зная, что они антикоммунисты и помогать партизанам не будут.
Всѐ это было внешней стороной работы. Но была и внутренняя,
подпольная разведческая работа. Подпольный отряд имени Св.Владимира был
разделѐн на звенья разведчиц – ''Василек'' и разведчиков ''Иван Сусанин''
(старшие) и ''Рысь'' (младшие), вожаком которого был Саша Александрович.
Проходились разряды, в 1942 г. с 5 по 13 августа был даже устроен лагерь в
Гайгеровом Гаю (гай по-русски – роща), в 3-4 км на северо-запад от Баня-Луки.
В лагере были палатки, в которых спали разведчики. Разведчицы
ночевали дома, но весь день проводили в лагере. На них была кухня. Печь была
примитивной. Был прорыт небольшой ров, на который была положена
железная решетка, на который ставился небольшой котел для варки густого
супа, который был и первым и вторым блюдом. На последнем костре всем
лагерникам прожигалась на галстуках дырочка веткой от костра.
В ноябре 1941 г. мне удалось посетить Баня-Луку. Юра Лукин устроил
сбор отряда.
К сожалению, я не смог тогда встретиться с Сергеем Антоновым, моим
бывшим одиночкой из Куманова, который был там начальником или одним из
главных руководителей местной скаутской дружины. Осенью 1938 г. он
переехал в Белград учиться в университете, где тоже показал себя хорошим
руководителем. Оказавшись в 1941 г. в Баня-Луке, и будучи призванным в
хорватскую армию, он находил время принимать участие в работе отряда и
вместе со своим младшим братом Бобом быть душой всей разведческой
работы.
Звено ''Василѐк'' выпустило в 1942 г. первый, и, увы единственный,
номер журнала ''Василѐк'', отпечатанный на шапирографе в 9 экземплярах с
красивой, сделанной от руки обложкой. Были и другие звеновые журналы,
которые тоже печатались на шапирографе: ''Иван Сусанин'', который выходил с
1941 г. и ''Рысь''.
Разведческая работа продолжалась С. Антоновым и после отъезда
Ю.Лукина в сентябре 1942 г. в Германию. Продолжали выходить звеновые
журналы ''Иван Сусанин'' (сохранился Но.5 (17) за март 1943 г.) и ''Рысь''
(сохранились Но.3 и Но.4 за февраль 1943 г.). Председатель колонии поручил
руководить молодежью Виталию Макаровичу Рыбкину (1897–1973), который
разведческую работу не запрещал, но и не поощрял.
Работа велась до прихода в город красных партизан в ночь с 22 на 23
апреля 1945 г. После прихода коммунистов к власти, начались аресты русских.
И Е.В. Антоневич, и В.М. Рыбкин были арестованы и приговорены к двум

годам тюремного заключения каждый. Ни о какой русской общественной
работе при коммунистах не могло быть и речи.
Благодарю за помощь в работе над этой статьей Александра
Александровича и Татьяну Рыбкину (в замужестве Пушкадия).
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У БАЊАЛУЦИ 1941–1945
Јануара 1940. посјетио сам Бањалуку, основао тамо одред скауткиња
Василёк (Различак) и за његовог руководиоца одредио Тању Балабан. Одред је
дјеловао до одласка Тање родитељима у Мркоњић Град на љетни распуст. У
јесен 1940. зборовања су обновљена, али су прекинута по избијању рата априла
1941. Тања је поново отишла у Мркоњић Град.
Августа 1941. у Бањалуку је стигао Георгиј Љвович Лукин зв. Јура1,
који је дотад био воёа одреда скаута у Мостару. Он се са предсједником Руске
колоније Евгенијем Владимировичем Антоневичем2 договорио о раду с
1

Георгиј Љвович Лукин звани Јура, роёен 1922, син инжењера Лава Лукина, техничког
надзорника Главног равнатељства за јавне радове у Загребу – Теренски уред у Бањалуци, у
Бањалуку је дошао са родитељима августа 1941. Породица је становала у кући архитекте
Виктора Зелинског. У јесен 1942. године, након положене матуре, упутио се у Загреб, а одатле
у Њемачку на студије. Послије рата, до 1948, боравио је у логорима, а онда се иселио у Буенос
Аирес. На Лукиново мјесто постављен је најстарији ученик Никола Березњак (син агронома
Евгенија Антоновича и Елене Прокофјевне, роёен 1. јануара 1924, матурирао на бањалучкој
гимназији школске 1944/45), али је он сматран премладим и непогодним, па је на његово мјесто
изабран инжењер Виталиј Рибкин, директор Средње техничке школе у Бањалуци. Лукин је у
Берлину постао руководилац неке омладинске организације и настојао је да бањалучку руску
младеж подреди својој организацији. Березњак му је био привржен и ишао му је на руку по том
питању, због чега је дошло до раскола у редовима руске омладине. Из берлинске организације
стигла је наредба о искључењу старијих омладинаца. Након тога Березњак је иступио из
младежи, а Рибкин се обратио за помоћ представнику руске емиграције у Загребу. Ускоро су
стигла два писма. У једном се саопштавало да је Лукин у погледу искључења радио сам, тј. без
помоћи берлинске организације, а у другом да ће Лукин због тога бити позван на одговорност.
(напомена Зорана С. Мачкића)
2
Евгениј Антоневич (Еуген Антонијевић), син Владимира и Евгеније Дмоховске, роёен 6. јула
1898. у Дрогобичу (Украјина), инжењер шумарства, шумарски савјетник у Шумарском одсјеку
Бањалука. Дипломирао је 28. октобра 1921. на Шумарском факултету у Загребу. Радио је од 17.
новембра 1921. на Пољопривредном добру д.д. Кутина и Државном добру Тополовац код
Сиска, а од 20. новембра 1925. у Министарству финансија и Дирекцији шума у Алексинцу. У
Шумарском одсјеку Повјереништва б. Врбаске бановине запослио се 1941. као замјеник шефа
Шумарског одсјека. За вријеме рата једно вријеме био је предсједник Руске колоније у
Бањалуци, због чега је 1945. осуёен на двије године строгог затвора. Породица се 1947. иселила
у Загреб. Његова супруга Наталија Ивановна Гвоздева (Владикавказ, Сјеверна Осетија,
29.8.1901 – Ријека, 22.10.1967) била је наставница руског језика, син Олег (Сисак 1926 –
Њемачка 2008) је студирао граёевинарство, а Евгениј је радио у шумаријама у Лици и Горском
котару и Шумском господарству, Секција за уреёивање шума у Ријеци, гдје је и умро након
пензионисања. (напомена З.М.)

младима. Сагласно мојој инструкцији, рад је требало да се одвија под називом
Руска национална младеж при Руској колонији, но Јура Лукин му је
претпоставио назив НОРМ (Национална организација руске младежи), под
којим је она дјеловала у Њемачкој.
Профашистичка хрватска партија усташа је по доласку на власт
образовала омладинску организацију Усташка младеж3, у којој је чланство
било обавезно. Руководство Руске колоније је са овом организацијом
договорило да Руси нису у обавези да буду чланови Усташке младежи, али су
дужни да буду чланови НОРМ-а и да учествују у хрватској ''радној служби''.
Такоёе је постигнут договор да дјечаци раде код руског послодавца, а
дјевојчице у библиотеци Руске колоније, с тим да двапут седмично чисте
просторије. Просторије, једна већа и двије мање собе, биле су у приземној
кући. Налазиле су се у центру града, недалеко од жељезничке станице.4 Осим
Руске колоније, до избијања рата ту су били смјештени Руска матица и Руски
соко, основан 1936, а забрањен од усташа априла 1941. Од августа 1941. тамо
се одвијао рад НОРМ-а, једине руске организације којој су усташе одобриле
рад, не рачунајући ту Руску колонију, која је иначе била општа организација,
али је у то вријеме истовремено била надлежна и за управне послове по
''руским питањима''.
У НОРМ-у је владала строга дисциплина. Родитељи оних који су
пропуштали састанке добијали су обавјештења с упозорењем: ''С обзиром на то
да је Ваш ... обавезан да буде члан НОРМ-а, сходно томе дужан је да учествује
у животу и раду ове организације... НОРМ је дужан да обавјештава штаб
Усташке младежи о онима који не узимају учешћа у раду и да такве чланове
искључи из својих редова. Како бисмо избјегли такве нежељене случајеве,
молим Вас да предузмете мјере како би Ваш ... редовно извршавао радне

3

Омладинска организација Усташка младеж функционисала је на војним принципима, а била је
територијално устројена, по узору на сродне организације у земљама сила осовине. Свака од
великих жупа, као највиших нивоa локалне власти, имала је стожер на челу са стожерником. У
котарима су формирани логори а у општинама табори, на чијем су челу стајали логорници
односно таборници. У саставу табора дјеловали су водови и ројеви (тј. десетине). Водови су
организовани према узрасту припадника. Младеж од 7 до 11 година формирала је Усташку
узданицу, од 11 до 14 година Усташког јунака, а од 17 до 21 године Старчевићеву младеж.
Елитне јединице Старчевићеве младежи биле су организоване у Усташком јуришнику. Његови
припадници су војно обучавани. На истовјетан начин била је организована и женска младеж,
која је ступала у редове Усташких дјевојака. Стожер Усташке младежи у Бањалуци, за чијег је
стожерника постављен Владимир Додиговић, основан је 26. јула 1941. По оснивању је бројао
350 младића до 15 година. Један дио њих одмах је ангажован на пробијању цесте за
Старчевицу, а други дио је надгледао вршидбу. (напомена З.М.)
4
Ријеч је о кући Антуна Табуле, која се налазила иза гостионице Проспера Саламунића,
омиљеног окупљалишта спортиста и спортских радника, на мјесту гдје је данас главна пошта.
У Табулиној кући је једно вријеме дјеловало и Сељачко коло, и то након што их је Стричевић
избацио из закупљених просторија и тамо уселио љотићевце. (напомена З.М.)

обавезе и присуствовао састанцима НОРМ-а, о чему ће се водити уредна
евиденција''.
Руска младеж је морала да учествује и у парадама које су приреёиване
10. aприла, поводом дана проглашења Независне Државе Хрватске, и то би,
отприлике, било све. Хрватске власти се нису много интересовале за оно што
раде Руси, знајући да су они антикомунисти и да неће помагати партизанима.
То је био видљиви дио рада. Но, одвијао се и унутрашњи, чисто
скаутски рад. Скаутски одред, који је носио назив Св. Владимир, чинили су
група скауткиња Василёк, група скаута Иван Сусанин (старији) и група млаёих
Рысь (Рис), чији је воёа био Саша Александровић5. Они су пролазили
различите нивое, а 5–13. августа 1942. био је подигнут логор у Гајгеровом гају,
3–4 км сјеверозападно од Бањалуке.
У логору су подигнути шатори у којима су спавали скаути. Скауткиње
су ноћивале у својима кућама, а дане су проводиле у логору. Организована је и
кухиња. Пећ је била примитивна. Ископан је омањи ров на који је положена
жељезна решетка, а на њу се стављао мањи котао за припремање густе супе,
која била једини оброк. Уз посљедњу логорску ватру свим камперима би
ужареном гранчицом била начињена рупица на скаутској марами.
Новембра 1941. успио сам да посјетим Бањалуку. Јура Лукин је извршио
смотру одреда.
Нажалост, тада нисам могао да се сретнем са Сергејoм Антоновим6,
мојим бившим другом из Куманова, који је тамо био начелник или један од
главних руководилаца мјесног скаутског друштва. У јесен 1938. он је отишао
на студије у Београд, гдје се такоёе показао као способан руководилац.
Нашавши се 1941. у Бањалуци, иако позван у хрватску војску, налазио је
времена да се посвети раду са одредом и да са својим млаёим братом Бобом
буде душа свеколиког скаутског дјеловања.
Огранак Василёк је 1942. издао први и једини број часописа Василёк,
одштампан на шапирографу у девет примјерака, са лијепим, ручно ураёеним
корицама. Постојали су и други часописи наших огранака, штампани такоёе на
шапирографу: Иван Сусанин, који је излазио од 1941, и Рысь.
Скаутски рад наставио је С. Антонов и послије одласка Ј. Лукина
септембра 1942. у Њемачку. Наставили су да излазе часописи наших огранака
Иван Сусанин (сачуван је број 5 (17) за март 1943) и Рысь (сачувани су бројеви
5

Александар Александровић Саша, син граёевинског инжењера Петра Александровича
Поповиченка и Даринке Којић, роёен 29. новембра 1926. у Вуковару, био је у току рата ученик
Реалне гимназије у Бањалуци. Рјешењем Краљевске банске управе Врбаске бановине, II бр.
9528/36 од 25. јула 1936, одобрена је промјена породичног презимена Поповиченко у
Александровић. (напомена З.М.)
6
Аутор се није срео са Сергејом Антоновим јер је овај био мобилисан, а у Бањалуку је дошао
средином 1942. као домобрански пјешадијски поручник (Vojni vjesnik, 1943). Био је истакнути
члан руских скаута и аутор више чланака у Скаутском гласнику. Његова је судбина непозната.
У Бањалуци су живјели његова мајка Варвара и млаёи брат. (напомена З.М.)

3 и 4 за фебруар 1943). Предсједник Колоније повјерио је руковоёење
омладином Виталију Макаровичу Рибкину7, који није угасио скаутски рад али
га није ни унаприједио.
Рад је настављен до доласка у град црвених партизана у ноћи 22/23.
априла 1945. Послије доласка комуниста на власт почела су хапшења Руса. Е.В.
Антоневич и В.М. Рибкин су ухапшени и осуёени на по двије године затвора.
Ни о каквом руском друштвеном раду за вријеме комуниста није могло бити ни
ријечи.
Захваљујем се за помоћ при писању овог чланка Александру
Александровичу и Татјани Рибкин (удата Пушкадија).

7

Виталиј Рибкин, син Макара и Татјане Морозов, роёен 5. маја 1897. у Ејску (Кубанска
област), завршио је гимназију у Ејску, а школске 1914/15. Кијевски политехнички институт. Од
24.10.1916. до 12.11.1920. служио је као потпоручник у Руској војсци. Дипломирао је 1926. на
Техничком факултету у Загребу и стекао звање машинског инжењера, након чега je постављен
за контрактуалног асистента на Пољопривредно-шумарском факултету у Загребу. Положио је
8. априла 1933. испит за овлашћеног машинског инжењера, а 5. децембра 1935. за асистента на
Свеучилишту у Загребу. Од 4. маја 1936. предузимач је у Загребу и овлашћени инжењер у
Бањалуци. У Бањалуку је дошао 1937. и био једини машински инжењер, а 17. октобра 1939.
постављен је за суплента Државне средње техничке школе. У току рата био је предсједник
Руске матице и Удружења инжењера и техничара, а од јесени 1943. до јесени 1944. управитељ
Техничке школе у Бањалуци. Са те дужности је смијењен у зиму 1944. након истраге која је
против њега воёена у Загребу по пријави Усташког стожера. Умро је 26. септембра 1973. у
Загребу. (напомена З.М.)
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ЗАГОНЕТНЕ СМРТИ БРАЋЕ ПАТЕРНОСТЕР
Након што су аустроугарске власти по избијању Првог свјетског рата
затвориле гимназију у Тузли, професор Виктор Патерностер (Кршко,
Словенија, 1880 – Бањалука, 1917) је премјештен на бањалучку гимназију.
Овог врсног интелектуалца, који ће остати запамћен и као званични стенограф
на бањалучком Велеиздајничком процесу, смрт је покосила већ у 37. години
живота. Према неким подацима подлегао је шпанској грозници, најстрашнијој
епидемији у историји људског рода, али, с обзиром на то да је она букнула
почетком марта 1918. године, ово треба узети са резервом.
Иза Виктора је остала његова супруга Барбара1 са
четворо малољетне дјеце, синовима Виктором (р. 1907.
у Грацу, шк. 1922/23. године завршио Занатскотрговачку школу у Бањалуци), Младеном и Ратимиром
и кћеркама Недом Маријом и Амалијом Љерком (р. 9.
јула 1914).
Младен Патерностер, старији син Виктора и
Барбаре, роёен је 23. децембра 1910. у Тузли. У току
школовања на бањалучкој гимназији прихватио је идеју
комунизма. Његов необуздани дух и комунистичко
дјеловање били су сасвим довољни да буде избачен из
школе. Матурирао је 15. септембра 1930. на Државној Барбара Патерностер
реалној гимназији у Чачку, а двије седмице касније
уписао се на Правни факултет у Београду.2
За вријеме студија постао је члан КПЈ и Правничког удружења,
најреволуционарнијег дијела студентске омладине. Испољио је велику
срчаност у јуришима на полицију, жандарме и агенте у свим демонстрацијама
на Београдском универзитету. Један је од организатора протеста на
1

Барбара Патерностер дјев. Кодрња роёена је 25. септембра 1885. у Загребу, гдје је 1905.
матурирала на учитељској школи. Године 1907. удала се за професора Виктора Патерностера, а
6. јула 1921. преудала се за учитеља Милана Обрадовића и узела његово презиме. Била је
активна чланица "Напретка", Учитељског удружења за Врбаску бановину, Аеро клуба "Наша
крила", Југословенског сокола и Црвеног крста. До 6. јуна 1940, када је премјештена у
Бановински одбор Југословенске уније за заштиту дјеце у Бањалуци, радила је као учитељица.
Пензионисана је 16. априла 1943. Умрла је у Загребу 1. августа 1962.
2
Архив Србије, АС, Г-205, студентски досијеи, ф. 129, број 2436

Београдском универзитету 17. јануара 1935. године, који је имао за циљ
ослобаёање 15 студената заточених у специјалном логору за студенте у
Вишеграду. Након што је протест угушен, полиција је ухапсила 105 студената,
меёу којима и Младена, и оковане у ланце интернирала у исти логор. Младен је
из логора успио да једном партијском функционеру у Београду пошаље писмо
о нечовјечном поступању са заточенима.
Одмах по завршетку суёења Георги Димитрову у Лајпцишком процесу,
23/24. децембра 1933. године, заједно са још девет студената, меёу којима је
био и Бањалучанин Танкреди Сола, Младен Патерностер је судјеловао у
каменовању њемачке амбасаде у Београду. Сви учесници овог изгреда осуёени
су на по мјесец дана затвора и протјеривање из Београда.
Свега двадесетак дана прије смрти учествовао је
у акцији разбијања митинга Љотићевог "Збора" у сали
биоскопа "Триглав" код жељезничке станице у
Београду. Био је активан члан и функционер Клуба
академичара Бањалуке (КАБ), члан Предавачке секције
Студентског љетовалишног савеза и изузетно
талентован шахиста. У Београду је 4. јануара 1931.
одржао реми са свјетским шампионом Александром
Александровичем Аљехином, 25. марта 1932. савладао
је свјетског аса Андре Лилиентала, а маја 1936. освојио
је првенство Београдског шаховског клуба.
У недељу 28. марта 1937. трагично је скончао
Младен Патерностер
испавши или искочивши из излетничког воза на "окуци
смрти" код Раковице. Према једном свједочењу, изненада је устао, окачио свој
мантил и изашао из купеа. За који трен зачула се шкрипа кочница... У
излетничком возу нашао се и тадашњи студент завршне године медицине Гојко
Николиш3. Организовано је Младеново пребацивање до болнице, али му спаса
није било.4
Постоје и друге верзије о узроку смрти "лудог комунисте", чији
партијски другови, наводно, нису нимало благонаклоно гледали на његову
љубавну везу са Милицом Павловић, чланицом КПЈ на Филозофском
факултету, те су га изложили бојкоту, што је, наводно, био повод за
самоубиство. Много присталица имала је теза да су Младена из воза гурнули
полицијски агенти.
Младен Патерностер је стартовао на Другом шампионату Београда у
шаху (1–19. фебруара 1937), али је напустио такмичење. Из кратке новинске
вијести у "Политици" могла је да се наслути предстојећа трагедија. Претходног
3

Гојко Николиш (Вргинмост, 1911 – Француска, 1995), шпански борац, учесник Игманског
марша, организовао покрет рањеника и болесника у бици на Неретви, члан САНУ, народни
херој.
4
"Борба", "Ђилас недужан за смрт Патерностера", 18. април 1990, стр. 13

дана, око 18:00 часова, када је београдски корзо најживљи, Младен се у Кнез
Михаиловој умало нашао под точковима аутобуса. Смрт је избјегао само
захваљујући возачевој присебности.
Млади човек је био збуњен и скоро у несвестици. Молио је присутне да
се разиђу и оставе га на миру и да не праве од те ситнице велику ларму.
Међутим, жандарми су га по дужности ипак одвели у други кварт. Тамо је г.
Патерностер изјавио да је преко пута угледао једну познаницу и да је, не
опазивши аутобус, нагло хтео да претрчи преко улице.5 Према репортеру
"Политике", већина пролазника имала је утисак да је ријеч о покушају
самоубиства.
"Врбаске новине" су 24. фебруара 1937. о овом догаёају донијеле
непотписани текст, вјероватно из пера уредника и колумнисте Матка
Кумарића, обојен злурадошћу и набијен антикомунистичком пропагандом.
Лист "Студент"6 објавио је некролог Младену: ...Величанствен испраћај
који су, спонтано, приредили нашем драгом Младену, студенти Београдског
университета и претставници демократске јавности нашега града, најбољи
је доказ за осећања која је његова смрт у свима изазвала. Близу 2000
студената, младих радника, напредних књижевника и уметника, политичара и
осталих јавних радника, испратило је до гроба Младена Патерностера...
Чланови КПЈ били су и Младенова сестра Неда и брат Ратимир.
Неда Патерностер (Тузла, 24. септембар 1912 – Загреб, 3. март 1987)
завршила је 1931. Велику реалку у Бањалуци. Остало је забиљежено да нико
као она није умио да рецитује Крањчевићевог "Задњег Адама". На ванредној
скупштини Клуба академичара Бањалуке од 8. септембра 1935. бирана је за
члана Управног одбора. Била је удата за фудбалера "Борца" Мирка Папка, али
се тај брак убрзо распао. Ухапшена je 1942. под сумњом да илегално ради за
НОП. По изласку из затвора преселила се у Загреб.
Ратимир Хенрик Патерностер зв. Ратко, роёен 1. марта 1916. у
Бањалуци, приватни чиновник и студент, наводно је ухапшен у рацијама мајајуна 1941, након чега је заврбован и постао агент Усташке надзорне службе
(УНС). Меёутим, многе чињенице указују на то да ови наводи из бројних
публикација о Бањалуци из времена Другог свјетског рата, у најмању руку,
изазивају подозрење.
Према извјештају Жупске редарствене области Бањалука,7 редарствени
стражар-вјежбеник Ибрахим Ганић обавијестио је око 23:50 претпостављеног
да је у згради Усташког редарства у Смаил-аге Ченгића 53 избио пожар.8 Ганић
5

"Политика", 15. фебруар 1937, стр. 17
"Студент", фототипско издање, 5. април 1937, стр. 3
7
АРСБЛ, ЖРОБЛ, 1374/41 од 22. децембра 1941.
8
Усташко редарство налазило се у кући познатог трговца Вукосава Груберовића, на лијевој
обали Црквене, код данашњег небодера поред зграде UniCredit банке у Книнској улици (раније
Улица браће Ластрића). Зграда је била дугачка, на два спрата. На спрату су биле канцеларије, а
у подруму затвор. Срушена је послије земљотреса.
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је алармирао и подворнике, настањене у непосредној близини Редарства, који
су заједно са ухапшеницима успјели да за кратко вријеме локализују пожар, па
ватрогасна чета, која је брзо пристигла на лице мјеста, није заправо ни имала
посла.
Извидом на лицу мјеста, још исте ноћи, установљено је да је пожар
избио у приземљу објекта, у канцеларији Николaja Богајевског9. Његов писаћи
сто био је обијен, а повјерљиви списи изваёени из стола, поливени бензином и
запаљени. Списи и радна површина стола су нагорјели. Иза канцеларијских
врата уочена је празна канта која је одавала мирис бензина. Нешто касније је
утврёено да је кантица са 2-3 литре бензина донесена из подрума исте зграде. У
канцеларијском ормару Богајевског пронаёен је сандучић и у њему једна ручна
бомба, те је констатовано да је осам бомби нестало.
Свега 20-ак минута прије избијања пожара, тј. око 23:30, Ратимир
Патерностер је у своју канцеларију позвао затвореницу Зумрету Ћејван10,
рекавши јој да ће те вечери избити пожар, да ће јој откључати врата ћелије и да
"може побјећи у шуму, гдје је радо чекају". Када је ова одбила ту понуду,
Патерностер јој је рекао да се шали. Потом је у канцеларију позвао
притвореницу Хавку Сарач11, али је и она то одбила. Како год, обје
притворенице биле су сагласне у својим изјавама. 12
9

Николај Николајевич Богајевски (Петроград, 6.12.1908 – Пебл Бич, Калифорнија, 3.7.1989),
син донског атамана, генерал-лајтнанта Николаја и Ксеније дјев. Воробјеве, од маја 1919. до
марта 1920. као добровољац је провео у 111. донском кадетском корпусу Руске армије. У
борбама са бољшевицима за Ростов на Дону рањен је бајонетом у десну ногу. Након изљечења
завршио је енглески колеџ у Цариграду. Неутврёеног датума емигрирао је у Краљевину СХС.
Завршио је шест семестара на Правном факултету у Београду. Беспрекорно је говорио српски,
енглески и француски језик. У Школи резервних пјешадијских официра у Пљевљи 1930. стекао
је чин потпоручника. У времену 1931–33. радио је у Одсјеку за општу државну статистику
МУП-а, а након тога у Општинском поглаварству у Новом Бечеју. Од 21. маја 1937. радио је
као полицијски агент приправник у Управи полиције у Бањалуци, а од 31. маја 1940. као шеф
Политичког одсјека Управе полиције. Почетком 1941. године, након забране рада синдикалних
организација, РКД "Пелагић" и РСД "Борац", руководио је полицијском акцијом на запљени
њихове архиве. По успостављању НДХ постао је агент УНС-е. Почетком 1942. премјештен је у
Загреб, гдје је замијенио Тибора Васкa на положају надстојника Комунистичког одсјека (IVa)
Заштитног редарства за град Загреб и Велику жупу Пригорје. Након тога службовао је као
извјеститељ реферата I/5 Политичког одсјека Редарствене области за град Загреб. Пред крај
рата повукао се са окупаторским јединицама. Послије рата је предавао на Америчкој армијској
школи језика у Монтреју (сада Институт иностраних језика Министарства одбране). Био је
талентован поета и писац, глумац, диригент хора и одличан предавач. У Институту је основао
руски хор који се прославио широм Америке. Са хором је често наступао на инвалидским
баловима у Сан Франциску. У многим документима и текстовима погрешно је написано да се
презива Богојевски.
10
Зумрета Ћејван удата Тешановић, роёена 1925. у Бањалуци, чланица Мјесног комитета
СКОЈ-а, септембра мјесеца 1942. изашла је на слободну територију.
11
Хавка Сарач, роёена 1923. у Бањалуци, чиновница Хигијенског завода, води се у евиденцији
затвореника Жупске редарствене области за период јануар-март 1942. године. Из затвора је 21.
фебруара 1942. пребачена у Државну болницу, а одатле су је 27. марта преузели органи

Ибрахим Ганић је у ноћи 22/23. децембра 1941. стражарио пред зградом
Редарства од 22:00 до 01:00 часова и то га чини врло поузданим свједоком. Око
22:20 примијетио је Патерностера када улази у зграду. Овај је потом пробудио
неке од подворника, захтијевајући од њих да му откључају канцеларије, а под
изговором да иде спавати. Ганић је видио Патерностера и док је овај палио
свјетла и ходао по канцеларијама, а такоёе и када је отишао до притворског
дворишта. Пошто је улаз у притворско одјељење приликом извида био
откључан, сасвим је извјесно да га је откључао Патерностер. Он се затим
вратио у зграду, сасвим кратко се ту задржао, а онда је журним корацима
напустио Редарство и нестао низ улицу Екрема Шахинагића.
Ни пет минута након тога букнуо је пожар у канцеларији Николаја
Богајевског.
Извидом је установљено да су све канцеларије у приземљу биле
откључане, а оне на спрату, осим једне, на којој је врата развалио Ганић да био
дошао до телефона и позвао ватрогасни вод, закључане.
Наравно, о свему је обавијештена Жупска редарствена област, па су на
лице мјеста журно дошли Хаџиалагић и чиновник Усташког редарства
Богајевски. Он је констатовао да ће нагорјеле повјерљиве списе бити могуће
реконструисати.
За Патерностером је организована хитна али безуспјешна потрага.
Редарственик Ганић се затим присјетио да је два дана прије тога, 20.
децембра 1941. око 14:30 часова, Ратимир Патерностер "дочекао своју
љубавницу Исмету Демировић, жену Салихагину, познату комунисткињу, увео
је у зграду Редарства и поручио три кафе". Потом је у канцеларију позвао
притвореницу Вахиду Маглајлић. Очигледно, трећа кафа била је намијењена
управо њој. Према Ганићевом исказу, њих троје су се у разговору задржали око
сат времена. Сутрадан увече (21. децембра) Вахида је побјегла из притвора
Усташког редарства.13 Искусним полицајцима није било тешко да саберу два и
два. Веза измеёу њих троје није остављала мјеста сумњи. Град је морала да

Пријеког суда. (АРСБЛ, Жупска редарствена област, Евиденција затвореника; Архив
Војноисторијског института, 160-10/9-5). Усљед недостатка доказа, из логора је отпуштена
1943, наставила је да сараёује са НОП-ом, а наредне године изашла је на ослобоёену
територију.
12
У књизи "Жене хероји" Хавка Сарач и Зумрета Ћејван ово не помињу, већ наводе да је
Вахида данима голим рукама расклимавала ексере на закованим вратима оставе и прозора у
остави, да је критичне ноћи избацила јастук и искочила са првог спрата затвора Усташког
редарства, а за њом и Даница Марић. Да ли је Вахида, злостављана више од два мјесеца, била у
стању да умакне на такав начин?!
13
Вахидина сестра Муниба наводи да је Вахида планирала да побјегне претходног дана, те да
је на мосту на Црквени, у непосредној близини затвора Усташког редарства (Груберовића
кућа), њу и Даницу Марић требало да сачека фијакер. Овај је план пропао, али се може
закључити да је договорен измеёу Патерностера, Маглајлићке и Демировићке.

напусти и Исмета Демировић14, а ускоро, 10. јануара 1942. године, пут шуме
отишао је и њен супруг Салих.
Жупска редарствена област Бањалука,15 већ сутрадан, доставила је
Великој жупи Сана и Лука извјештај о бјекству Патерностера:
Савезно свестраној брзогласној дојави о бјегству Патерностера и
другова достављају се Наслову слиједећи податци.
1. Патерностер Ратимир, рођен 1.5.1916. г. у Бањалуци, бивши члан
УНС-а, ркт, ожењен са Јосипом16 с којом је растављен, син пок. Виктора и
Барбаре. Лични опис: висок 174 цм, стас средњи, лице овално, коса смеђа, чело
ниско, обрве смеђе, очи плаве, нос нараван, бркове и браду брије, зуби здрави,
боја лица бјелопутна блиједа, мутни поглед. При говору муца односно изговара
у ријечима "тљ". Обучен у смеђи зимски капут, на глави качкет исте боје те
рајтхозне и чизме.
2. Вахида Маглајлић17, рођена 1907. у Бањалуци, исламске вјере,
неудата, кћи Мухамеда и Ћамиле, становала у Ченгићевој улици бр. 37. Других
података ова област нема.
3. Даница Марић18. Других података ова област нема.
4. Исмета Демировић19 зв. Фатима, рођ. 1908. г. у Бањалуци, исламске
вјере, удата за Салиха20, чиновника Равнатељства шума у Бањалуци, кћи Алије
и Шахе, становала у Свачићевој бр. 38. Стас висок, плаве косе и блонд лица,

14

Забиљежено је и да је партијска организација преко Исмете Демировић добијала податке о
људима које усташке власти намјеравају да хапсе: "Она је, наиме, одржавала везу са
Ратимиром Патерностером, некадашњим нашим симпатизером, а тада усташким агентом, од
кога је на вјешт начин дознавала...".
15
АРСБЛ, ЖРОБЛ, тајни бр. 679/41 од 23. децембра 1941.
16
Јосипа, сестра Ивице Катића, послије рата је радила у Хигијенском заводу у Бањалуци.
Ратимир је одржавао љубавну везу са Словенком Маријом Цигале зв. Цица, кћерком
жељезничког кондуктера. Наводно је намјеравао да се њоме и ожени, што дјелује помало
збуњујуће, јер, изгледа, везу није одржавао само са њом. Маријина сестра Зора, прије рата
дактилографкиња у адвокатској канцеларији др Стевана Мољевића, као дактилографкиња у
УНС-и присуствовала је бројним саслушањима ухапшених. Правдајући се да има пуне рукe
посла, често је у касну ноћ стизала својој кући на Предграёу, а сваки пут би је аутомобилом
довозио Ратимир.
17
Вахида Маглајлић, роёена 17. априла 1907. у Бањалуци, кћи Мухамеда, чланица КПЈ од маја
1941, учествовала у припреми устанка, члан Среског комитета КПЈ за Сански Мост и Босански
Нови, учесница Прве конференције АФЖ-а у Босанском Петровцу 1942, на којој је изабрана у
Централни одбор АФЖ Југославије. Погинула је 1. априла 1943. у Руишкој. За народног хероја
Југославије, као једина муслиманка, проглашена је 1951.
18
Даница Марић је, према властитом казивању, у Бањалуку дошла почетком новембра 1941. са
Ђуром Пуцаром Старим. Меёутим, Пуцар је по налогу КПЈ дошао у Бањалуку још јуна исте
године.
19
Исмета Демировић, домаћица, погинула је у борби са четницима 1942. на Чемерници.
(АРСБЛ, КРШБЛ, број 3991/45, редни број 27)
20
Салих Демировић погинуо је у борби са Нијемцима 1943. у Приједору. (АРСБЛ, КРШБЛ,
број 3991/45, редни број 28)

боја лица блиједа, говори њемачки, те има израз образоване жене. Других
података ова област нема.
Насупрот оваквим наводима у службеним списима, у бројним
посљератним свједочењима "непосредних учесника" и "поузданих свједока"
наводи се да је "КПЈ организовала Ратимирово извоёење из града, након чега је
у Агином Селу осуёен и 26. фебруара 1942. стријељан".21 Наводно, извјесно
вријеме прије тога њему је било понуёено да се рехабилитује тако што ће
пустити на слободу затворенике из Управе полиције и запалити полицијску
архиву. Архива је дјелимично изгорјела, али затвореници му нису повјеровали
и, наводно, нису се усудили да изаёу на слободу. Гдје је истина?
Почетком октобра 1941. усташке власти су, наводно, у Бањалуци
безуспјешно покушале да ухапсе Јованку Човић зв. Жута22. Неки посљератни
извори и овај покушај хапшења у Чиновничкој мензи приписују управо Ратку
Патерностеру, па чак и прецизирају да се догаёај одиграо 3. октобра 1941. и да
је Јованка Човић хапшење избјегла уз помоћ домобранског наредника Адила
Алагића23, комунисте. Ово је још једна у низу неспретних контрукција.24 Да је
то тако, данас несумњиво свједочи Извјештај Велике жупе Сана и Лука
достављен Жупској редарственој области, у којем под редним бројем 27 списка
лица која су "до сада одбјегла у шуму" стоји: "Алагић Адил, син Паше, бравар,
одбјегао концем рујна".25 Дакле, Алагић је био "у шуми" прије покушаја
хапшења Јованке Човић. Уосталом, заједно са Алагићем "у шуму" су се
одметнули и његов брат Хусеин Алагић, Суљо Халалкић, Нико Јуринчић, Авдо
Херцеговац зв. Брзац и Ризах Голалић. Да ли је хапшење заиста предузео
Патерностер или му је оно касније приписано, те да ли је Патерностер можда
приликом хапшења само фингирао неспретност, остаће, до даљњег, тајна. У
сваком случају, бјекство од истакнутог и озлоглашеног усташког агента, како
описују Патерностера, и то у сред дана и у сред града, у Чиновничкој мензи,
дјелује помало нестварно.
21

"U jesen 1941. sin Omer (Bukić – primj. autora) je morao da se sklanja ispred ustaške potjere i on
odlazi u partizanski odred. Kao partizan uĉestvovao je u izvoĊenju šefa UNS-a – Paternostera na
slobodni teritorij." Dušan Lukaĉ, Banjaluka i okolica u ratu i revoluciji 1941–1945, SUBNOR
Banjaluka, Banjaluka 1968, 153.
22
Јованка Човић Жута била је секретар Мјесног комитета КПЈ у Тузли. У Бањалуку је дошла
септембра 1941. Њена "веза" у Бањалуци била је Вахида Маглајлић, у чијој се кући једно
вријеме скривала.
23
Адил Алагић, роёен 1917. у Бањалуци, бравар, октобра 1941. отишао је у партизане. Погинуо
је у прољеће 1942.
24
Додатну збрку уноси својим казивањем сама Јованка Човић која наводи да је "10. октобра
1941. послије провале на састанку са домобранским официрима, који су били спремни да шаљу
партизанима, морала да се склони... ", те да јој је након тога помоћ пружила Вахида Маглајлић.
Да ли је овдје ријеч о покушају хапшења у Чиновничкој мензи, односно да ли је овај састанак
одржаван баш ту, тешко је рећи. Но, Вахида Маглајлић је у то вријеме, 10. октобра, већ била
ухапшена и није могла да помогне Јованки Човић.
25
АРСБЛ, ВЖСЛ, тајни бр. 44/42

Увече 8. октобра 1941. у Бањалуци је убијен Александар Поткоњак
Брацо , командир вода за везу са Осмачом. Догаёај се одиграо у кући Миле
Кресића, на углу Которварошке (данас Улица Данка Митрова) и сокака који је
водио до куће Мустајбега Џинића (измеёу кућа народног хероја Касима
Хаџића, његовог зета Смаје Бећирбашића и Смаила Бишчевића). Након што им
је дојављено да Поткоњак илегално борави у граду, усташе и Нијемци упали су
у кућу. Поткоњак је кроз прозор искочио у мрак и почео да бјежи кроз
кукурузиште. За њим је припуцано. Смртно погоёен, убрзо је издахнуо.
Сасвим је могуће, па чак и очекивано, да је меёу онима који су упали у
кућу био и Ратимир Патерностер. Касније, послије рата, а вјероватно већ и
приликом суёења пред "народним судом", Поткоњакова смрт приписана је
управо Ратимиру Патерностеру. Зар је само он припуцао у мрак?! Да ли је
уопште пуцао?! Посљератни "свједоци" су то, меёутим, непобитно знали и,
ваљда да би измамили емоције читаочеве, још и записали да је Патерностер
убио "једног од својих најбољих пријатеља".27 Да су бар рекли да је ријеч о
једном од бивших најбољих пријатеља, таква би изјава изазивала мање
подозрења.
Ускоро, 10-11. октобра 1941, усташе су предузеле обимну акцију у којој
је ухапшено 56 активиста и сарадника НОП-а, а меёу њима и Радован Вулин и
Вахида Маглајлић.28 Илегални долазак Браце Поткоњака у град свакако је
усташама указао на потребу извоёења акције хапшења ширих размјера.29
Друга верзија догаёаја, супротна оној коју износи посљератна
историографија, изнесена је у шпијунском Извиешћу "Алкара"30 о
26

26

Александар Поткоњак Брацо, син Божин, роёен 1920. године, студент технике
У документу КРШБЛ, број 519/45, редни број 6, који се чува у Архиву Републике Српске,
стоји да је Александар Поткоњак Брацо, "као граёанско лице уједно и борац (!), убијен
9.9.1941. године (погрешан датум – примј. аутора) од хрватског агента у Бањалуци".
28
У књизи "Жене хероји" ауторке Миле Беоковић Даница Марић наводи да је ухапшена 3.
октобра 1941. године, након што су је у Гајевој улици, код хотела "Палас", препознала двојица
усташа из Босанског Грахова, да је у затвору затекла Вахиду Маглајлић, те да је са њом у истој
соби провела дванаестак дана.
29
Вахидина сестра Муниба, супруга народног хероја Фадила Шерића, изнијела је верзију по
којој је усташки агент Ибрахим Колонић (агент Управе полиције у Бањалуци од 1933. По
успостављању НДХ укључио се у УНС-у, најприје у Бањалуци, а потом у Карловцу, Бјеловару
и Осијеку. Проглашен је за ратног злочинца за злочине у БиХ и Хрватској и објешен 3. јуна
1946) пришао Вахиди на улици и рекао јој да је траже, након чега се она добровољно пријавила
полицији. Наводно се то десило након што је Фадил Шерић отишао у партизане, а Муниба
прешла у родитељску кућу. Меёутим, сумњу у овај навод изазива литература у којој се наводи
да је Шерић у партизане отишао новембра 1941.
30
Винко Рудић је био најспособнији агент УНС-е у Бањалуци. У Бањалуку је стигао крајем
1941. или почетком 1942. и остао до јесени исте године. Користио је више псеудонима, а у току
боравка у Бањалуци своје извјештаје је потписивао као "Алкар". Понајвише његовом заслугом
проваљена је бањалучка комунистичка организација. Успио је да се инфилтрира и у
партизанске редове, чак је и одлазио на партизанску територију, гдје је непосредно
контактирао са партизанским руководством.
27

комунистичкој организацији у Бањалуци до 10. травња 1941. и послије31,
достављеном Заповиедничтву усташке војнице у Загребу, у којем стоји:
...Почетком мјесеца просинца 1941. године
одметнуо је се у шуму Херцеговац Џемал, потанкости
о бијегу мањкају, те 21. просинца 1941. одметнула је се
комунисткиња Маглајлић Вахида, догађај је се овако
одиграо:
Маглајлић Вахида била је притвореница УНС-е у
Бањалуци, и те критичне вечери настао је пожар у
згради УНС-е (подметнут од стране дужностника
исте Патерностера, који је у ствари био од стране
комуниста увучен у УНС-у), услијед панике која је
настала пожаром око 24 сата, изта је изкористила
прилику и побјегла из затвора уз помоћ Патерностера.
Вахида Маглајлић
Слиједећег дана т.ј. 22. просинца 1941. год.
одметнуо је се у шуму Патерностер Ратимир дужностник УНС-е из
Бањалуке, а који је подметнуо пожар у згради УНС-е у Бањалуци, те бојећи се
репресалија, сутра дан је побјегао међу партизане у шуму.
Интересантно је споменути да је одмах након примјећивања пожара
од стране једног редарственог стражара који је вршио службу пред зградом
УНС-е, на лицу мјеста био још и други дужностник УНС-е из Бањалуке и то
Богајевски Никола (сада на дужности код Жупске редарствене области у
Загребу, Политички одсјек). Важније је то тиме прије што у то доба, т.ј. 24
сата (када се је догађај одиграо), у уреду није било никога, да би се
претпостављало да је Богајевски имао у уреду у то доба посла, а и то што је
Патерностер био штићеник Богајевског, кога је сам Богајевски примио у
службу (УНС-у). Са Патерностером је побјегла такође Демировић Исмета,
потанкости и о томе бијегу мањкају...
Из цијелог "Алкаровог" извјештаја дâ се закључити да се он за кратко
вријеме веома добро упознао са бањалучким приликама. Ипак, његов навод да
је Вахида Маглајлић побјегла искористивши панику насталу након пожара је
нетачан, јер је њој то, вјероватно уз помоћ Патерностера, пошло за руком
претходне вечери.
С обзиром на то да поменути извјештај обухвата догаёаје у Бањалуци
закључно са априлом 1942. године, дакле писан је послије три и по мјесеца,
"Алкарове" ријечи да је Патерностер "у ствари био од стране комуниста увучен
у УНС-у" ваља узети као службено утврёене. Логична је претпоставка да
"Алкар" налогодавце у Загребу обавјештава о кључном закључку спроведене
истраге.
Већ 24. децембра 1941. заповједник II домобранског подручја извијестио
је Главни стожер Министарства хрватског домобранства32:
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Око 11,45 сати изгорила је архива повјереника Усташког надзора у
Бања Луци. Повјереник надзора неки студент Патерностер ушао је у стан
надзора, полио архиву бензином, запалио је и затим нестао поневши собом 9
ручних бомби. Претходно је узео кључеве затвора, отворио исти и казао
притвореницима да могу ићи кући, што ови нису послушали.
Прије два дана је тај исти Патерностер из затвора Усташког надзора
пустио две злогласне комунистикиње, Вахиду Маглајлић, кћерку шеријатског
судије Маглајлића и Даницу Марић.
Патерностер је већ неколико година познати комунистички првак и
организатор у Бања Луци. Ипак је успио да се увуче као повјереник код
Усташког надзора, гдје је добио легитимацију и као такав имао је приступ и
код редарства и свих државних власти. Љети је пустио на исти начин
похапшене комунистичке прваке из бањалучке болнице, гдје су били тобоже на
лиечењу од шуге.
Познато ми је да је Усташки надзор са свих страна опомињан да пази
на овог опасног комунисту. И сâм сам особно по добивеним податцима
опетовно упозорио равнатеља на опасност упосливања тог човјека, ну добио
сам одклањајући одговор, јер да равнатељ зна што ради.
Патерностер је требао данас да се јави као новак, ради наступа
дјелатне службе у попунидби Бања Лука. Усташки надзор је опетовно
устмено, па онда и писмено тражио од мене да га ослободим дјелатне
службе. Наравно да сам то одбио као радњу без законске основе. Вјероватно
да је то понукало, да се коначно открије и побјегне.
Оваковим дилетантским радом неискусних младих људи у Усташком
надзору проузрочена је већ раније огромна штета нашим државним
интересима, а поготово сада, гдје је Патерностер однио масу прикупљених
података нашим противницима. Тај Патерностер сприечио је хапшење и
отпремање у логоре свих истакнутих комуниста из његове околине, а мјесто
њих подметао је неискусне, па и недужне особе. Доказ за то је довољно то, да
ноћас послие отварања затвора није хтио нитко од притвореника да бјежи.
Његова циела породица је комунистички настројена. Љубазница и сестра му
побјегла је пред два дана вјероватно са Маглајлићком и Марићком, које је он
пустио из затвора.33
Молим, да се одмах предузме потребно, да се у овдашњи Усташки
надзор пошаљу искусни чиновници, који ће бањалучко познато комунистичко
легло разчистити знати и моћи. Ако то није могуће онда је боље предати тај
посао редовном Жупском редарству у Бања Луци.
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Гст. бр. 1220/тај
Насупрот томе, Теофик Каденић Цинкара је изнио да је ухапшене у рацијама током јула
1941. благовремено обавијестио да је меёу њих као провокатор убачен Патерностер.
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Како се повјереник Усташког надзора Озрен Кватерник 34 налази сада у
Загребу, води сада то повјереништво његов замјеник студент права Ребац35.
Достављам с молбом на даље уредовање.
Главни стожер Министарства хрватског домобранства прослиједио је 7.
јануара 1942. Војном уреду Поглавника предметни извјештај под насловом
"Студент Патерностер запалио архиву усташког надзора", наводећи да се слаже
са приједлозима заповједника II зборног подручја.36
Навод да је Патерностер откључао затворска врата и да је казао
"притвореницима да могу ићи кући" потврёен је са више страна, а пошто га не
поричу ни посљератни извори, може се узети као непобитан. Заповједник II
домобранског подручја даље наводи да притвореници нису послушали
Патерностера. Зашто је већина затвореника одбила да побјегне из затвора, док
су Вахида Маглајлић и Даница Марић то прихватиле? Сасвим је извјесно да је
њихов бијег договорен измеёу "другова у шуми" и Патерностера. Остали
притвореници су одбили ову понуду зато што је неочекивана, учињена у касну
ноћ, или зато што су се осјећали невиним. И заповједник II домобранског
подручја наглашава ту могућност, наводећи да је Патерностер властима
подметао "неискусне, па и недужне особе".
Врло важно питање у извјештају је због чега је, унаточ опоменама "са
свих страна", равнатељ Усташког надзора ипак задржао Патерностера у
служби. Одговор можда лежи у личности управитеља Жупске редарствене
области јер је ову дужност обављао Владимир Винек Танк.37 Могуће је да је
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Озрен Кватерник је синовац војсковоёе Славка Кватерника, заповједника оружаних снага
НДХ.
35
Ријеч је о Антуну Репцу Пуби, сину адвоката Репца, заробљеном септембра 1944. приликом
напада партизана на Бањалуку. Војни суд Петог корпуса осудио га је на смртну казну у јавном
процесу у Санском Мосту 14–16. октобра 1944. Том приликом смртна казна изречена је и Ђури
Марићу, предсједнику Покретног пријеког суда, месару Ахмету Беглербеговићу, члану истог
суда, шефу агената Јосипу Иванагићу, агенту Драги Анићу, Илији Баковићу, Хилмији
Атлагићу и Златку Чондићу, чиновнику Усташког редарства. Овај посљедњи је на суёењу
изјавио да су његов отац Нико и Асим Ђелић убили владику бањалучког Платона и трговца
шљунком и пијеском Николу Ћурчију, као и да је "отац лоше утицао на њега".
36
Очев. бр. 8133/41 тај.
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Владимир Винек Танк (Кашина, 1901 – Лепоглава, 1945), познати фудбалер загребачког
ХАШК-а и југословенски репрезентативац, у току рата у Бањалуци је био на дужности
управитеља Жупске редарствене области и све вријеме становао у кући мајке Здравка
Ластрића. Није симпатисао усташку власт, а у партизане се није усуёивао јер је прије рата као
полицијски функционер у Подгорици прогонио комунисте. Био је близак са народним херојем
Рудијем Чајавецом. Познато је да је Здравку Ластрићу обезбиједио пропусницу за Сплит, коју
је овај искористио за одлазак у партизане. Винек је неодреёено наговијестио и предстојећи
покољ 2.300 Срба у Дракулићу, Мотикама и Шарговцу, који се одиграо 7. фебруара 1942. Не
знајући поуздано шта се припрема, појединце је упозорио на долазак сатније II тјелесне
поглавникове бојне, под командом натпоручника Јосипа Мишлова, која је учествовала у
масакру. Те злокобне ноћи у Винековој соби је преноћио комуниста Војислав Ђорёевић. Винек
је ускоро смијењен, а на његово мјесто је постављен правник др Алија Курт, потпоручник
старојугословенске војске, који је послије рата живио у Сарајеву. Кратко након што је

Винек као искусан полицајац успијевао да прикрива или да у другачијем
свјетлу приказује дјеловање сарадника НОП-а.
Једнако значајно је и питање зашто посљератна историографија
прећуткује да је Патерностер "љети пустио на исти начин похапшене
комунистичке прваке из бањалучке болнице, гдје су били тобоже на лиечењу
од шуге". Да није уживао подршку из самог врха усташке власти, Патерностер
то не би могао да изведе.
Фрањо Достал из Сарајева је 30. јуна 1975. тадашњем Архиву Босанске
Крајине дао и ауторизовао своје сјећање38 у којем, поред осталог, свједочи:
Тек послије рата сазнао сам да је Ратимир још 1938. заврбован од
Богајевског. Године 1941. било му је нејасно како је много омладинаца још на
слободи. На његову интервенцију, по својој прилици, новембра 1941. ухапшено
је око 50 напредних омладинаца. Међу осталим, били смо ухапшени Јела
Перовић, Душанка Перовић, Фрањо Буљан, ја и многи други. У затвору сам се
нашао са Рахмијом Каденићем и испричао му како је дошло до хапшења.
Неколико дана иза тога Јела и Душанка Перовић биле су пуштене из Црне куће.
Пошто је др Даница Перовић39 радила у Државној болници, преко једног
љекара, који је радио у Гестапоу, издејствовала је да оне буду из затвора
пуштене.
Међутим, када је Ратко Патерностер био доведен у партизане да му
се суди, Јела Перовић, која је присуствовала овом суђењу, тврдила је касније
да је Ратимир и њу теретио, оптужујући је да је пуштена из затвора на
интервенцију Гестапоа.
Једини исказ "из прве руке" овог свједока је онај који се односи на
пуштање на слободу Јеле и Душанке Перовић. Овом се исказу може вјеровати
јер граничи са невјероватним да би двије притворенице биле из Усташког
редарства пуштене на слободу "неколико дана иза тога" да није услиједила
интервенција "одозго". Досталов исказ је противрјечан сам себи у дијелу у
којем наводи да је Ратимир пред "народним судом" оптуживао Јелу Перовић
"да је пуштена из затвора на интервенцију Гестапоа". Зар то исто свједоку није
испричала и сама Јела Перовић?!
Навод да је Ратимир још 1938. заврбован од агента од заната, какав је
био Богајевски, можда је тачан, али је сасвим извјесно да је то свједок чуо тек
послије рата, када није било нимало упутно говорити другачије. Чак и хапшење
50-ак напредних омладинаца новембра 1941. Достал, "по свој прилици",
приписује Патерностеру. Ако су овакви наводи тачни, онда је необјашњиво
Владимир премјештен, у Бањалуку је дошао његов брат, домобрански љекар, који је такоёе
становао код мајке Здравка Ластрића. Винека је у Славонском Броду провалио Бањалучанин
Вилхелм Буторац зв. Вилко, након чега је овај ухапшен и у Лепоглави ликвидиран.
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Др Даница Перовић је оперисала рањеног др Младена Стојановића, легендарног
партизанског команданта и начелника Оперативног штаба за Босанску Крајину, и његовала га
све до његове ликвидације.

како је Ратимир уопште дошао у контакт са комунисткињама Вахидом
Маглајлић и Даницом Марић и омогућио им бијег. Ратимиров брат Младен, а о
томе је било ријечи у овом прилогу, трагично је скончао 1937. године. Да ли је
Ратимир већ за годину дана заборавио на братову трагедију, и то у вријеме када
је била сасвим актуелна прича о томе да су овога из воза гурнули полицијски
агенти? С обзиром на то да су и Ратимир и сестра му Неда били СКОЈ-евци и
да су, извјесно, познавали све партијске другове, сигурно је да би овима
Бањалука била тијесна.
Чак и када се занемари то што је Фрањо Достал акцију хапшења
смјестио у новембар 1941. године, ваља констатовати да он не спада у ред
поузданих свједока јер, ипак, није непосредан учесник већ лице које свједочи о
ономе што је чуло од других. Његова напомена да је хапшење изведено на
иницијативу Патерностера има карактер накнадног дописивања догаёаја.
Отворено је питање колики су били утицај и моћ Патерностера. Велики
вјероватно нису били јер је, као што је то већ наведено, било планирано његово
превоёење у "дјелатни" (активни) састав домобранства.
Ничим утемељене, уз то противрјечне саме себи, данас се могу пронаћи
и информације сљедећег типа:
У већини усташких организација илегални НОП је имао своје активисте
и сараднике. Захваљујући њима 21.12.1941. омогућен је одлазак народног хероја
Вахиде Маглајлић из усташког затвора на слободну територију. Такођер су
организовали хватање шефа усташких агената Ратомира Петерсностера.
Суђено му је пред народним судом на слободној територији.40
Не само што аутор текста погрешно пише његово и име и презиме, него
му је очигледно непознато да је управо Патерностер активиста и сарадник
НОП-а који је омогућио бјекство Вахиде Маглајлић. Уз то, непознати аутор је
Ратимира Патерностера промовисао у шефа усташких агената, a из изворних
докумената је јасно да није извршено никакво његово "хватање од стране
активиста и сарадника НОП-а". И на крају, сасвим је споран и појам "народног
суда на слободној територији". У то вријеме на подручју Агиног Села није био
формиран народноослободилачки одбор па ни народни суд. Патерностеру је
суёено пред партијским или пред војним судом.41
У литератури се може пронаћи и навод да је Вахида Маглајлић "током
транспорта у Загреб успела побећи" (!) и да се "децембра 1941. прикључује у
партизанске одреде". Ријеч је, свакако, о посљератном фризирању догаёаја од
стране бројних учесника и "учесника" догаёаја. Тешко је повјеровати у навод
да је КПЈ 22/23. децембра 1941. организовала Ратимирово извоёење из града и
да му потом није судила све до 26. фебруара 1942. Уосталом, да је на тај начин
40
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Са формирањем војних судова започело се након што је крајем децембра 1941. наредбу о
томе донио Врховни штаб. Нема података о томе да је на поменутом подручју дјеловао војни
суд.
41

напустио град, Ратимир не би био у прилици да запали полицијску архиву. Куд
се критичне ноћи запутио Патерностер? Како је знао пут до устаничке
јединице? Ако то није био он, ко је био Вахидина веза са вањским свијетом? 42
Превише чињеница указује на вјероломство Ратимирових некадашњих
партијских другова. Зашто је Патерностер, како су то посвједочиле и Зумрета
Ћејван и Хавка Сарач, обје чланице КПЈ, а ова прва и члан Мјесног комитета
СКОЈ-а, одабрао баш њих двије и широм им отворио врата за бијег?!
Очигледно, он је познавао своје партијске другове.
Да ли је кривотворена истина о околностима под којима је из усташког
затвора умакла Вахида Маглајлић? Очигледно, послије рата није било
политички цјелисходно Вахидин бијег повезати са Ратимиром. Зашто? Зар би
истина о бијегу бацила љагу на њен лик?
Како је могуће да је "народни суд" осудио Патерностера тек након два
мјесеца и гдје је он био све то вријеме? Превише чињеница сугерише то да је
он жртва несрећних околности или "партијске чистке".
Иако овај прилог није дефинитивно установио околности под којима су
животе изгубили браћа Патерностер, нити је установио да ли је Ратимир
Патерностер био издајник или "партијска грешка", остаје нам да размишљамо о
томе зашто су нас лагали када за тим није било потребе и колико су нас тек
лагали када им је то требало.
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Вахидина сестра Муниба износи и сљедећи невјероватан исказ: "...Дозволили су да јој
однесемо јастук, одјећу и храну. Чак су дозволили да јој с времена на вријеме и моје дијете
додамо. Била је то Вахидина жеља...". Ако је ово тачно, онда се намеће питање ко је
затвореници обезбиједио привилегован статус.

ДРАГАН ШУЋУР
војни свештеник
Оружане снаге БиХ

ЦРКВИШТЕ САБОРНОГ ХРАМА У БАЊАЛУЦИ
Апстракт: Рад описује бесправно одузимање црквишта (земљишта) у
центру Бањалуке гдје се налазио Саборни храм срушен 1941. године. У раду је
поред малобројне литературе коришћена архивска граёа Бањалучке епархије,
Архивâ Босне и Херцеговине и Републике Српске.
Кључне ријечи: Бањалука, народни одбор, црквена општина, црквени
суд, црквиште.
Хришћанска црква је одувијек подизала богомоље (храмове) на
моштима својих светих мученика. Тако је и Српска православна црква, тачније
Бањалучка епархија, подигла храм у центру Бањалуке, на мјесту Јабучик, гдје
су страдали њени вјерници.
Црквена општина је прије Другог свјетског рата тежила да купи баш то
земљиште због тога што су ту у првој половини 19. вијека набијени на колац и
мученички пострадали православни Срби учесници Машићке буне. Цркву је
требало подићи на крви мученика палих за вјеру и отачаство. За куповину
земљишта и за градњу цркве Црквена општина утрошила је сав иметак који је
стицала и штедјела 60 година.1 За бањалучки Саборни храм изабран је пројекат
познатог београдског архитекте Душана Живановића. Храм је требало градити
измеёу банских палата у српско-византијском стилу са високим надалеко
уочљивим звоником. Висинска и стилска кореспонденција измеёу Саборне
цркве и свјетовних установа на Тргу цара Душана показала је намјеру
наручилаца да нагласе чврсто јединство Цркве и државе у Краљевини,
поготово у западним српским крајевима, гдје под туёинском влашћу није могло
бити ни говора о градњи у знаку монументалног српско-византијског стила2.
С обзиром на то да је пројекат градње био веома скуп, Црквена општина
обратила се за помоћ државним органима и краљу Александру. Зидање
Саборног храма био је један од највећих и најзначајнијих градитељских
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АЕБЛ, Архива Епархије бањалучке несреёена је и сложена у фасциклама. Ф. бр. 2, Молба
Црквене општине Окружном народном одбору од 2. априла 1946.
2
Радмила Кулунџија, Ратко Радујковић, Саборни храм Христа Спаситеља: православни
храмови у Бањој Луци, Бања Лука 2009, стр. 153–154.

подухвата Српске православне цркве у Краљевини Срба, Хрвата и Словенаца,
односно Краљевини Југославији.3
Освећење Саборног храма обавио је 18. маја 1939, на Спасовдан,
митрополит загребачки Доситеј са тузланским епископом Нектаријем и
шибенским Иринејом. Овој свечаности присуствовало је око 15.000 вјерника
Босанске Крајине.4

Саборни храм у Бањалуци срушен 1941.

Подигнути Саборни храм, ријетко архитектонско дјело, био је украс
града и цијеле Босанске Крајине. У априлу 1941. године Нијемци су бомбом
оштетили олтарски свод, а усташе су га порушиле до темеља. Без обзира на то
што су инжењери Боровница и Вулић изнијели стручно мишљење да се храм
може поправити, Виктору Гутићу било је важније мишљење Фрање Микуша,
који је рекао да храм треба срушити. Послије овог донесено је рјешење да се
храм руши, иако су инжењери дали изјаве да ће рушење цркве коштати више
него њен поправак.5 Послије насилног рушења Саборног храма (рушили су га
присиљени Срби) скинута су звона, а цигла и други граёевински материјал су
разнесени. Послије рата звона су пронаёена у Јасеновцу (на подручју логора),
захваљујући Проки Кукићу и Мили Видаковићу из Јасеновца6. Остатке
граёевинског материјала са храма (цигле, мермерне плоче и др.) разнијели су
кочијаши, који су их продавали граёанима Бањалуке.7
3
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фебруара 1946.
7
Црквена општина покренула је спор против Ивице Макора, који је од кочијаша купио цигле и
саградио дио куће. Послије изгубљеног спора са Црквеном oпштином, Ивица Макор морао је
да плати сваку циглу по цијени коју је одредила техничка комисија, јер се радило о веома

Православни вјерници су одмах по ослобоёењу Бањалуке хтјели да на
том мјесту подигну неки видан симболичан знак као спомен на бивши храм.8
Одлучили су се на то јер је то била прва жртва коју су поднијели Срби, а и зато
што по црквеним правилима сва мјеста на којима су порушени храмови треба
да се означе видним знаком крста.9
Проблеми са новим властима у вези са овим црквеним земљиштем
почели су одмах послије рата. Наиме, Црквени суд обратио се 1945. Синоду
извјештајем у којем стоји да је без питања црквених власти граёевинско
предузеће почело са копањем рупе и стављањем дрвеног обелиска, а да је
испред зграде Банског двора направљена трибина са које се држе говори
народу који се скупља на простору негдашње цркве и порте. Поводом овог
случаја Синод се 13. децембра 1945. обратио Предсједништву Министарског
савјета, наводећи да се двапут обраћао Окружном народном одбору у
Бањалуци. Затражено је да се мјеста порушених цркава обиљеже крстом те се
Савезна влада моли да нареди надлежним властима обустављање радова и
подизање обелиска. Предсједништво Министарског савјета писало је 25.
децембра Окружном народном одбору у Бањалуци о захтјеву Синода, наводећи
га у цјелини и захтијевајући обавјештење о проблему.10
Спор представника цркве са властима у вези са црквиштем наставио се и
у 1946. години. Жеља представника Бањалучке епархије била је да се црквиште
огради ниском оградом, а на мјесту гдје је био олтар да се подигне крст и
спомен-плоча са сликом порушеног храма.11 На тендеру који је расписала
Црквена општина прихваћена је понуда граёевинског предузетника Николе
Бјелајца, по којој је требало да буде подигнут мермерни стуб са крстом на врху
и спомен-плоча са сликом срушеног храма.12 Црквена општина је 22. марта
1946. Граёевинском одјељењу Градског народног одбора саопштила своје
намјере, као и жеље православног народа овог краја.13 Одговор Градског
народног одбора Црквеној општини услиједио је 30. марта 1946. године. У
њему је стајало да је на сједници Градске скупштине одлучено да се на
црквишту Јабучик подигне спомен-костурница у знак захвалности жртвама
ослободилачког рата. Ову одлуку подржао је Савјет угледних граёана Срба из
Бањалуке, сазван од стране Градског одбора 29. марта 1946. У Савјету граёана
скупој и квалитетној цигли. АЕБЛ, ф. бр. 2, Извјештаји о спору Црквене oпштине са Ивицом
Макором.
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АЕБЛ, ф. бр. 2, Писмо Граёевинском одјељењу ГНО Бањалука од 22. марта 1946.

били су: Бранко Плавшић, Ђорёе Ђурица, Душко Билбија, Милан Јанковић,
Лазо Лазић, Мирко Мацура, Љубомир Тривић, Дрча Данило, Божо Николић,
Михајло Ђерић, Душко Ђурић, Момир Капор, Милорад Гојић и Мирко
Дивјак.14
Окружном народном одбору је 2. априла поднесена жалба на одлуку
Градског одбора, у којој је изнијето да је црквиште власништво Црквене
општине и да се на њему не може градити ништа осим цркве. Истакнуто је да
без Епархијског управног одбора и одобрења Патријаршијског савета Црквена
општина не може да отуёи своје земљиште, а да поменути одбор има довољно
свог земљишта које би било погодно за градњу костурнице. На крају, Црквени
одбор позвао се и на то да је приватна својина загарантована Декларацијом на
другом засједању ЗАВНОБИХ-а.15 Умјесто одговора на жалбу, на црквишту је
посијана трава од стране одбора АФЖ Бањалука, а 10. јула почело се са
довожењем четвртастих камених блокова. Црквена општина обратила се
државном тужиоцу да заштити њену својину, износећи да је црквиште у њеном
власништву.16 Одговор Јавног тужилаштва Бањалучког округа стигао је 23.
јула, са оправдањем да нису у могућности да зауставе довожење камења на
црквиште и обуставу радова.17 Са истом жалбом Црквена општина обратила се
Вјерској комисији при Предсједништву Владе БиХ, износећи да се од 13. јула
почело са копањем и ужурбаним радом у смјенама на подизању споменика.18 У
меёувремену, 15. маја, Окружна аграрна комисија у Бањалуци донијела је
одлуку да земљишни посјед СПЦО Бањалука не пада под удар аграрне
реформе.19
С обзиром на то да се са радовима наставило без дозволе Црквене
општине, она се обратила највишим представницима власти у Београду и
Сарајеву, и то: администратору Бањалучке епархије епископу зворничкотузланском Нектарију, Светом архијерејском синоду СПЦ, Бранку
Чубриловићу, Марку Вујачићу, Јосипу Брозу Титу, предсједнику Контролне
комисије за БиХ Осману Карабеговићу, јавном тужиоцу и другима.20 Обраћање
Синода Вјерској комисији БиХ 18. јула у вези са проблемом црквишта остало је
без резултата.21
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Меёутим, рад на подизању споменика настављен је и поред свих
поднесених жалби. Будући да се радило у смјенама, градња је била при крају
јер је споменик имао да буде завршен до 27. јула, кад је требало прославити
Дан устанка у БиХ. Настојећи да ријеше проблем, представници Градског
народног одбора позвали су 23. јула свештенике Јову Давидовића и Ђорёа
Врањешевића да наёу споразумно рјешење. Признајући да су погријешили што
раније нису преговарали, представници Градског народног одбора понудили су
рекомпензацију – одштету за земљиште.

Споменик палим борцима подигнут на црквишту Саборног храма

Споразум се морао постићи прије 27. јула, да би се народни празник
прославио у што већој хармонији свих граёана, без обзира на вјеру и
народност.22 Свештеници су изјавили да они немају законска права да донесу
овакву одлуку, па су предложили да се сазове сједница Повјеренства
Бањалучке епархије. Сједница је одржана 24. јула у 19 часова и на њој су били
присутни чланови Повјеренства и представници власти. Под притиском и
обећањем представника власти да ће дати адекватну цијену за земљиште,
Повјеренство је пристало на споразум. Разлог због којег је прихваћена понуда
био је тај да је споменик већ био завршен и да га нису подизале само власти
Бањалуке већ и државне власти. Такоёе, Повјеренство је увидјело да не може
сачувати земљиште, а новац који добију могли би да искористе за подизање
новог храма на другом мјесту.23 Црквена општина упутила је приједлог вишим
22
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црквеним властима да се спорно земљиште уступи државним властима уз
компензацију – противриједност земљишта.24 Своје задовољство због
постигнутог ''споразумa'' измеёу Црквене општине и Градског народног одбора
изразили су највиши представници власти у БиХ.25 Процјену црквеног
земљишта требало је да изврши комисија формирана од стране купаца и
црквених власти26.
Борба Бањалучке епархије, као и цијеле Српске православне цркве,
против бесправне узурпације земљишта на мјесту Јабучик трајала је све до
августа 1946. године. Тако је Бањалука била без храма од 1941. до 1967, а
богослужења су вршена у импровизованој капели у Владичанском двору, у то
вријеме једином богослужбеном мјесту у граду.27 Црквено земљиште у центру
Бањалуке, тзв. ''црквиште'', на коме је некад био Саборни храм, бесправно је
присвојила општина национализујући га 1963. године.28 Надокнаду за одузето
земљиште Црквена општина из Бањалуке никада није добила.
Падом комунистичког система и захваљујући разумијевању нове власти
у Републици Српској, Црквеној општини бањалучкој дата је дозвола за обнову
порушеног храма, а споменик палим борцима пренесен је на другу локацију.
Изградња новог храма Христа Спаситеља, на темељима страдалног Саборног
храма Свете тројице, отпочела је 17. октобра 1993, освећењем темеља, које је
обавио патријарх српски господин Павле. Завршени храм освештан је на
Спасовдан 2009. и стављен у богослужбену употребу.
Dragan Šućur
A Site of Former Church in Banja Luka
Summary
Great injustice was made after World War II to the suffered Serbian people of
Bosanska Krajina, but first of all to the citizens of Banja Luka. Namely, new
communist authority illegally took the land where the Orthodox Church stood before
the war. Besides town and republic authorities, in seizing the church land took part
the state authority of communist Yugoslavia as well. This case was an example of
negative attitude of new authority towards not only believers of the Serbian
Orthodox Church but to the whole Serbian people of Bosanska Krajina. However,
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with God‟s will and effort of the clergy and people, the Orthodox Church is reerected in the same place and with the same dimensions as the previous one.

ДРАГАН ШУЋУР
војни свештеник
Оружане снаге БиХ

ПОЛОЖАЈ СВЕШТЕНСТВА БАЊАЛУЧКЕ
ЕПАРХИЈЕ ОД 1945. ДО 1953. ГОДИНЕ
Апстракт: На основу архивске граёе и релевантне литературе у раду је
описан однос комунистичке власти према свештенству Бањалучке епархије
послије Другог свјетског рата. Свештенство, које је било десетковано од стране
окупатора у току рата, нашло се на удару нове власти. У раду је само
дјелимично описано страдање од комунистичке власти свештенства Епархије
бањалучке, која се у том периоду простирала на већем дијелу Босанске
Крајине.
Кључне ријечи: владика (епископ), свештеник, Бањалучка епархија,
парохија, намјесништво, нова власт, протјеривање, кажњавање.
Убиства, хапшења и протјеривања свештенства
Побједом социјалистичке револуције и доласком комунистичке власти
наступио је период кад је ратом дезорганизована, обезглављена, без меёународног
залеёа и материјалне основе, Српска православна црква била немоћна да се одупре
искушењима која је са собом носила та власт. Новим Уставом од 31. јануара
1946. озакоњена је одвојеност Цркве од државе, али не и државе од Цркве1. Као
што се могло очекивати, свештенство је било прво на удару нове власти.
Настали су не само друштвено-политички него и физички напади2 са
ликвидацијама свештеника. Комунисти нису штедјели животе свештеника, које
су сматрали политичким и идеолошким противницима. У Србији су убили 46, у
Црној Гори 33, у БиХ и Славонији 46 свештеника. За Српску православну
цркву то су били тешки и ненадокнадиви губици3.
Свештенство Бањалучке епархије, које је за вријеме рата било на удару
усташке власти, нашло се у сличном положају доласком комунистичке власти.
Страдање свештенства настављено је и послије рата. Нова власт је на самом
почетку своје владавине ликвидирала неколико свештеника. Тако су од стране
1
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комуниста убијени сљедећи свештеници: Јован Марчетић, парох шљивански,
Миладин Петровић, парох лепенички, Мирослав Глушац, парох хадровски,
Тодор Кондић, парох марински, Никола Пејовић, парох челиначки, Милорад
Балабан, парох рогољски, Лука Марчетић, парох марићки и јеромонах Георгије
(Сулевић) из манастира Гомионица4. Поред ликвидираних, још петорица
свештеника воёени су као нестали: Бранко Кусоњић, парох из Козарца, Милош
Васиљевић, парох из Јелићке, Михаило Фљак, украјински парох из Дубраве,
Кајица Кострешевић, парох скендервакуфски и јеромонах Доситеј
(Обрадовић)5. Свештеник Кајица Кострешевић, парох скендервакуфски, био је
у затвору од 4. децембра 1945. године. Њега је 3. јуна 1946. Војни суд у
Бањалуци осудио на 15 година затвора и на губитак политичких и граёанских
права на пет година. По наводу оптужнице, свештеник Кајица осуёен је због
сарадње са четницима у току 1944. године.6 Са њим је осуёен и свештеник
Душан Млаёеновић, парох јаворански, који се налазио у притвору од 13.
јануара 1946. године. Свештеник Душан осуёен је на осам година затвора и на
губитак политичких и граёанских права на три године. У пресуди је наведено
да је свештеник Душан Млаёеновић помагао четнике, да се састајао са
свештеником Кајицом Кострешевићем и коментарисао нови поредак који
заводе комунисти.7 Исти суд осудио је и свештеника Драгутина Павића, пароха
драксенићког, на пет година затвора.8
Дио свештенства остао је у Србији послије рата, јер је било много
препрека за њихов повратак. Свештеници који су хтјели да се врате на своје
парохије морали су имати дозволу власти.9 Да ли из личног оклијевања да се
врате или због забране власти, у Србији је остало 12 свештеника: Душан
Мачкић, архијерејски намјесник и парох бањалучки, Милан Јовановић, парох
из Маглајана, Војин Инёић, парох из Рекавица, Григорије Крижановски,
украјински свештеник и парох ресавичко-прњаворски, Мирко Обрадовић,
4
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парох из Масловара, Милан Лабус, парох из Кнежице, Јован Кукавчић, парох
из Бијаковца, Стеван Бодрожа, парох у Бастасима, Чедомир Радуловић, парох
из Мајкић Јапре, Петар Ђуровић, парох из Шипова, Предислав Миливојевић,
парох из Сводне и Павле Убавић, парох из Герзова10.
Свештеници који су нову власт дочекали у својим парохијама били су
изложени физичким нападима11, те богатом арсеналу притисака, малтретирања,
обмањивања и забрана.
Први свештеници који су ухапшени одмах по завршетку рата 1945, а
осуёени 1946, налазили су се и даље у затвору. Према извјештају Црквеног
суда Епархије из 1948. Вјерској комисији у Сарајеву, шест свештеника било је
лишено слободе.12 У Окружном затвору од априла 1948. нашао се и повратник
из Њемачке Симо Кантар, свештеник из Омарске. Оптужен је да је у току рата
и послије њега имао непријатељски став према новој власти13. Из казненопоправног затвора у Зеници пуштен је амнестијом 15. марта 1949. свештеник
Душан Млаёеновић. У затвору је провео три године и два мјесеца, а остатак
казне му је опроштен.14 Свети архијерејски синод је 19. септембра 1949. послао
захтјев да све епархије доставе списак свештеника који се налазе у затворима.
Заједно са пресудом јереју Војину Инёићу, Црквени суд доставио је списак
затворених свештеника. На издржавању казне у Зеници били су: парох
скендервакуфски Кајица Кострешевић (осуёен на 15 год.), парох драксенићки
Драгутин Павић (осуёен на 5 год.), парох бочачко-крупски Стеван Марјанац15
(осуёен на 15 год.). На издржавању казне у Бањалуци био је парох рекавички
Војин Инёић, који је био осуёен 22. марта 1949. на једну годину.16 Највише
привоёен, саслушаван и осуёен од стране власти био је свештеник Никифор
Кукавчић, парох лепенички. Због оптужби да је био јатак четницима са
10

АБиХ, КВП, к. бр. 1, Извјештај о стању појединих конфесија Црквеног суда Епархије
бањалучке Вјерској комисији БиХ од 24. априла 1946.
11
У извјештају Синода о раду сједница одржаних од 26. 10. до 30. 11. 1946. стоји да се умољава
надлежни архијереј да поднесе извјештај о резултату судског поступка против нападача на
протојереја Симу Кондића, пароха у Босанском Новом. Упућен је и протест Државној комисији
за вјерска питања против СНО у Српцу, зато што је иселио из парохијског дома свештенике у
Босанском Кобашу и Српцу. Гласник СПЦ, бр. 1, 1947. стр. 6.
12
АБиХ, КВП, к. бр. 1, Подаци о материјалном и персоналном стању у епархији Црквеног суда
Епархије, Вјерској комисији БиХ од 28. маја 1948. Нису наведена имена затворених
свештеника.
13
АБиХ, КВП, к. бр. 2, Извјештај СНО Приједор Секретаријату за координацију локалне
управе Владе БиХ, од 3. јуна 1948.
14
АЕБЛ, ф. бр. 3, Извјештај Црквеног суда Епархије Светом архијерејском синоду, од 21. марта
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Мотајице, привоёен је неколико пута. Тако је одлежао шест мјесеци у затвору
прије доласка владике Василија (Костића), да би због исте ствари био поново
ухапшен у другој половини 1947. године. Издржао је још шест мјесеци у
затвору и опет, у недостатку доказа, пуштен на слободу, на којој је остао нешто
мање од двије године.17 Трећи пут ухапшен је 10. новембра 1949. и суёено му је
у Окружном суду у Бањалуци 27. децембра 1949. У пресуди је стајало да је
крив због помагања одметницима на терену Мотајице, дајући им склониште и
храну, одржавајући везе и друге услуге, као и за ометање државних органа у
откривању и хватању оружане банде. Осуёен је на 18 година затвора, на
губљење граёанских права у трајању од пет година и на конфисковање
цјелокупне имовине.18
Хапшења свештеника настављена су и педесетих година. Тако је
Црквени суд Епархије обавијестио Синод да је 22. маја 1950. лишен слободе
свештеник Милан Миљуш, парох приједорски. Разлог хапшења није познат.19
На исти дан ухапшен је и свештеник Никодим Плавшић. Спроведен је у затвор
УДБ-е у Бањалуци, гдје је остао 43 дана, тачније до 4. јуна 1950. године.20
Сличан случај догодио се и у Архијерејском намјесништву прњаворском. У
овом намјесништву парох палачковачки Илија Ракић лишен је слободе 20.
септембра 1950. и налазио се у затвору УДБ-е у Прњавору21. Црквени суд
Епархије о овом случају извијестио је Свети архијерејски синод, наводећи да
разлог хапшења поменутог свештеника није познат. На крају стоји да се из
Бањалучке епархије у затвору налази шест свештеника: четири осуёена (Кајица
Кострешевић22, Драгутин Павић, Стеван Марјанац и Никифор Кукавчић) и два
без осуде (Милан Миљуш и Илија Ракић)23. Осуёен је био и настојатељ
манастира Гомионица протосинёел Василије (Стриљчек), на девет година
затвора.24
Осим што је хапсила, нова власт је и протјеривала свештенике, не само
са парохија већ и са територије Босне и Херцеговине. Такав случај догодио се у
17
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Архијерејском намјесништву бањалучком. Наиме, парох јошавачки Љубиша
Динић позван је 15. јануара 1950. у Унутрашњи одсјек ГНО Бањалука, гдје му
је саопштено да без одлагања, у року од пет дана, напусти БиХ. Још му је
саопштено да ће бити ухапшен ако усмено нареёење не буде извршио. Поводом
овог случаја владика Василије обратио се Рудију Колаку, предсједнику ОНО,
тражећи да се оптуженом пружи могућност да се брани и истичући да овим не
губи само свештеник Динић већ цијела Епархија, јер је у недавном рату
свештенство проријеёено. На крају се замољава предсједник Колак да се
свештенику Љубиши Динићу гарантује несметан боравак на његовој
парохији.25 О овом случају епископ је обавијестио и Синод, наводећи да се са
одлуком о протјеривању свештеника Љубише Динића сагласило више државно
руководство. Још је навео да је одлука услиједила зато што је поменути
свештеник злоупотријебио гостопримство власти Босне и Херцеговине и заузео
непријатељски став према државним властима.26 Након протјеривања
свештеник Љубиша Динић затражио је стални или привремени канонски
отпуст од владике Василија.27 Будући да није добио отпуст, остајући и даље
клирик Бањалучке епархије, свештеник Динић обратио се из Србије 20. августа
1951. Влади БиХ да му омогући повратак у Бањалучку епархију.28 У прилог
овој молби, Црквени суд Епархије обратио се 7. септембра 1951.
Босанскохерцеговачкој комисији за вјерска питања. У наводу Суда стајало је да
је Љубиша Динић по роёењу Србијанац, али да је клирик ове епархије, затим да
никад није био осуёиван и да им нису познати разлози његовог протјеривања.
На крају, Црквени суд због недостатка свештеника моли да се молба
свештеника Динића свестрано испита и да му се дозволи повратак у Епархију.29
И владика Василије писао је Синоду да интервенише код државних власти у
корист свештеника Љубише Динића. Синод се 10. септембра обратио Државној
комисији за вјерска питања да се, уколико је могуће, удовољи молби поменутог
свештеника30.
Сличан случај догодио се и у Архијерејском намјесништву
босансконовском. Наиме, парох радомировачки Богдан Ђурић добио је акт
Министарства унутрашњих послова БиХ да у року од осам дана мора да
напусти ову републику. Разлог ове одлуке свештенику није саопштен.31
О протјеривању протојереја Николе Богуновића из Врела Синод је 11.
новембра 1950. писао Државној комисији за вјерска питања. Наиме, овај
25
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свештеник је био присилно исељен из Врела и одузета му је покретна имовина.
Кад му је дозвољен повратак у Врела и враћена имовина, поново је био позван
од УДБ-е у Бањалуци и упућен поново у Ситнеше, мјесто принудног боравка.
Извјештавајући о овом случају, Синод поново моли да се интервенише, те да се
свештенику омогући повратак и боравак у мјесту његовог сталног боравка.
Државна комисија обавијестила је 2. децембра 1950. Синод да је случај
свештеника Богуновића окончан и да је он поново враћен у мјесто сталног
боравка.32
Притисак на свештенсво Епархије трајао је током и 1951. и 1952, а
кулминација напада догодила се у љето 1953. године. Осим владике Василија33
на удару тадашње власти били су многи свештеници, а најгори напади трајали
су од половине августа до половине октобра 1953. године.
У том периоду страшан напад догодио се у манастиру Моштаница уочи
Преображења 1953. године. Наиме, још 17. августа око пола три послије
поноћи Станко Булић, у друштву још једног лица, напао је на манастирски
конак. Читав сат бацали су камење, псовали, вријеёали и позивали старјешину
манастира да изаёе напоље. Тих дана по селима су одржавани зборови на
којима су нападани старјешина манастира и свештенство, а те су ноћи против
њих растурани плакати по цијелом срезу. Уочи Преображења, 18. августа,
након одслуженог бденија, народ се разишао око 21 час, а свештеници су
отишли у конак. Скоро истовремено једна група људи ушла је у конак и у
кухињи напала монахињу Гаврилу34 и црквењака Николу. Послије тога попели
су се на спрат и навалили на затворена врата собе у којој су били свештеници.
Схвативши да врата неће издржати, старјешина манастира отац Дамаскин
искочио је кроз прозор и сакрио се у трње. Видјевши да никога нема у соби,
нападачи су изашли напоље и батеријама претраживали околину конака, а кад
нису нашли никога вратили су се поново у конак. Унутра су пронашли
свештеника Светозара Лотину, пароха из Хрватске Дубице, који је дошао у
Моштаницу да помогне оцу Дамаскину. Нападачи су га свукли скоро нага и
одвукли крај ријеке Моштанице, гдје су га шишали, бријали, тукли боксерима,
да би га на крају полили нафтом. У оваквом стању, босоног и скоро наг,
свештеник Лотина кренуо је за Хрватску Дубицу преваливши пут од 14 км.
Како нападачима ово није било довољно, вратили су се у конак, гдје су узели
мантију оца Дамаскина, сасјекли је и бацили у ријеку, а личне ствари (одијело,
ципеле, шешир и други веш) однијели. Уништили су три кошнице пчела,
32
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расули тамјан и свијеће, поломили крстове, исјекли епитрахиљ и поцијепали
требник. Нису били поштеёени ни црква и звоник. Нападачи су исјекли
конопце на звонима и уништили степенице на звонику, а цркву су умазали
мућковима.35 О нападу на њега у манастиру Моштаница свештеник Светозар
Лотина обавијестио је Савез удружења православног свештенства. Предсједник
Савеза Милан Смиљанић и секретар Ратко Јелић обавијестили су о овом
случају Савезну комисију за вјерска питања и затражили истрагу како би се
извршиоци инцидента казнили.36 Поред Савеза, овај свештеник извијестио је и
владику Василија, који се обратио Синоду. Синод је писао Савезној комисији
за вјерска питања. Како ништа није предузето, епископ се опет обратио Синоду
да интервенише код државних органа.37 У извјештају владике, осим описаног
догаёаја, наводи се да је манастир Моштаница проглашен за
културноисторијски споменик, те да је милиција сваке године долазила у
манастир уочи Преображења ради одржавања реда, а те године дошла је тек
сутрадан. Још је навео да је на Преображење у манастир дошло неколико
хиљада људи, а кад су сазнали шта се ноћу одиграло, звонили су цијели дан,
улазили у цркву и палили свијеће, скупљали расуте, поломљене и поцијепане
црквене ствари.38 Догаёај у Моштаници, као и у другим мјестима одакле су
протјерани свештеници, споменуо је патријарх Викентије у разговору са
Добривојем Радосављевићем. Патријарху је Радосављевић одговорио да је
нареёено да се ти случајеви извиде.39 Овај случај помињао се и три године
касније у писму вјерника парохије манастирске патријарху Викентију.40
Проблема је било и у манастиру Гомионица. Наиме, у овом манастиру
налазиле су се монахиња Михаила и искушеница Евица Тесла. У вријеме
појачане кампање на свештенство Епархије, неки људи из мјесних власти више
пута су на конференцијама нападали искушеницу Евицу Тесла. Поменута
35
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није било ни за вријеме турске владавине...Народу је било веома жао, а лопови су остали
некажњени. Организатор Осман Зубовић није кажњен за ово дјело већ је постављен за
предсједника наше општине у Дубици. Поред овог злодјела, он нама Србима брани да славимо
славе, док његове хоџе несметано врше своје вјерске обреде, а ми Срби морамо да носимо
дјецу у Хрватску Дубицу да се крсте''. АБиХ, КВП, к. бр. 5, Писмо Срба хришћана парохије
манастирске патријарху Викентију 1956.

искушеница дознала је да ће послије конференције припремане за 13.
септембар код манастира бити нападнута и протјерана из њега. У меёувремену
су епископ Варнава (Настић)41 и свештеник Никола Сињкевић предложили
Евици Тесла да напусти манастир прије те конференције, што је она и
урадила.42 Пошто је епископ Василије био у Београду, Црквени суд Епархије
доставио је извјештај о протјеривању ове искушенице.43 Владика Василије
обратио се Синоду истакавши да је циљ протјеривања ове сестре из манастира
да се преплаши и примора на одрицање од самог монашења, те је замолио за
интервенцију.44
Осим напада на манастире, представници власти протјеривали су и
свештенике из њихових парохија. Такав случај догодио се у Архијерејском
намјесништву прњаворском, одакле је протјеран парох вијачански протојереј
Јован Прерадовић. Њему су два дана прије Велике госпојине, крсне славе цркве
у селу Вијачани, у кућу упали младићи и одвукли га на митинг који се
одржавао у селу. Ставили су га на највидније мјесто, гдје су га говорници
називали старим лоповом и покварењаком који је 1941. побјегао Недићу у
Србију. Док је сав народ са запрепашћењем гледао шта се збива, неко је у
групи викао: ''Доле с њим, напоље с њим, није нам потребан, за 24 сата да се
одсели са овог подручја!''. Кад се породица проте Јована Прерадовића обратила
предсједнику општинског одбора за заштиту и помоћ, он им је одговорио: ''Не
тражим то ја, него народ!''. Послије овог догаёаја опет је дошла група младића,
која је саопштила свештенику да напусти поменуто мјесто, што је он и
урадио.45 О протјеривању овог свештеника владика Василије извијестио је
Синод. У њему епископ наводи да прото има 64 године, да је роёен у
Вијачанима и да је ту парох 32 године, да је био протјеран у Србију за вријеме
рата, да му је најстарији син погинуо као првоборац 1942. и да је за то добио
споменицу 1950, коју су потписали Тито и Ранковић. На крају, моли Синод за
хитну интервенцију код државних органа како би се свештеник Јован
Прерадовић што прије вратио на своју парохију.46 Синод је 8. септембра писао
Савезној комисији за вјерска питања о протјеривању свештеника Јована
Прерадовића.47 Истог дана Синод се обратио овој комисији поводом
протјеривања свештеника Андрије Раичевића, пароха старомајданског, у
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Архијерејском намјесништву санском. Наиме, једна група људи дошла је 27.
августа аутомобилом пред његов стан у Санском Мосту да демонстрирају
против њега и да га истјерају из среза. Меёутим, како им је свештеник успио
побјећи, они су га тражили по околним селима. Не нашавши га, предали су
породици писмену одлуку Савеза социјалиста радног народа БиХ у Мајкић
Јапри, парохији коју је опслуживао. У одлуци је стајало да прото Раичевић
мора да оде из њиховог села, те да губи право на свештенички рад који је ту
обављао. У образложењу одлуке даље је наведено да свештеник Андрија
Раичевић није вјероучитељ који иде у корак са социјалистичким друштвом и да
зато не одговара њиховим и општенародним жељама.48 Поводом овог случаја
епископ се обратио Синоду и навео да свештеник Раичевић има седморо дјеце,
од којих је једно парализовано а друго сакато, те затражио да му се омогући
повратак у парохију како би обезбиједио материјална средства за породицу.49
Сличан случај догодио се у Архијерејском намјесништву бањалучком,
пароху јошавачком Војину Инёићу. Њега је 13. септембра прије Свете
литургије позвао у двориште цркве Остоја Иванковић, управник мјесне
земљорадничке задруге. Кад је свештеник изашао, Иванковић, који је био
окружен са десетак омладинаца, рекао му је да због непријатељског и
ненародног рада мора да одмах напусти тај терен. На ове пријетње свештеник
Инёић затражио је доказ за непријатељски рад. Иванковић је рекао да има
доказ, а кад је окупљени народ са стране узвикивао да покаже доказ да га и они
виде, он је са својом пратњом напустио порту цркве. Народ је и даље
узвикивао: ''Зашто нам тјерате попа, не дате нам се с миром ни Богу молити?''
Након овог догаёаја, да би избјегао нежељени сукоб, свештеник је одлучио да
напусти своју парохију, о чему је извијестио Црквени суд.50 Суд је доставио
извјештај епископу Василију, који се одмах обратио Синоду поводом овог
случаја. У свом обраћању владика је нагласио да свештеник Војин Инёић не
одлази у своју парохију, јер је стављен ван закона и без икакве заштите, те
моли за интервенцију код надлежних органа.51 Синод је 6. октобра писао
Савезној комисији за вјерска питања о неприликама свештеника Војина
Инёића.52
Великих непријатности од разних лица имао је и парох
великошљивански Недељко Алвир, у Архијерејском намјесништву
бањалучком. Из тих разлога Црквени суд умолио је свештеника Јована
Улетиловића да о храмовној слави Великој госпојини служи у Шљивну умјесто
Недељка Алвира. Меёутим, на путу према овом мјесту свештеника
48

Исто, књ. 1, стр. 486.
Исто
50
АЕБЛ, ф. бр. 6, Извјештај свештеника Војина Инёића Црквеном суду Епархије од 14.
септембра 1953.
51
АЕБЛ, ф. бр. 6, Извјештај епископа Василија Светом архијерејском синоду од 28. септембра
1953.
52
В. Ђурић, н. д., књ. 1, стр. 499.
49

Улетиловића зауставила је група људи и забранила му да иде даље. Један из те
групе рекао је: ''Ми овдје не требамо Цигана, лопова, зеленаша и пљачкаша
попова, а ви се вратите одакле сте дошли!'', што је свештеник и урадио.53
Поводом овог случаја владика Василије извијестио је Синод наводећи, поред
осталог, да су тог дана били лишени слободе црквењак и тутор цркве у
Шљивну само да би се омела служба Божја. Синод је 9. октобра обавијестио
Савезну комисију за вјерска питања о неприликама свештеника Јована
Улетиловића.54 Како свештеник Недељко Алвир ни даље није могао да се врати
на своју парохију, владика је тражио интервенцију Синода код надлежних
власти55.
Своју парохију морао је да напусти парох имљански и администратор
парохије у Скендер Вакуфу (данашњем Кнежеву) свештеник Ратко Граховац, у
Архијерејском намјесништву которварошком. Њега и црквеног благајника
Алексу Алексића послије службе на Велику госпојину напао је Тодор Дукић.
Осим њега, ту су, поред неколицине, били још Милан Тривуновић, Никола
Шеворика и Божо Бенцуз. Тодор Дукић напао је црквеног благајника рекавши
му да је непоштен и лопов, те да народ даје паре, а он и поп га троше. Тражио
је да му се предају књиге и паре, док је цијела група људи повикала да њима не
требају попови, јер су то лопови и бандити. Присутни народ заштитио је
свештеника и благајника говорећи да њима поп треба и да ће и даље вјеровати,
а ко неће, не мора.56 Проблеми са Тодором Дукићем настављени су и даље.
Наиме, 14. октобра одржана је у Скендер Вакуфу омладинска конференција на
којој је, поред осталих, говорио и Дукић, иначе секретар омладинске
организације. Говорници су износили да су владике и свештеници највећи
непријатељи народа, а посебно епископ Василије (Костић) из Бањалуке. Дукић
је у говору рекао да је ''владика Костић бандит, усташа, народ неће владика и
њихових свештеника који пљачкају и нагоне народ да иде у цркву''.57 О цијелом
случају свештеник Ратко Граховац извијестио је Црквени суд, наводећи да су
Тодор Дукић, Тодор Врањеш, Никола Шеворика, Славко Раљић и други
позвали Петра Дукића и наредили му да истјера свештеника из стана. На крају,
истиче да је код Петра Дукића становао пет година, а кад је пронашао други
стан, и из њега је био истјеран, јер су исти људи запријетили и том власнику.58
Због проблема свештеника Ратка Граховца владика Василије обратио се
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Синоду, истакавши да је послије наведених догаёаја овај свештеник био
принуёен да напусти парохије, те да је отишао својој кући у Приједорском
срезу. На крају је затражио заштиту и интервенцију како би се омогућио
повратак свештенику на парохије у Имљанима и Скендер Вакуфу.59 Синод је о
неприликама овог свештеника 28. октобра обавијестио Савезну комисију за
вјерска питања, са молбом да се интервенише те да се удовољи тражењу
епископа Василија.60
Неприлика са појединцима имао је и парох кокорски Данило Ћућун, у
Архијерејском намјесништву прњаворском. Њему су непозната лица уочи
Мале госпојине (21. септембра), око 2 сата послије поноћи, полупала све
прозоре на кући. Осим прозора, нападачи су разбили и оштетили врата. Исте
ноћи у селу Бранешци у овој парохији и на цркви која слави Малу госпојину
разбијени су сви прозори. О овом насиљу свештеник Данило Ћућун
обавијестио је УДБ-у при СНО Прњавор, Свештеничко удружење БиХ,
предсједника Извршног вијећа БиХ Ђуру Пуцара и Црквени суд Епархије.61
Епископ Василије затражио је од Синода да се кривци пронаёу, а свештенику
загарантује безбједност.62 О неприликама овог свештеника Синод је 13.
октобра писао Савезној комисији за вјерска питања.63
У реферату који је 1954. изнио на Сабору владика Василије је, поред
осталог, навео да се од 73 свештеника, колико их је тад у Епархији било, ван ње
налазило њих 28.64
Осим хапшења, кажњавања и протјеривања, парохијски свештеници
били су често излагани и физичким нападима. Тако је 24. јула 1949. нападнут
свештеник Душан Тубин из Ракелића, у Приједорском срезу. Наиме, поменути
свештеник пошао је у село Пејиће ради свршавања пољских молитава, званих
масла. Меёутим, на путу за ово село нападнут је каменицама из оближње шуме
и, како је био погоёен са два-три камена, вратио се кући необављена посла.
Због овог случаја Црквени суд Епархије обратио се Секретаријату ОНО у
Бањалуци замољавајући да се пронаёу кривци, као и да се престане са
нападима на свештеника.65 Истом секретаријату обратио се Црквени суд
поводом напада на управитеља манастира Моштаница јеромонаха Дамаскина
Вечанског. Због физичког напада јеромонах је 19. октобра 1949. довезен у
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Босанску Дубицу, гдје је љекар установио фрактуру лобање и потрес мозга.
Владика Василије у свом обраћању моли поменути секретаријат да установи
како је дошло до овог тешког напада.66 Поводом тешке тјелесне повреде
управитеља манастира Моштаница, Црквени суд обратио се и Влади Босне и
Херцеговине.67
Честе нападе на свештенике организовали су и изводили комунистички
омладинци. Тако су омладинци села Штрпци, у Прњаворском срезу, напали
свештеника Мирка Обрадовића 11. и 19. априла 1948. испред цркве.68 Исти
свештеник поново је нападнут 24. марта 1950. приликом повратка кући послије
обављених обреда у селу Поповићи. На том путу група омладинаца, која се
враћала са радне акције, зауставила је кола и истјерала свештеника, а кочијашу
наредила да га не смије више возити. Свештенику Мирку рекли су да мора
пјешице у Прњавор, а затим му дали крамп да копа јарак крај пута. Најгласнији
меёу омладинцима био је Момир Рудоњић, који је покренуо цијели напад а
затим одржао говор. У говору је рекао да свештеници пљачкају и обмањују
народ и да свештенику Мирку Обрадовићу треба да се забрани сваки долазак у
Кремну и Поповиће. Послије говора Момир Рудоњић рекао је свештенику да се
губи, а кад је пошао, омладинци су бацали камење на њега. Осим што су га
гаёали, псовали су му мајку, а један је викао: ''Држите га да га убијем!''. О овом
нападу свештеник Мирко Обрадовић извијестио је Црквени суд Епархије
тражећи заштиту.69 Поводом овог напада Синод је 25. априла 1950. тражио
интервенцију Државне комисије ради заштите свештеника. Одговор ове
комисије стигао је тек 2. децембра 1950. и у њему је стајало: ''Обавјештавамо
вас да је истрагом утврёено да виновник напада на свештеника Мирка
Обрадовића из Кремне, Момир Рудоњић кажњен је био са два мјесеца
поправног рада''.70
Осим поменутих напада, протјеривања и кажњавања, свештеници су
били изложени и понижавању од стране власти и појединаца. Тако је
свештенику Дамјану Ђурици, пароху у Босанском Кобашу, МНО издао
Рјешење (бр. 99, од 10. јануара 1949) у којем се наводи да он и његова супруга
морају да узгајају стоку за државу, и то: свиње, овце, козе, кокоши, гуске, патке
и пчеле. У Рјешењу је постављен и рок до кад се све ово мора набавити, а у
противном – платиће казну у висини од 50.000 динара и биће кажњен са три
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мјесеца принудног рада.71 Поводом овог прото Дамјан Ђурица обратио се
Црквеном суду Епархије да интервенише код Окружног народног одбора у
Бањалуци. Још је навео да он има 70, а супруга 65 година и да живе сами, те да
немају ни земље осим црквена два дунума.72 У вези са овим проблемом
Црквени суд обратио се 28. јануара 1950. Секретаријату ОНО у Бањалуци. У
свом обраћању поменути суд замољава овај секретаријат да се узме у заштиту
свештеник Ђурица.73
Често је, поред привоёења и кажњавања, био понижаван од стране
појединаца и власти већ поменути свештеник Душан Кондић. Власти су му од
његовог повратка из Србије често претресале кућу, слале писма пријетећег
садржаја, а једном су му послали кутију пуну измета.74 Уочи великог празника
Цвијети у Марићкој, кад је прото већ легао у кревет, члан МНО из Буснова
донио му је писмо да се ујутру у осам часова јави у Приједор. Иако стар, близу
70 година, прота је те ноћи превалио 20 км кроз планине и брда да би ујутру
стигао на саслушање у Приједор. На саслушању су му по четврти пут
постављали питања на која је већ раније дао одговор. Послије саслушања прото
Душан Кондић вратио се кући прешавши опет 20 км пјешице75.
Кажњавање свештеника за обављање вјерских обреда
За обављање вјерских обреда свештеници су често били кажњавани
одузимањем животних намирница, али и новчаним казнама. О одузимању жита
које су свештеници добијали као награду за обављена чинодејства, Синод је
извијестио администратор Епархије епископ зворничко-тузлански Нектарије,
прије доласка владике Василија.76
Црквени суд Епархије обратио се у фебруару 1948. СНО Приједор
поводом одузимања животних намирница Милану Миљушу, свештенику у
Паланчишту. Њему су одузете намирнице које су му парохијани давали као
награду за обављени вјерски обред приликом ношења богојављенске водице77.
Слично је прошао и парох маглајански Јово Давидовић. Наиме, и он је
за обављене вјерске обреде (богојављенска водица) од својих парохијана као
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награду добио животне намирнице. Меёутим, 27. и 28. фебруара 1952. органи
милиције заплијенили су све што је добио и покренули кривични поступак
против њега. Повјеренство унутрашњих послова Бањaлучког среза
обавијестило га је 3. марта да су примање награда у натури и скупљање
добровољних прилога без дозволе власти забрањени.78 Свештеник Давидовић
се 5. марта обратио молбом Министарству унутрашњих послова БиХ износећи
поријекло и карактер одузетих животних намирница и тражећи да му се врате.
Министарство је одговорило 18. марта, наводећи да примање награде у натури
сматра просјачењем.79 На овакав одговор свештеник Давидовић жалио се
Влади БиХ, износећи да добијање прилога у натури није просјачење и тражећи
да му се намирнице врате.80 Жалба је остала без одговора, а против њега
покренут је казнени поступак. Судија за прекршаје ГНО Бањалука прогласио је
овог свештеника кривим и новчано га казнио са 2.000 динара.81 Против
изречене казне прота Давидовић уложио је жалбу. Како и ова жалба није
ријешена, обратио се 6. августа Ђури Пуцару, предсједнику Владе Босне и
Херцеговине. У писменом обраћању изложио је свој случај, наводећи да
примање награде у натури представља више од половине укупног годишњег
свештениковог прихода. На крају, протo Давидовић моли предсједника Владе
да интервенише како би се вратиле намирнице које су му одузете.82 О овом
случају писале су и новине, и то на саркастичан начин, исмијавајући
свештеника Јову Давидовића.83 Случај проте Давидовића протегао се и у 1953.
годину, кад се, почетком те године, писмено обраћао Комисији за вјерска
питања БиХ.84 Поменута комисија одговорила је проти у марту, наводећи да је
упозната са цијелим случајем, да је интервенисала код надлежних органа и да
ће доставити одговор.85 Меёутим, одговор свештенику није стигао ни до маја,
те се он опет обратио овој комисији да му достави рјешење на жалбу коју је
упутио Вијећу за прекршаје 1952. године.86
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Невоља са влашћу имао је парох рибнички Велимир Бањац у марту
1952. године. Наиме, овај свештеник је 23. марта крстио троје дјеце у капели у
Доњој Слатини. Будући да није имао потврду матичара да су дјеца уписана у
књигу роёених, позван је на саслушање 9. априла. Том приликом свештеник је
изјавио да је тражио од родитеља потврду, али да је они нису могли извадити
јер матичар тог дана није био у Слатини. Још је додао да је послије обављеног
крштења, да не би прекршио закон87, у року од 24 сата послао матичару
податке о крштеној дјеци. Иако је извршио све по закону, проглашен је кривим
по Закону о прекршајима јавног реда и мира и кажњен новчаном казном у
износу од 2.500 динара.88 Због ове казне протo Бањац обратио се Комисији за
вјерска питања БиХ, позивајући се на акт 185/51 од 21.12.1951. и молећи
поменуту комисију да интервенише.89 Истој комисији обратио се и Црквени
суд Епархије са молбом да се рјешење о кажњавању поништи и да се поштује
закон, нарочито од органа мјесних власти.90
Због обављања свештенорадњи по кућама, свештеник Никола Сињкевић
из Сводне код Босанског Новог био је физички нападнут. Наиме, овај
свештеник је за 10. март 1952. заказао исповијест и причешћивање вјерника у
селима без цркве. Док је вршио причешћивање вјерника у приватном дому у
Сводној, у кућу је ушао Милан Босанчић и почео да пријети да ће га убити.
Након пријетњи дохватио је ибрик пун воде и ударио свештеника у главу
повриједивши га. Послије овог напада МНО у Сводној позвао је свештеника и
наредио му да мора донијети увјерење из Босанског Новог да може обављати
исповиједања и причешћивања у парохији. Кад је отишао у Босански Нови,
повјереник Унутрашњих послова није му дао дозволу, наводећи да се само у
цркви може исповиједати и причешћивати. А кад се свештеник пожалио на
физички напад Милана Босанчића, повјереник му је рекао да је сâм изазвао
инцидент и да против њега неће бити предузете никакве мјере, јер се напад
догодио у приватној кући. Такоёе је био одбијен и кад је изнио приједлог да
добије дозволу за градњу цркве. Свештеник Никола Сињкевић имао је и других
непријатности приликом вршења дужности у разним селима своје парохије.
Будући да је његов опстанак у парохији био озбиљно угрожен, владика
Василије обратио се Синоду 26. марта 1952. године. Синод је 1. априла
обавијестио Државну комисију за вјерска питања о страдању свештеника
Николе Сињкевића и затражио да му се омогући обављање свештеничких
дужности. Без обзира на то што су стигле гаранције од стране државних власти,
свештеник Сињкевић ухапшен је у мају 1952. јер је вршио свештенорадње у
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кућама својих парохијана. Но, ни хапшење није значило крај мукама овог
свештеника.91 Увидјевши да му је немогућ опстанак у овој парохији, тражио је
премјештај у другу. Владика Василије премјестио га је у Шиповску парохију,
гдје се пријавио и затражио стан и боравак. Кад се смјестио и сопственим
снагама адаптирао стан, власти су га у року од 24 сата отјерале из стана и са
парохије. Због нових невоља обратио се надлежним властима у Јајцу да га
заштите и омогуће му боравак у парохији. Кад од њих није добио заштиту,
обратио се јавном тужиоцу СНО у Јајцу, који му је одговорио: ''Ја Вас
заштитити не могу, јер сам обавијештен да Вас народ неће''. Поводом овог
протјеривања владика Василије тражио је од Синода да интервенише код
власти како би се свештенику Сињкевићу омогућио повратак у парохију.
Синодско писмо од 28. фебруара 1953. Државна комисија прослиједила је
Вјерској комисији БиХ. Одговор комисије стигао је средином априла 1953.
године. У одговору је стајало да се свештеник Сињкевић неовлашћено уселио у
стан који је био намијењен једном милиционеру, те да је био сарадник
окупатора92 и, као таквог, народ га не жели у свом мјесту.93
Невоља са властима имао је свештеник протојереј Душан Кондић, парох
у Бусновима, срез приједорски. Након повратка из Србије 1946. свештеник
Кондић био је стално изложен нападима власти. Често је био привоёен,
саслушаван, а више пута и новчано кажњен због обављања свештених радњи.
Осим њега, истим нападима често су били изложени и његови помоћници,
црквењаци, као и чланови црквеног одбора.94 Тако су протo Кондић и
црквењаци цркве у Марићкој били заједно приведени на саслушање на
Илиндан 1949. године.95 Поводом учесталих напада на свештеника Душана
Кондића владика Василије обавијестио је Синод 30. маја 1952. године. У
извјештају Синоду епископ, поред наведених примјера напада на свештеника,
цркву и црквењаке, тражи интервенцију државних органа. Синод се поводом
овог обратио Државној комисији, која је случај прослиједила Вјерској комисији
БиХ.96 И свештеник Душан Кондић се поводом честих напада обратио жалбом
Савезном јавном тужилаштву ФНРЈ. Они су о томе писали Државној комисији
за вјерска питања, наводећи да је извиёајима утврёено да поступак појединих
локалних органа није био увијек најкоректнији према свештенику Душану.97
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Одговор комисије стигао је тек 15. новембра 1952. године. У њему стоји да је
свештеник Душан Кондић и раније привоёен, саслушаван и кажњаван због
недозвољеног сакупљања добровољних прилога, незаконитих крштења и
вјенчања.98
Након ових догаёања и доношења Закона о вјерским заједницама 1953.
године, као и многих догаёаја на меёународној сцени који су ишли на руку
комунистичким властима, дјелимично је смањен притисак на више и ниже
свештенство Српске православне цркве. Притисак на владику бањалучког
Василија (Костића) и на његове свештенослужитеље настављен је и у наредним
годинама, али не са тако јаким интензитетом, бројним протјеривањима и
кажњавањима свештеника као у периоду од 1945. до 1953. године.
Dragan Šućur
Position of the Clergy in Banja Luka‟s Eparchy from 1945 until 1953
Summary
Communist rule, atheistic by its determination, aimed to separate church from
state not only because of ideological but also religious differences, which ballasted
ethnic relations and constrained achievement of idea about one nation in joint state.
Adopting the Constitution in 1946 and secluding the church from the state,
communist government tried by all means to limit influence of the church and to
control its activity. In that “control” government carried out repression toward
clergy, accusing it to be the main opponent to the constitution system in the country.
In the campaign against the Serbian Orthodox Church was involved the whole state
apparatus, Socialistic Alliance, certain party and political officials, representatives of
government and clergies‟ associations, journalists and every individual who had
opportunity to wreak hatred toward church and thus show loyalty to the regime.
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VLADAN VUKLIŠ
Banjaluka

SOVJETSKA INTERVENCIJA U MAĐARSKOJ,
MEĐUNARODNI KONTEKST
I JUGOSLOVENSKA ULOGA
Apstrakt: Kada je rijeĉ o maĊarskoj revoluciji 1956, njen meĊunarodni aspekt
u istoriografiji figurira kao najzanimljiviji, posebno nakon objavljivanja tajne
sovjetske, ameriĉke i jugoslovenske dokumentacije. Ovaj tekst opisuje meĊunarodni
kontekst u kojem je došlo do druge sovjetske intervencije, samu intervenciju, te
ulogu koju je odigralo jugoslovensko uţe rukovodstvo oko Tita, dogovor koji je
sklopilo sa Sovjetima i aferu koja je proizašla iz istog.
Ključne riječi: MaĊarska revolucija, 1956, SSSR, Jugoslavija, NaĊ, Tito,
Kadar, Hrušĉov, Ajzenhauer, suecka kriza.
Naveĉe 23. oktobra 1956. godine pripadnici snaga drţavne bezbjednosti
MaĊarske, lojalne staljinistiĉkom reţimu, otvorili su vatru na nenaoruţane
demonstrante ispred zgrade Radija Budimpešta. Ono što je do tog dana predstavljalo
reformistiĉki pokret intelektualaca i studenata, tim ĉinom se pretoĉilo u opštenarodni
oruţani ustanak protiv reţima kojeg je ''Staljinov uĉenik'' Matijaš Rakoši ostavio iza
sebe. Dotadašnja vlada Erne Gerea, da bi zadocnelim pokušajem udovoljila
zahtjevima opozicije, dovela je na svoje ĉelo reformistu Imre NaĊa. Ali NaĊ je de
facto bio talac. Vlada je, po Gereovom nalogu, pozvala u pomoć sovjetsku armiju,
ĉiji su se tenkovi spustili niz ulice Budimpešte u pokušaju da pokrenutom toku
dogaĊaja stanu u kraj. No taj pokušaj je bio neuspješan. Pripadnici regularne policije
su predali oruţje pobunjenom narodu, radnici iz industrijskih postrojenja otvorili su
skladišta naoruţanja i podigli barikade na ulicama Budimpešte, a jedinice regularne
vojske su ostale po strani ili se pridruţivale borbama na strani ustanika – protiv
sovjetskih trupa i lojalnih snaga drţavne bezbjednosti.
Istog dana kada su Sovjeti napali mirne demonstrante pred zgradom
parlamenta, 25. oktobra, maĊarski pukovnik Pal Maleter preveo je jedinicu od 2.000
vojnika stacioniranih u Kilian kasarni na stranu ustanika, i pridruţio ih susjednoj
grupi boraca kod Korvin kina. Upravo je na tom mjestu 28. oktobra slomljen i
posljednji napad prve intervencije. Nakon toga Gere i njegov pomoćnik Andraš
Hegediš pobjegli su, preko sovjetske baze u Tekelu, avionom za Moskvu; NaĊ je

dobio slobodu da djeluje po svom nahoĊenju, a Sovjeti su, u konfuziji i neslozi svog
rukovodstva, pristali na povlaĉenje trupa iz Budimpešte.
U meĊuvremenu je u ĉitavoj MaĊarskoj došlo do revolucionarnih promjena.
Stare strukture drţave i vladajuće partije raspale su se pred masovnim izlivom bijesa
nakupljenog tokom osam godina diktature. U svim gradovima i selima izabrani su
''revolucionarni komiteti'' koji su preuzeli ingerencije lokalne vlasti. Industrijski
radnici su okupirali svoje fabrike i izabrali radniĉke savjete kroz koje su zahtijevali i
sprovodili u djelo privredno samoupravljanje. Seljaci su vratili svoje parcele zemlje
osvojene tokom posljeratne agrarne reforme a oduzete prilikom nasilne
kolektivizacije. U poplavi zahtjeva za demokratijom, neutralnošću i povlaĉenjem
sovjetskih trupa iz MaĊarske, a MaĊarske iz Varšavskog pakta, NaĊ i reformisti oko
njega (Geza Lošonci, Janoš Kadar, Ferenc Erdei i drugi), zajedno sa pripadnicima
nekomunistiĉke opozicije – maloposjednicima Zoltanom Tildijem i Belom Kovaĉem,
socijaldemokratama oko Ane Ketli i intelektualcima oko Ištvana Biba, Lasla Nemeta
i Petefi partije – ukinuli su jednopartijski sistem i u zgradi parlamenta 30. oktobra
formirali novu vladu na osnovama stare koalicije iz 1945. godine. Ova nova vlada, u
skladu sa ţeljama i zahtjevima većine MaĊara, obavezala se istovremeno na obnovu
demokratije, oĉuvanje i razvoj socijalizma na osnovi samoupravljanja, te na stvaranje
nove, nezavisne i neutralne MaĊarske.
Ali ova izolovana eksplozija poţrtvovanog napora za boljim ţivotom na
novim osnovama morala se utopiti u hladnoj stvarnosti postojećeg svijeta i poretka.
MaĊarska revolucija nije izbila u vakuumu. Ona je bila ograniĉena spoljnim
kontekstom, a taj kontekst je bio znaĉajan koliko i sami unutrašnji dogaĊaji. Koje su
bile meĊunarodne okolnosti? Koje je znaĉenje u sebi nosio hladni rat? Gdje se,
izmeĊu Vašingtona i Moskve, te Sevra i Sueca, nalazila Budimpešta? Kako su
Sovjeti bili ohrabreni da ne puste MaĊarsku da ode i kako je došlo do druge sovjetske
intervencije? I, napose, kakvu su ulogu u ĉitavoj stvari odigrali Jugosloveni? Na sva
ova pitanja pokušaćemo ovom prilikom dati jasan odgovor.1
***
Kao i svaki drugi rat, hladni rat je imao svoje lice i svoje naliĉije. Na
njegovom licu su bile ispisane velike proklamacije, ideološki simboli i njegovi
mitovi. Naliĉije je krilo prizemne interese, Realpolitik i zadnje namjere vladajućih
klasa. Kao što je ameriĉki predsjednik Ajzenhauer obećavao ''osloboĊenje zatoĉenih
naroda'' istoĉne Evrope, ne u smislu realnih spoljnopolitiĉkih planova, nego u
kontekstu izborne kampanje i ameriĉke vojno-imperijalne retorike, isto tako je
sovjetsko rukovodstvo insistiralo na ''nepomirljivosti dva antagonistiĉka bloka'', ali
ne zato što je vjerovalo u neizbjeţnost sukoba, nego da bi na taj naĉin opravdalo
sopstveni autoritarni poloţaj. U stvarnosti, onima koji su bili u poziciji da donose
1
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odluke rat kao opcija nije ni postojao. Dvije strane su već uspješno testirale svoje
hidrogenske bombe, ĉija je razorna moć imala deprimirajući utisak na voĊe dva
bloka, koji su, na osnovu tog utiska, zakljuĉili da je mir jedina moguća opcija.2
Mehanizme Jalte više nije pokretao samo bilateralni mirovni interes, nego i snaga
nuklearne fuzije koja je napajala strah od ''konaĉnog rata'' i zajedniĉko razumijevanje
da do njega ne smije doći.
Strahovanja se nisu skrivala. Na sastanku ameriĉkog Savjeta za nacionalnu
bezbjednost (NSC), odrţanom 26. oktobra, predsjednik Ajzenhauer je izrazio
zabrinutost oko mogućnosti izbijanja sukoba sa Sovjetskim Savezom. Valjalo je
Moskvi staviti do znanja da Jalta i dalje vaţi, te da je MaĊarska njen teren.3
Predsjednik je sigurno bio svjestan zakljuĉaka dokumenta ''NSC 5501'', koji je
uzimao u obzir mogućnost ''rata iz miskalkulacije'', gdje bi Sovjeti pribjegli upotrebi
sile ako bi se osjetili direktno ugroţenim. Savjetnik za razoruţanje Harold Stasen
predloţio je da se sovjetskom maršalu Ţukovu prenese poruka kako nezavisnost
satelita ne bi predstavljala nikakvu prijetnju po bezbjednost SSSR-a. Ajzenhaueru se
ideja svidjela, posebno zato što je raĉunala sa opcijom neutralnosti za MaĊarsku,
ĉime bi i retorika ''osloboĊenja'' na neki naĉin bila opravdana. Drţavni sekretar Dţon
Foster Dals je, meĊutim, smatrao da Vašington ne smije ostaviti utisak kao da sa
Moskvom iza kulisa pregovara o sudbini MaĊara. Ajzenhauerov govor u Dalasu 27.
oktobra prilagoĊen je Dalsovom upozorenju: ''Sjedinjene Drţave nemaju skrivene
namjere u ţelji za nezavisnošću satelitskih zemalja... Mi u ovim nacijama ne vidimo
potencijalne vojne saveznike. U njima vidimo prijatelje i dio nove, nepodijeljene
Evrope. Vjerujemo da bi njihova nezavisnost, ako uskoro stupi na snagu, odmah
doprinijela uĉvršćivanju mira u ĉitavoj Evropi, istoĉnoj i zapadnoj''.4
Ameriĉki ambasador u Moskvi Ĉarls Bolen dobio je zadatak da sovjetskim
rukovodiocima skrene paţnju na govor, posebno na dio o vojnom savezu,5 ali da
istovremeno ne uradi ništa što bi ukazalo na to da Amerika trguje satelitima.
Postojala su dva naĉina da se govor protumaĉi. Ţukov je, naravno, posebno taj dio
protumaĉio ne kao ohrabrenje da se MaĊarima dozvoli neutralnost, nego kao
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garanciju da Amerikanci neće intervenisati šta god Sovjeti odluĉili da urade.
Ambasador nije protivrjeĉio, ali je morao Ţukovu objasniti da putem javne podrške
pobunjenicima Ajzenhauer jednostavno izraţava ''osjećanja ameriĉkog naroda'' te ga
je podsjetio na to da su, kako je rekao, rijeĉi slabije od metaka.6 To je u suštini
trebalo da znaĉi da će Amerikanci za sebe ipak zadrţati pravo retoriĉkog nastupa
spram maĊarskih dogaĊaja, što, opet, ne treba biti shvaćeno kao prijeteća pozicija.
Hrušĉov je svakako dobio poruku. Nekoliko dana kasnije on je uvjeravao svog sina:
''Amerikancima se, naravno, ne moţe vjerovati na rijeĉ, oni poštuju samo silu, ali su
nam nezvaniĉno poruĉili da se neće miješati u maĊarske dogaĊaje ni oruţanom
intervencijom ni dostavljanjem vojne pomoći. Oni smatraju da je MaĊarska u našoj
interesnoj sferi.''7
I Francuska i Velika Britanija su zauzele eksplicitan stav u pogledu
nemiješanja u ono što se nezvaniĉno smatralo unutrašnjim problemom Sovjetskog
Saveza,8 ali su se pridruţile Sjedinjenim Drţavama u moralnim protestima protiv
sovjetske intervencije. Tri velike sile su od svoja tri predstavnika u UN formirale ad
hoc komitet da bi maĊarsko pitanje progurale na dnevni red Savjeta bezbjednosti. Ali
ovaj zajedniĉki nastup je prekinut u roku od nekoliko dana.9
Dvadesetdevetog oktobra izraelska vojska je prešla granicu sa Egiptom i
stupila u pohod preko Sinajskog poluostrva. Dva dana kasnije invaziji su se
pridruţile britanske i francuske trupe. Tri zemlje su odluĉile odbraniti svoje interese i
kazniti Nasera zbog nacionalizacije Sueckog kanala. Datum za napad je zakazan na
trojnom sastanku u Sevru, u Francuskoj, 22. oktobra.10 Ajzenhauer nije bio
obaviješten ni o pregovorima ni o pripremama za napad na Egipat, iako je CIA već
napominjala da ''upotreba sile ne moţe u potpunosti biti iskljuĉena.''11 Sjedinjene
Drţave su odmah po anglo-francuskoj akciji prekinule saradnju na maĊarskom
pitanju i izdejstvovale da se pitanje Egipta postavi pred vanrednu sjednicu Generalne
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skupštine UN, gdje su prvi i poslednji put u istoriji te organizacije ameriĉki i
sovjetski predstavnici glasali zajedno protiv britanskog i francuskog, u korist
zahtjeva za neodloţnim prekidom neprijateljstava.12 Imperijalna ekskurzija Londona
i Pariza bila je savršen izgovor za sovjetsku ''anti-imperijalistiĉku'' predstavu, kojom
bi ona pokrivala svoje nimalo plemenitije namjere. Britanski novinar Mervin Dţouns
se prisjećao kako su dvije simultane invazije izazvale tešku indignaciju u javnosti,
gdje je anglo-francuska podsjećala na nekakvu parodiju davno nestalih vremena, dok
je sovjetska u sebi nosila teški prizvuk istorijske tragedije. Ljutio se na Idna, ne zbog
gluposti koju je napravio, nego zato što je oĉi javnosti otrgnuo od neĉega u tom
trenutku daleko vaţnijeg.13 Suecka kriza je i MaĊarsku proganjala zlim slutnjama.
Dok su Amerikanci Londonu uspješno prijetili finansijskim reprekusijama koje bi
oštetile kurs funte, Sovjeti su se nesmetano i osigurani u svojoj poziciji pripremali da
MaĊarsku vrate pod svoje okrilje.
MaĊari su u to vrijeme svojim nevinim oduševljenjem gurali Sizifov kamen.
Pred oko pedeset delegata i ĉlanova kabineta, koji su se okupili u NaĊovoj kancelariji
u parlamentu, izreĉena je prosta reĉenica koja je sadrţavala jedan od zahtjeva
revolucije: ''Proglasimo neutralnost!''. ''Da li je stvarno ţelite?'' pitao je NaĊ, i na
povike ''Da, da!'' priznao: ''Ţelim i ja, ali ne znam kako da je proglasim legalno.''14
Ono što mnogi u tom trenutku nisu znali bilo je to da je NaĊ zaista bio privrţen ideji
neutralnosti. Još u januaru te godine on je svojim prijateljima proslijedio jedan
teorijski traktat u kome je objašnjavao principe neutralnosti na osnovu
jugoslovenskog primjera.15 Sada je trebalo pronaći legalnu formulu da se ona ostvari.
Ujutro 1. novembra premijer je preuzeo rukovoĊenje spoljnim poslovima. Zatim je
sovjetskom ambasadoru Andropovu saopštio kako su intervencija i ulazak novih
sovjetskih trupa u MaĊarsku protivni Varšavskom ugovoru. Pošto se ulazak trupa
nastavio uprkos postignutom primiriju od 28. oktobra, u 16 ĉasova novi Savjet
ministara je usvojio ''Deklaraciju neutralnosti'' i povlaĉenje MaĊarske iz Varšavskog
pakta.16 Andropov je pozvan u parlament gdje je NaĊ saopštio, podrţan od
Lošoncija, Tildija i Erdeija, da će vlada traţiti od ''ĉetiri velike sile'' da garantuju
maĊarsku neutralnost. Taj zahtjev će biti povuĉen samo ako se sovjetske trupe
nepredviĊene ugovorom povuku iz MaĊarske.17 U 18 ĉasova ove odluke su
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objavljene, a sutradan je generalnom sekretaru UN Dagu Hamarskjeldu upućeno
pismo kojim se traţila pomenuta garancija.18
Sav trud je bio uzaludan. Prvo, MaĊari uopšte nisu imali odgovarajućeg
predstavnika za Njujork. Imre Horvat, inaĉe Rakošijev prijatelj, ispostavio se kao
pogrešna osoba kojoj bi NaĊ trebao povjeriti tako vaţan zadatak kao što je bilo
izaslanstvo u Ujedinjenim nacijama. Horvat se, umjesto da poţuri, odluĉio za jedno
dugo krstarenje. Zaputivši se, u svojstvu predstavnika revolucionarne MaĊarske, na
destinaciju je stigao da bi zastupao prosovjetske interese. Drugo, Amerikanci su dali
garancije Moskvi. Kada je MaĊarska objavila istupanje iz Varšavskog pakta,
ameriĉke trupe u Njemaĉkoj su dobile odobrenje da mogu zapoĉeti sa godišnjim
odmorima.19 To je bio jasan znak koji nije mogao promaći KGB-u.
Sovjeti su već bili donijeli odluku o intervenciji. Još 30. oktobra su
razmatrane miroljubive opcije. Telegram Mikojana i Suslova iz Budimpešte,20 iako
je konstatovao pogoršavanje situacije, sadrţavao je prijedlog da se NaĊu ipak
pokloni povjerenje, uz to da se nove trupe ne šalju.21 Sovjetska vlada je tog dana
javno priznala da je prisustvo sovjetskih trupa moguće jedino uz pristanak
maĊarskog naroda.22 Naravno, sovjetsko prisustvo u Istoĉnoj Njemaĉkoj i Poljskoj ni
u kom trenutku nije dovoĊeno u pitanje, jer se tu radilo o strateškom interesu koji je
vezan za ameriĉko prisustvo u Evropi.23 Prezidij je razmatrao opciju povlaĉenja iz
MaĊarske u skladu sa dogovorom u lageru.24 Ali sve je visilo o koncu. Tog dana su
Mikojan i Suslov poslali naknadne informacije o napadu na sjedište MDP-a
Budimpešte,25 o ukidanju jednopartijskog sistema, te o stavovima NaĊa i Kovaĉa koji
su se otvoreno zaloţili za neutralnost. Istovremeno je u Moskvu stigla vijest o anglofrancuskom ultimatumu upućenom Naseru, da bi već sutradan ujutro saznali za
njihovo pridruţivanje izraelskoj agresiji.26 Napad na Egipat i maĊarsko odstupanje
od prihvatljive linije su imali prejak utisak da bi juĉerašnji labavi zakljuĉci ostali na
snazi. Hrušĉov je hitno sazvao sjednicu Prezidija, na kojoj je jednoglasno donesena
18
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odluka o vojnoj intervenciji. Anglo-francuska invazija je oĉigledno motivisala
Sovjete da i oni pokaţu zube. U protivnom, smatrao je Hrušĉov, odali bi utisak
slabosti, što je nedopustivo.27 Ţukov je dobio zadatak da izradi vojni plan sa
zakazanim datumom, koji je već sutradan bio spreman, naime sa 4. novembrom.28
Hrušĉov i Maljenkov su se trebali naći sa voĊama istonoevropskih zemalja,
ukljuĉujući i Tita, kome je sovjetski ambasador u Beogradu trebao proslijediti
poruku da se dvojica ţele naći s njim inkognito, u noći sa 1. na 2. novembar, negdje
na jugoslovenskoj ili sovjetskoj teritoriji, po njegovom izboru.29
Dok se još oĉekivala Titova podrška Moskva je već bila pronašla maĊarske
saveznike za svoj poduhvat. Hrušĉovu i ostalima, izuzev Molotova, bilo je jasno da
se izgradnja nove prosovjetske vlade ne bi trebala bazirati na kompromitovanim
liĉnostima iz Rakošijevog doba. Sam Hrušĉov je priznao svoju grešku što je godinu
dana ranije ''podrţao onog idiota Rakošija.''30 Trebalo je naći ljude koji su bili u
nemilosti njegovog reţima, ali koji su isto tako bili spremni podrţati sovjetsku liniju.
Jedna od takvih liĉnosti se u stvari nalazila u NaĊovom ''uţem kabinetu'' i bila jedan
od ĉetiri komunistiĉka ministra u novoj revolucionarnoj vladi MaĊarske – Janoš
Kadar.
Ĉlan Partije sa dugim staţom, Kadar je bio jedan od ''domaćih'', štaviše jedan
od voĊa podzemlja prije poraza Osovine. On je doveden na mjesto ministra
unutrašnjih poslova odmah poslije Lasla Rajka, i postoje zabiljeţene priĉe o
njegovom uĉešću u Rajkovom procesu.31 Tipiĉno staljinistiĉki, smijenjen je sa te
pozicije nedugo nakon Rajkove egzekucije i zatvoren 1951, da bi bio pušten tri
godine kasnije. Prije umjerenjak nego protivnik staljinizma, svoje liĉne ambicije je
vezao za uspjeh i moć svoje partije, i za sve ono što je ista nosila sa sobom.
Isplivavši na plimi revolucije na partijsko ĉelo, predsjedavao je njenom propašću te
pokušajem da se gotovo od nule obnovi, i to uz pomoć ljudi kao što su bili Donat,
Kopaĉi, Lošonci i NaĊ.32 Stara MDP je zvaniĉno raspuštena i obnovljena kao
Socijalistiĉka radniĉka partija MaĊarske, koja se odmah i bez rezerve stavila na
stranu revolucije i nove koalicione vlade. Népszabadság, novi partijski organ,
objavio je 3. novembra intervju sa Kadarom, koji je ponovo pozvao sve iskrene
komuniste i protivnike starog reţima da svojim zalaganjem obnove partiju, bez
oĉekivanja da će ĉlanstvo donijeti poloţaj ili preimućstvo, kakav je bio sluĉaj sa
starom MDP.33 Kadarovi javni nastupi su na taj naĉin stvorili utisak da je on
27
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podrţavao NaĊa i opšti smjer u kojem su se stvari odvijale. Kada bude prebjegao
Sovjetima, govoriće se o njegovoj izdaji.
Kadaru su, ipak, revolucionarni dogaĊaji po prirodi stvari bili strani.
Revolucija je srušila sve stubove starog reţima, sa ĉijim se rukovodstvom, istina, nije
slagao, ali u ĉiju osnovu nikako nije sumnjao. Revolucija je sve to poremetila. U noći
29. oktobra primio je ĉetvoricu jugoslovenskih novinara i, obuzet pesimizmom, u
povjerenju izjavio da će se MaĊarska sunovratiti u ''klerikalno-fašistiĉki reţim kao
što je Salazarov u Portugalu, ako nastavimo da radimo kako NaĊ ţeli.'' Znao je,
naravno, da novinari, koji su bili ĉlanovi Saveza komunista Jugoslavije, to neće
zloupotrebiti, pa je dodao: ''Recite drugovima u Jugoslaviji da je stvar socijalizma u
MaĊarskoj propala i ovako i onako.''34 Nije bitno da li je njegov strah bio opravdan,
bitno je to da ga je imao. Nekoliko dana je igrao svoju neţeljenu ulogu, da bi naveĉe
1. novembra, nekoliko sati poslije sastanka maĊarske vlade sa ambasadorom
Andropovom, zajedno sa Ferencom Minihom sjeo u diplomatsko vozilo koje ih je
odvezlo u sovjetsku vojnu bazu u Tekelu. Odatle su, odvojenim avionima, odletjeli u
pravcu Sovjetskog Saveza, gdje im se pridruţilo još nekoliko maĊarskih komunista,
mahom iskljuĉenih iz daljnjeg toka revolucije.35
Sovjetski rukovodioci su već bili usaglasili svoj stav sa Kinezima, ĉiji se
predstavnik Liu Šaoĉi tih dana nalazio u Moskvi. Hrušĉov, Maljenkov i Molotov su
se 1. novembra u Brestu sastali sa poljskim voĊama Gomulkom, Cirankijeviĉem i
Ohabom. Poljaci se nisu sloţili sa vojnom opcijom, iako su priznali da
kontrarevolucija vjerovatno ima priliku. Kada je do intervencije ipak došlo, Gomulka
se suzdrţao od javne kritike da bi oĉuvao ono što je već imao. Naredni sastanci
Hrušĉova i Maljenkova u Bukureštu i Sofiji su protekli uspješno, uz dobijenu
saglasnost ostalih voĊa lagera.36
Što se tiĉe Tita, on je pristao da se sastane sa dvojicom sovjetskih
rukovodilaca, ali po mogućnosti kod njega, na Brionima. Hrušĉov i Maljenkov su se
sloţili i poslijepodne 2. novembra malim avionom sletjeli u Pulu, odakle su
motornim ĉamcem, po oluji, doplovili na Brione. Tajna ovog sastanka ĉuvana je 14
godina, do objave Hrušĉovljevih memoara, a detalji o njemu još sedam godina, kada
je Veljko Mićunović, jugoslovenski ambasador u Moskvi, 1956. objavio svoj
dnevnik pod naslovom Moskovske godine. Kompletna istina o onome što je
dogovoreno, donekle se moţe rekonstruisati tek upotrebom doskoro tajnih sovjetskih
i jugoslovenskih dokumenata.
Sastanku su prisustvovali Hrušĉov, Maljenkov, Tito, Kardelj, Ranković i
Mićunović, bez osoblja, alkohola, te snimanja i zapisivanja reĉenog. Sovjeti se nisu
34
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morali mnogo truditi u jednoj stvari – Jugosloveni, iako su osudili prvu intervenciju i
podrţali NaĊovu ''vladu Fronta''37, slagali su se sa ocjenom da stvari ''idu udesno''.
Priĉalo se o tome kako se pod okriljem NaĊove vlade ''ubijaju komunisti''. Što se
sviju tiĉe, pored nove intervencije nije bilo drugog izlaza. Jugosloveni su insistirali
na tome da nova vlada koja bude postavljena eksplicitno osudi Rakoši-Gere kliku, na
koju bi se svalile sve nedaće koje su dovele do tragiĉnih dogaĊaja. 38 Mićunović tvrdi
da je ĉetvorka predloţila da novi predsjednik vlade bude Kadar, a ne Minih, kako su
Sovjeti planirali. Argument je bio taj da je Kadar, iako im je politika ista, bolji
kandidat od Miniha, jer, dok se prvi nalazio u zatvoru, drugi je bio ambasador u
Moskvi. Dvojica su popustili i sloţili se.39 Ova tvrdnja je sasvim izvjesna, jer je na
sutrašnjem sastanku Prezidijuma Mikojan saopštio prisutnima kako će Kadar biti
novi predsjednik maĊarske vlade.40 Na dan odluke o intervenciji, 31. oktobra,
Minihovo prezime je bilo spomenuto prvo, prije Kadarovog. Treće prezime koje su
na dan odluke spomenuli bilo je NaĊovo, u svojstvu mogućeg zamjenika, ali samo
''ako pristane''.41 No, on je do brionskog sastanka otpisan kao potencijalni saveznik.
Ono što je ostalo bilo je da se odluĉi o njegovoj sudbini. A to je, makar djelimiĉno,
uĉinjeno na Brionima.
U jednom trenutku tokom razgovora Mićunović je spomenuo kako je Zoltan
Santo, inaĉe blizak Lošonciju, ispred grupe maĊarskih komunista kontaktirao
jugoslovensku ambasadu u Budimpešti da bi ''postavio pitanje'' azila, ako bude
potreban, navodno zbog opasnosti od ''progona''42, i to od strane ''reakcionarnih
bandi''. Ovo svakako nije bio pravi razlog kontakta. Sa velikim brojem sovjetskih
trupa koje ulaze u MaĊarsku i blokiraju puteve i aerodrome, NaĊu i njegovim
ljudima je bilo jasno da postoji mogućnost nove sovjetske intervencije, pri ĉemu su
raĉunali na prelazak u Jugoslaviju. Uostalom, nova Nacionalna garda, oruţana
formacija revolucije sastavljena od predstavnika studenata, te pobunjene policije i
vojske, bez problema se mogla nositi sa bilo kakvom unutrašnjom prijetnjom. Iz
dokumentacije proizlazi da je na Brionima dogovoreno da Jugosloveni stupe u
kontakt sa NaĊom da bi ga nagovorili da prije nove invazije podnese ostavku u korist
nove Kadarove vlade, poslije ĉega bi, izgleda, zajedno sa svojom grupom dobio azil
u Jugoslaviji. Problem je bio u tome što dvojica sovjetskih rukovodilaca
Jugoslovenima nisu rekli kada će invazija nastupiti.43 U svakom sluĉaju,
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jugoslovenski ambasador u Budimpešti Dalibor Soldatić dobio je u toku sljedećeg
dana, 3. novembra, depešu u kojoj je pisalo: ''Liĉno Soldatiću. U vezi s razgovorom
voĊenim sa Zoltan Santom, saopštite mu – primamo ih''.44 Daljnjoj radnji i dokazima
u vezi s NaĊom ćemo se vratiti u sklopu samih dogaĊaja. Sam brionski sastanak je
okonĉan u 5 ujutro 3. novembra, poslije ĉega se dvojka vratila u Moskvu, gdje su se
vodili sastanci Prezidijuma u prisustvu Kadara, Miniha i drugih MaĊara.
Pred drugu invaziju MaĊarska je u svakom praktiĉnom pogledu bila nanovo
okupirana. Za nekih 100.000 angaţovanih vojnika,45 od kojih su mnogi za tu priliku
dovedeni iz istoĉnih provincija SSSR-a, a za koje se moglo raĉunati da su manje
podloţni lokalnom uticaju i kojima je reĉeno da idu, ne u MaĊarsku nego u Egipat,
uz tehniĉku nadmoć i adekvatan plan, procijenjeno je da bi bilo potrebno nekoliko
dana da se sav oruţani otpor u MaĊarskoj savlada. Nove trupe su već danima dolazile
iz SSSR-a i Rumunije.46 Budimpešta je 3. novembra mogla sa provincijom
komunicirati samo putem telefona. Naredni korak Sovjeta bio je da obezglave novu
maĊarsku komandu. Po dogovoru sa Andropovom, NaĊ je u prisustvu svojih vojnih
saradnika u prostorijama parlamenta primio sovjetsku delegaciju sa kojom se
pregovaralo o povlaĉenju sovjetskih trupa iz MaĊarske, što je, u stvari, tom prilikom
i dogovoreno – barem su MaĊari tako mislili. Ostavljena su samo neka tehniĉka i
ceremonijalna pitanja oko kojih se trebalo dogovoriti te veĉeri u sovjetskoj bazi u
Tekelu, gdje je pred generala Malinjina došla maĊarska delegacija u kojoj su bili:
generali Maleter i Ištvan Kovaĉ, zatim pukovnik Siĉ i bivši zamjenik premijera
Ferenc Erdei. MeĊutim, sjednicu je negdje oko ponoći prekinuo nenajavljen upad
generala Serova i njegovih ljudi iz KGB-a koji su uhapsili maĊarsku delegaciju. NaĊ
i Kiralj, koji nisu znali šta se dešava sa Maleterom i ostalima, poslali su kurire u
Tekel, ali se oni nisu vratili.47 Nakon toga su uzaludno apelovali preko radija da se
delegacija, ako je u mogućnosti, javi pretpostavljenima.
IzmeĊu 3 i 4 ĉasa poslije ponoći 4. novembra u Parlament je stigla vijest o
tome da su sovjetske trupe zapoĉele sa operacijama u gradovima provincije i da je
navodno u Solnoku formirana nova prosovjetska vlada pod Kadarom.48 Njega nisu
vidjeli tri dana i nisu znali šta se s njim desilo, iako su raĉunali na to da su ga Sovjeti
oteli. Svejedno je uvršten u novu koalicionu vladu, jer se njegovo iskljuĉenje ne bi
moglo opravdati. Ali kada se u 05:05 ĉuo Minihov glas preko radio stanice
kontrolisane od Sovjeta, sve je već bilo jasno: ''Antal Apro, Janoš Kadar, Ištvan Kosa
i Ferenc Minih, bivši ministri u vladi Imre NaĊa, objavljujemo da smo 1. novembra
prekinuli odnose sa tom vladom, napustili je i poduzeli inicijativu formiranja
maĊarske revolucionarne radniĉko-seljaĉke vlade ... nismo mogli s mirom gledati ...
44
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dok su, pod okriljem demokratije, kontra-revolucionarni teroristi i banditi zvjerski
ubijali našu radniĉku i seljaĉku braću ... stavljajući našu zemlju pod dugotrajni jaram
kontrarevolucije...''. NaĊ je brzo sazvao kabinet. Kiralju je rekao preko telefona da
mu se više ne mora javljati.49 Tildi, Sabo i Bibo su već bili tu, a veoma brzo je stigao
i Lošonci. Odluĉeno je da se izda saopštenje, koje je emitovano u 05:20 iz malog
radio-studija u Parlamentu: ''Govori Imre NaĊ, predsjednik Vlade MaĊarske Narodne
Republike. Sovjetske jedinice su jutros zapoĉele napad na naš glavni grad s
oĉiglednom namjerom da obore legitimnu maĊarsku vladu. Naše jedinice se bore.
Vlada je na svom mjestu. Ja to saopštavam stanovništvu naše zemlje i javnom
mnjenju cijeloga svijeta.''50 NaĊ se poslije ĉitanja saopštenja, kao što je planirao,
odvezao sa Lošoncijem u ambasadu Jugoslavije.
Posljednje radio saopštenje proĉitao je knjiţevnik Đula Haj, koji je naknadno
stigao u zgradu Parlamenta. Ukratko je apelovao na pisce, nauĉnike i umjetnike
svijeta da pomognu MaĊarskoj. Ištvan Bibo, prethodnog dana imenovan za ''ministra
drţavnog'', odluĉio je ostati u svojoj kancelariji, u nadi da će, ako bude uhapšen od
strane Sovjeta, na taj naĉin ukazati na nasilan ĉin protiv legalne maĊarske vlade. No,
tom prilikom ga nisu dirali. Tu je ostao dva dana i napisao svoje saopštenje ''Za
slobodu i istinu'', koje je sam preveo na engleski, francuski, italijanski i španski i
proslijedio ambasadama tih zemalja.51
Nije potrebno podrobnije opisivati vojne operacije i borbe. U provincijskim
gradovima koji su leţali na sjevernim magistralama prema Budimpešti otpor je
skršen u prva dva dana. Miškolc je pao odmah nakon kratke borbe za Univerzitet.52
U Vespremu se pucalo do 6. poslijepodne, nakon ĉega su Sovjeti – što će raditi i
drugdje – hapsili studente i deportovali ih u SSSR. Gradovi Podunavlja su brzo pali.
U Sekešfehervaru maĊarska vojska se iskrala iz grada i organizovala otpor u okolnim
selima.53 Juţno od glavnog grada borbe su trajale nešto duţe. U Peĉuju su gardisti
napustili grad i prešli u okolna brda i u gerilskoj borbi istrajali ĉitave tri sedmice, sve
dok im nije ponestalo municije.54 Politiĉki najzanimljivija bila je bitka za Dunapentel
(Staljinvaroš). Do njega je tek 6. novembra stigla prva sovjetska jedinica. Tada je
radniĉki savjet grada objavio: ''Dunapentel je prvi socijalistiĉki grad u MaĊarskoj. U
njemu ţive radnici i vlast je u njihovim rukama. Oni su ga svojeruĉno izgradili. Oni
će ga braniti i od fašistiĉkih izgrednika, ali i od sovjetskih trupa.''55 Za pregovore
ipak nije bilo mjesta. Dan kasnije Sovjeti su poĉeli sa napadom, ukljuĉujući i
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bombardovanje, koji se do 11. novembra prenio na okolna sela. Sovjeti su izgubili 12
tenkova i 8 oklopnih vozila, a branioci oko 240 ljudi.56
U Budimpešti, kao i tokom prve intervencije, Sovjeti su za nekoliko sati
skršili otpor na glavnim taĉkama: na mostovima, stanicama, oko Parlamenta i drugih
institucija.57 Dok se general Kiralj povukao na Sabadšag brdo, odakle će se sa
grupom studenata zaputiti ka Austriji, do koje će eventualno i doći, generali iz
Ministarstva odbrane su naredili da se otpor ne pruţa. Uprkos naredbi, do razmjene
vatre izmeĊu sovjetske i maĊarske armije je na nekoliko mjesta ipak došlo. 58 Najteţe
borbe su se vodile za Kilian kasarnu i industrijske ĉetvrti. Vojnicima nije trebao
Maleter da bi se odluĉili oduprijeti. Pod teškom artiljerijskom vatrom Kilian kasarna
je pala 8. novembra, urušena i pregaţena tenkovskim gusjenicama.59 Po
svjedoĉenjima je oĉigledno da su ''crvena predgraĊa Budimpešte'' meĊu svojim
fabriĉkim postrojenjima pruţala najveći otpor.60 Ĉepel, Ujpešt, Kobanja,
Peštsenterţebet i Šorokšar, odlukama radniĉkih savjeta, drţali su se sve do 11.
novembra, kada je braniocima nestalo municije i sigurnog skloništa.61 Kada su borbe
okonĉane, Budimpešta je bila teško oštećena, sa znatnim brojem do temelja srušenih
zgrada.
***
Tokom tih borbi NaĊ, Lošonci, Lukaĉ, Janoši, Donat i njih još sedmorica, uz
Juliju Rajk, ĉetrnaest supruga i šesnaestoro djece, nalazili su se u prividnoj
bezbjednosti jugoslovenske ambasade još od zore 4. novembra. Toga dana sovjetski
ambasador u Beogradu Firubin poslao je dopis Ministarstvu spoljnih poslova.
Izvještavao je o svom razgovoru sa Kardeljom, koji mu je rekao da oni, Jugosloveni,
još ne znaju da li je NaĊ izdao ikakvo saopštenje, ali ako jeste, da će ga nagovoriti da
ga povuĉe uz objašnjenje da ga je objavio pod prijetnjom ''reakcije'', te da prizna
novu, Kadarovu vladu.62 Oĉigledno je to da je NaĊ raĉunao na prelazak u
Jugoslaviju, jer je te veĉeri Soldatiću stigla depeša kojom se savjetuje da NaĊ dâ
izjavu podrške Kadaru, jer takva izjava ''u Jugoslaviji neće biti ni korisna ni
mogućna''. Ambasador je trebalo da kaţe NaĊu da će Jugosloveni nastojati što prije
da ih prebace, ali da se situacija zakomplikovala, izgleda neoĉekivano, brzim
dolaskom sovjetskih trupa. MeĊutim, NaĊ je odbio da prizna Kadara. Izgleda da je
sastavio saopštenje potpuno drugaĉije prirode, pa je Ranković sljedećeg jutra po
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Soldatiću poruĉio NaĊu da bi ono – kako se kaţe u depeši – samo donijelo više
štete.63
Kadar i Moskva su vodili ţustru propagandu. Sovjeti su se trudili da ''otkriju''
ulogu zapada u MaĊarskoj i da ''raskrinkaju'' ameriĉku ulogu u Egiptu, mada ni jedna
ni druga nisu postojale. Istina, nova vlada je osudila Rakošija, Gerea i njihov reţim.
Ova ĉinjenica je dovela do sukoba u Kremlju, kada je Molotov traţio da MaĊari
povuku osude, da ne bi ''otišli'' kao Jugoslavija.64 Ona je, ipak, bila ta koja je u aferi
sa ambasadom izvlaĉila deblji kraj. Neće dugo vremena proći prije nego što Правда
optuţi Jugoslovene da ĉuvaju ''kolovoĊe reakcije''. Sve dok NaĊ bude boravio u
ambasadi, Beograd i Moskva će razmjenjivati javne optuţbe, a tajno će se jedni
drugima ţaliti na ''drugu stranu'', koja toboţe nema razumijevanja uprkos ispunjenom
dogovoru. Situacija je postala tragiĉnom 5. novembra kada je, usljed mitraljeske
vatre koja je otvorena na zgradu ambasade, poginuo jedan ĉlan jugoslovenskog kora.
(Ne postoje dokazi da je to uĉinjeno namjerno)
Centralni komitet SKJ poslao je 8. novembra tajno pismo KPSS-u, koje
otkriva ne samo ton rasprave, nego i jugoslovensku ulogu, taĉnije detalje dogovora
sa Briona. Kao prvo, poţalili su se na to da Moskva narušava prestiţ Beograda.
Drugo, sloţili su se sa saopštenjem nove vlade, u kojoj bi voljeli vidjeti i nepravedno
optuţene komuniste, moţda i samog NaĊa. Na kraju su ponovili priĉu o Santou, koji
je kontaktirao ambasadu iz straha od ''reakcionarnih bandi'', i krivicu su bacili na
brzinu dogaĊaja, koja je, prije obavljanja razgovora, NaĊa, drugove i njihove
porodice dovela na prag ambasade, te na svoje neznanje o tome šta je NaĊ prije svog
dolaska rekao na radiju.65 Iz ovog pisma se vidi da su Jugosloveni na sebe preuzeli
zadatak da nagovore NaĊa da dâ ostavku u korist Kadara, ĉime bi nova maĊarska
vlada navodno dobila na legitimnosti.
Od dogovora više nije bilo ništa. NaĊ je odbio da potpiše takav dokument,
Jugosloveni su odbili prijedlog da ih Sovjeti sklone u Rumuniju, a Sovjeti da ih
Jugosloveni prime uz pismene garancije za politiĉku anonimnost. Da skratimo priĉu
o govorima,66 pregovorima, proklamacijama i optuţbama. Kadar je 21. novembra
Dobrivoju Vidiću, poslanom iz Beograda da sredi situaciju, dao pismenu garanciju da
se NaĊ i drugovi mogu slobodno zaputiti svojim kućama, jer vlada ''ne ţeli
primijeniti kaznu zbog njihovih prošlih djela''.67 Sutradan se NaĊova ordija popela na
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autobus koji ih je u pratnji dvojice jugoslovenskih diplomata trebao odvesti kućama.
Ali sovjetski vojnici su, po planu KGB-a, zaustavili autobus, izbacili Jugoslovene, a
putnike odvezli u nepoznatom pravcu. NaĊ i ostali su odmah zatim prebaĉeni u
internaciju u Rumuniju.68 Posljedice ovog ĉina su bile višestruke: NaĊ i drugovi će se
naći na optuţeniĉkoj klupi, sovjetsko-jugoslovenski odnosi na ledu, a Kadarov
kredibilitet u blatu.
Vladan Vukliš
Soviet Intervention in Hungary, International Context
and the Role of the Yugoslavs
Summary
Neither the Americans nor Soviets were willing to risk a nuclear war,
especially not over Hungary. Eisenhower and Dulles made it clear to the Soviets that
they will not intervene, regardless of the fact that the Soviets themselves were not
always decisive and clear on what to do. Their decision to invade the second time,
made on October 31, was primarily encouraged by the Anglo-French and Israeli
attack on Egypt.
Soviets decided to consult their Eastern Europe allies and to seek support
from Tito. Based on Soviet-Yugoslav correspondence and Yugoslav diplomatic
documentation, it is now clear that Khrushchev and Malenkov made a deal with Tito
at the Brionian Islands, where four Yugoslav leaders gave their support to the Soviet
invasion, but in turn they stressed that the new Hungarian government, which, in
their opinion, should be led by Kadar, must condemn the former Stalinist RakosiGero leadership for all misgivings. Yugoslavs, on their behalf, would try to persuade
Nagy to step down in favor of Kadar. But the Soviet intervention came far too soon.
Yugoslavs had no time to talk to Nagy, who, at the dawn of November 4, rushed to
seek asylum in the Yugoslav embassy.
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СЛАВОЈКА БЕШТИЋ-БРОНЗА
Студијски програм Историја
Филозофски факултет
Универзитет у Бањој Луци

ОДНОСИ ЗАПАДНОЊЕМАЧКОГ КАНЦЕЛАРА
ВИЛИЈА БРАНТА И ФРАНЦУСКЕ У ДОБА
ИСТОЧНЕ ПОЛИТИКЕ (1969–1974)
Апстракт: Рад првенствено расвјетљава однос западноњемачког
канцелара Вилија Бранта према политичарима који су се налазили на челу
Француске током шездесетих и седамдесетих година XX вијека, односно
непосредно прије и за вријеме активног провоёења Брантове ''источне
политике'', као специфичног дјеловања СР Њемачке на простору Источне
Европе. Разматрају се односи западноњемачког политичара као
градоначелника Берлина, министра спољних послова и, на крају, предсједника
владе своје земље, са његовим француским политичким панданима, у првом
реду Шарлом де Голом и Жоржом Помпидуом. Указује се на турбулентне
промјене које је Европа доживљавала на размеёу шездесетих и седамдесетих
година управо кроз призму умањења њеног значаја због доминатног утицаја
САД-а и СССР-а, те на континенталну борбу за превласт измеёу Француске и
СР Њемачке, која је управо захваљујући Брантовој политици пресудно прешла
на страну СР Њемачке.
Кључне ријечи: Вили Брант, СР Њемачка, Француска, Конрад Аденауер,
Шарл де Гол, Жорж Помпиду.
У годинама пред Други свјетски рат будући западноњемачки канцелар
Вили Брант често је боравио у Паризу, гдје је био изложен идејама француских
социјалиста. Меёутим, након повратка из политичке емиграције у Њемачку, по
завршетку Другог свјетског рата, те укључења у политичке струје нове државе,
првенствено на простору Берлина, млади њемачки политичар није имао
никаквих додирних тачака са Французима, којима су као окупационој сили
били повјерени само мањи дијелови на крајњем западу њемачке територије.
И док је Брант био првенствено окренут Берлину и његовим подјелама и
проблемима, његов каснији супарник на изборима за западноњемачког
политичког воёу, Конрад Аденауер, већ је од самог почетка свог мандата на
позицији западноњемачког канцелара, 1949. године, јасно показивао да му је

управо пријатељство са Француском важније од свега.1 Наредних година то
пријатељство је развијено кроз читав низ европских интеграцијских
институција, од којих је најважнији моменат био стварање Европске економске
заједнице марта 1957. године.2 Крајем педесетих и почетком шездесетих
година партнерство француског предсједника Де Гола и канцелара Аденауера
је било на врхунцу.3 У једном тренутку, на састанку Де Гола и Аденауера у
Рамбујеу, крајем јуна 1960, Де Гол је чак предложио стварање заједничке
француско-њемачке државе.4 Тај приједлог, ипак, није био осмишљен до краја,
па се та иницијатива није никад озбиљно разматрала.
Потписивањем Јелисејског споразума, 22. јануара 1963. учвршћена је
француско-њемачка политичка и војна сарадња као основа система
западноевропске безбједности. Тај споразум је требало да представља трајно
рјешење питања распореда снага унутар западног свијета. Француска је њиме
хтјела да покаже независност своје политике у односу на САД и Велику
Британију,5 а заузврат је била спремна да СР Њемачкој да велике могућности у
оквиру стратешке војне сарадње, нудећи јој притом и нуклеарну заштиту, са
свим својим капацитетима. Де Гол је СР Њемачку сматрао кључним ратиштем
у случају совјетског напада, који се њему, као и многим европским и свјетским
државницима, у то вријеме још увијек чинио врло могућим. Зато је сматрао да
је СР Њемачку, као тампон зону за одбрану Француске од напада са истока,
требало ојачати у што већој мјери, те је чврсто везати уз курс француске
политике.6 СР Њемачка је у то вријеме још увијек била у великој мјери спутана
ограничењима наметнутим послије Другог свјетског рата, па и није имала
велики избор.
Амерички предсједник Џон Кенеди био је врло незадовољан због
потписивања Јелисејског споразума.7 У Вашингтону су сматрали да је то корак
према претварању Европе у трећу велику силу, 8 која би се војно и политички
налазила управо измеёу двије постојеће, што никако није одговарало
америчким интересима.9 Зато је под снажним америчким притиском наредних
година дошло до захлаёења односа измеёу Француске и СР Њемачке, тим прије
што се Аденауер, због старости и болести, октобра 1963. године повукао са
позиције канцелара.10 Наслиједио га је Лудвиг Ерхард. Са Шарлом де Голом су
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односи били компликованији и напетији, тим прије што је Француска у
меёувремену напустила НАТО. Саме воёе, Ерхард и Де Гол, имали су
прилично лоше односе.11
Одмах по доласку на позицију западноњемачког министра спољних
послова 1966. године, Вили Брант се морао ухватити у борбу са сложеним
насљеёем француско-њемачких односа.12 Брант се са Де Голом сусрео четири
пута прије него што га је децембра 1966. први пут у Паризу посјетио као шеф
дипломатије СР Њемачке.13 Приликом разговора у Паризу постављало се
питање како правно оправдати присуство француских трупа у СР Њемачкој, у
ситуацији када је Француска те године изашла из НАТО пакта. Брант је дошао
до елегантног рјешења. У сарадњи са француским министром вањских послова
Кувом де Мирвилом договорио је интензивну обострану сарадњу на плану
одбране, те је саопштио Де Голу како је влада СР Њемачке апсолутно увјерена
у неопходност сарадње двију земаља.14
Том приликом је Брант први пут јавно објавио нову њемачку политику,
која је ускоро постала позната као ''источна политика''.15 Нагласио је да је то
политика којој њемачко уједињење више неће бити предуслов, него резултат.
Такав Брантов наступ је одговарао Де Голу, јер је он сам сматрао да њемачко
уједињење треба доћи тек као посљедица свеопштег смањења напетости, те
обостраних напора двије њемачке државе, а не преко ноћи и насилно. Брант је
углавном имао добре односе са Де Голом. Знао је како треба угодити старом
политичару16 и често га је бранио пред Американцима који су нападали
француског предсједника због тога што су га сматрали одговорним за
разбијање јединства Запада. Брант је подржавао Де Голов концепт ''Европе
домовинā'' као заједнице у којој ће различите нације живјети складно.
У прољеће 1968. године дошло је до неочекиваних проблема у односима
Де Гола и Бранта. Многе агенције су пренијеле вијест како је Брант на једном
засједању њемачке владе у Равенсбургу изјавио како је Де Гол ''шеф владе
опсједнуте влашћу''.17 Де Гола је та вијест неугодно изненадила и наљутила,
тим прије што је био оптерећен разбукталим студентским немирима. Брант је
уложио сву своју политичку и дипломатску умјешност да изглади односе са Де
Голом и да га увјери да није рекао ништа слично. Неугодна ситуација је
11
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превазиёена тек када је Вили Брант донио стенограм са спорне сједнице.18
Упркос Брантовој сусретљивости према Де Голу није било великих потеза у
смислу француско-њемачког заједништва који би подсјећали на Аденауерова
времена.
У доба владе канцелара Курта Кизингера СР Њемачка је имала боље
односе са САД него са Француском. Било је то, у ствари, вријеме када је СР
Њемачка кренула на пут преузимања од Француске улоге најважнијег
европског партнера за разговор и са САД и са СССР-ом.19 Одласком Шарла де
Гола са позиције француског предсједника априла 1969. године, послије
читавог низа унутрашњих криза претходне године, тај курс је био посебно
јасно назначен.20 Готово истовремено Вили Брант је дошао на чело
западноњемачке владе.
***
За новог канцелара СР Њемачке провоёење ''источне политике'' је било
тим изазовније што је морао истовремено размишљати и о француским
реакцијама. У основи ставови Француске и њеног новог предсједника
Помпидуа нису били битно другачији од америчких. Жорж Помпиду је био
увјерен да је Брантов коначни циљ био њемачко уједињење. 21 Према том циљу
он је, као и већина његових претходника и сарадника, био врло неповјерљив.
Како је Брант током 1970. године у Москви и Варшави постигао огромне
успјехе, његово неповјерење се само повећавало. Тако је у разговору с једним
америчким новинаром, децембра 1970, отворено изјавио да Њемачка признаје
границу Одра–Ниса ''само због односа постојећих снага, а ако икада поново
постане велика и моћна, поново ће се ширити ка истоку''.22 Меёутим, с
временом је Жорж Помпиду развио нови поглед на проблем. Он је постајао
свјеснији стварног пораста њемачке моћи, па је настојао да је посматра у
оквиру стабилности и равнотеже, а не више искључиво у оквиру постојања
њемачких ревизионистичких тежњи. То му, ипак, није помогло да промијени
негативан став према Брантовој политици. Било је јасно да анегдота која је
кружила Француском још почетком педесетих година, по којој је наводно један
француски дипломата рекао: ''Ми толико волимо Њемачку да желимо да
постоје двије''23, и даље у Француској има врло озбиљно значење.
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Брант се успјешно носио са замјеркама на рачун његове политике које
су долазиле и са америчке и са француске стране. Његов мото је био да мотиви
који воде партнере у дјеловању према остварењу заједничког циља нису битни
ако ће тај циљ заиста бити остварен и ако ће одговарати и њемачким
интересима.24
Током 1972. и 1973. године Брантова ''источна политика'' је све више
утицала на Француску и на питање проширења Европске економске
заједнице.25 У Паризу је растао страх да ће СР Њемачка кроз успјешно
провоёење ''источне политике'' добити много на политичком престижу, те да ће
Француска у уским оквирима Европске економске заједнице пасти у други
план, први пут након стварања те организације. То је истовремено значило и
губитак статуса најпривилегованијег европског партнера СССР-а за дијалог у
свим политичким и економским питањима, што је била позиција коју је
Француска уживала нарочито након иступања из НАТО-а 1966. године. Због
свега тога се француски предсједник Жорж Помпиду одлучио да напусти стару
Де Голову политику блокаде уласка Велике Британије у Европску економску
заједницу.
Француска је укинула свој вето па је Велика Британија, заједно са
Ирском и Данском, 1. јануара 1973. приступила Европској економској
заједници. Помпиду је то сматрао добрим исходом за Француску, јер ће у
новонасталој ситуацији СР Њемачка много теже обезбиједити своју политичку
премоћ, када је већ њена економска доминација била толико недостижна. С
друге стране, Брант је тај чин сматрао својом великом побједом, јер је он већ
дуго заговарао улазак старих стабилних демократских држава 26, какве су биле
Велика Британија, Ирска27 и Данска у Европску економску заједницу, што је
сматрао додатним гарантом демократске стабилности Заједнице, као и
појачавањем независности те групе држава у односу на САД и Варшавски
пакт.28
Брант је потез отварања врата Великој Британији предлагао Помпидуу
још приликом разговора у Хагу 1969. године. Већ тада је Помпиду рекао
својим сарадницима: ''Ако се неко боји да ће економска тежина СР Њемачке
имати посљедице у поремећају равнотеже унутар Заједнице, онда би он управо
због тога требао бити за њено проширење''.29 Ипак, требало је још неколико
година да се Жорж Помпиду у потпуности одлучи на тај корак. Догаёаји око
24
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проширења 1973. године показали су колико су у основи биле дубоке
супротности измеёу СР Њемачке и Француске, које су, наизглед, представљале
најчвршће савезнике на европском континенту, односно колико су се СР
Њемачка и Француска меёусобно удаљиле од времена срдачне сарадње Шарла
де Гола и Конрада Аденауера десетак година раније.
Било је очито да је Француска на тијесну и срдачну сарадњу с
Њемачком била спремна само у условима у којима се њена политичка
доминација није доводила у питање, како је то био случај у вријеме Де Гола,
почетком шездесетих година 20. вијека. Новостворена ситуација њемачког
успона је код Француза изазивала осјећај панике, тим прије што су се и Совјети
и Американци договорима из 1972. и 1973. донекле меёусобно приближили, па
је све извјеснија била могућност потпуног француског пада у други план,
штавише продубљивања њене изолације. Меёутим, ни СР Њемачка није била
имуна на жеље за политичком превлашћу на европском континенту, само што
она због ситуације успостављене након Другог свјетског рата за такву превласт
још није била способна, а неки француски и западноњемачки политичари су
показивали необичну сличност у погрешним процјенама такве стварности,
упорно прецјењујући западноњемачке могућности. Чињеница је да Вили Брант
није припадао том кругу, он је увијек био врло способан да реално сагледа све
могућности СР Њемачке.
Не само Помпиду, него и већина Француза је зазирала од Брантове
''источне политике''. И њих је она подјећала на европске односе у доба уговора
у Рапалу,30 педесет година раније, када је побијеёена Њемачка након Првог
свјетског рата успјела дјелимично повратити своју политичку независност.
Французи су се плашили да би се отргнута Њемачка могла ''бацити у наручје
Русима''.31 Готово истовјетан ''историјски'' скептицизам је постојао у СР
Њемачкој.32 Тако су нарочито десни радикали договор Француске и Велике
Британије о проширењу Европске економске заједнице сматрали за нову
''Entente cordiale'',33 тј. репризу француско-британске Срдачне антанте из 1904.
године, која је представљала најважнији моменат стварања великог савеза
упереног против Њемачке пред Први свјетски рат.
Препреку за успостављање бољих односа измеёу Француске и СР
Њемачке представљало је присуство притајених жеља појединих
западноњемачких политичара да се у Европи створи потпуно нови систем
савеза, а самим тим и нов геополитички систем односа. Брант је био врло
опрезан са тим концепцијама, али су неки његови сарадници, а посебно Егон
Бар, били врло гласни у својим захтјевима. Претјерано охрабрен почетним
30
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успјесима ''источне политике'', Бар је сматрао да осим попуштања у Европи
треба успоставити систем који би почивао на укидању тада постојећих војних
пактова, те да треба инсистирати на европском споразуму о безбједности, што
би, у ствари, био њемачко-совјетски споразум, у којем би се улога САД свела
само на спољну гаранцију новог система. 34 У тим концепцијама улога
Француске није ни помињана. Због тога је француско негодовање постајало све
гласније, а сам Брант је имао великих проблема у оправдавању својих намјера.
С временом су Французи били и све више против америчко-совјетских
договора о разоружању (тзв. МБФР из 1972. године), јер су страховали да би
могло доћи до повлачења америчких трупа из Европе и додатног слабљења
позиције Француске у односу на СР Њемачку и СССР.35 У року од свега
неколико година у потпуности су измијењене главне одреднице Де Голове
политике која је за циљ управо имала брзо и свеобухватно повлачење
Американаца из Европе, а напуштање НАТО-а 1966. године показало се за
Француску више као пут у изолацију него као корак који ће је представити као
велику силу, независну од САД, и као равноправног партнера СССР-а. Брант је
био свјестан француских проблема, али је избјегавао да говори о њима, не
желећи да код Француза ствара додатни осјећај њемачке ароганције.
***
Лични односи Вилија Бранта и Жоржа Помпидуа нису били пуно бољи
од односа Бранта и Никсона. Меёусобни контакти су углавном били хладни.
Брант је дјеловао повучено према врло образованом и интелектуално
надмоћном француском предсједнику, који је, измеёу осталог, објављивао
антологије француске поезије. Помпиду је био очито љубоморан на Брантове
успјехе и новостворени престиж, те је свом министру Мишелу Жоберу редовно
говорио како Брантов углед почива само на енормном економском успјеху СР
Њемачке, а никако на његовим политичким заслугама.36
Тек је током 1973. године, са уласком Велике Британије у Европску
економску заједницу, у извјесној мјери обновљено партнерство Француске и
СР Њемачке.37 Помпиду је, наиме, већ у прољеће 1972. године покренуо прве
приједлоге за стварање монетарне уније на европском нивоу, 38 односно
стварања Европске уније, што је остварено тек фебруара 1992. године. То ново
партнерство је Помпиду звао ''суштинска основа'' (''base essentielle'').
Могућности су се указивале и новим преговорима министара спољних послова
Мишела Жобера и Валтера Шела о заједничком будућем развоју безбједности у
Европи, новембра 1973.39 Меёутим, нафтна криза изазвана новим израелско34
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арапским ратом, те велике нестабилности меёу европским и свјетским
валутама40, пореметиле су Помпидуове планове који су очигледно тежили
поновном успостављању француске иницијативе на плану европских
интеграција. Штавише, односи Француске и СР Њемачке су се опет значајно
погоршали.
За избијање нафтне кризе (1973–1974) Француска је првенствено
сматрала одговорном политику САД, па је свој лични престиж и
традиционално добре односе са неким арапским земљама настојала
искористити тако што је предлагала да свака земља која је била погоёена
арапским нафтним ембаргом посебно преговара са арапским земљама о
рјешавању сопствене нафтне кризе. С друге стране, САД су жељеле да Европа
заузме јединствен став у контексту притиска на Арапе, што је било супротно
ранијим америчким тврдњама како не постоји јединствена европска политика.
Када је, суочен са неиздрживим америчким ултиматумом око повлачења
сигурносних гаранција за Европу, које су укључивале и Западни Берлин, Брант
попустио Американцима, њемачки министар Хелмут Шмит је на конференцији
земаља потрошача нафте у Вашингтону, фебруара 1974. године, прихватио
америчку иницијативу. Због тога га је француски министар вањских послова
Жобер окарактерисао као ''издајника заједничке европске ствари''.
Незадовољство њемачким држањем и све већа криза око нестабилности валута
навела је Француску да почетком 1974. године напусти Споразум о европском
валутном реду, који су још марта 1972. године успоставили управо француски
и западноњемачки министри финансија Жискар д'Естен и Карл Шилер. Био је
то велики ударац за Бранта и његове визије чврстог повезивања европских
земаља на привредном и монетарном нивоу.
С Помпидуовом смрћу 1974. године све значајне заједничке францускозападноњемачке иницијативе су замрле. Године сарадње новог француског
предсједника Жискара д'Естена (1974–1981) и новог западноњемачког
канцелара Хелмута Шмита нису донијеле посебно велике помаке, иако више
није било подозрења и супарништва, карактеристичног за доба Помпидуа и
Бранта.41 Нови велики напредак у односима двију земаља остварен је тек
блиском сарадњом француског предсједника Франсоа Митерана и
западноњемачког канцелара Хелмута Кола десетак година касније.42
Односе Француске и СР Њемачке је карактерисала појава која, бар
почетком седамдесетих година, није постојала у односима ових двију земаља са
двјема свјетским велесилама, САД и СССР-ом. Било је то супарништво које је
било производ историјске традиције и чињенице да су те земље по својим
географским и демографским потенцијалима имале сличне могућности. У
Француској је, мукотрпно али сигурно, сазријевала свијест да Француска више
40

Seebacher, н.д., 284.
Суту, н.д., 300.
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није велика сила, те да то у новим условима, са својим релативно скромним
људским и економским потенцијалима више не може ни бити. У СР Њемачкој
су водећи политичари били свјесни тадашње њемачке немогућности да постане
свјетска сила, али су, охрабрени успјесима ''источне политике'' и изузетног
економског напретка, одлучно кренули према циљу који су сматрали
достижним – преузимању главне улоге од Француске у западној Европи.
Због таквих карактеристика француско-њемачког супарништва односи
двију земаља нису кренули према чвршћој сарадњи, односно у смјеру који би
за обје земље био дјелотворнији у смислу њиховог заједничког заузимања
позиција у изразито биполарном свијету. Тек су нове прилике осамдесетих
година 20. вијека подстакле лидере двију земаља да ускладе своје интересе,
што је релативно брзо резултирало остварењем нових достигнућа на пољу
европских интеграција, тј. стварањем Европске уније 1992. године.
Током свог мандата, а и касније, Брант је био свјестан проблема
француске позиције, али је свјесно избјегавао да говори о новој њемачкој
надмоћи јер није желио да провоцира евентуалне француске, па и британске,
америчке и совјетске реакције, које би се темељиле на наглашавању резултата
Другог свјетског рата, те евентуалном јавном понижавању СР Њемачке.
Додуше, његова политика је у том смислу говорила умјесто њега. Послије
повлачења 1974. године Брант је своје односе са Француском и њеним
политичарима ограничио на тијесну сарадњу са воёом француских социјалиста
Франсоа Митераном у оквирима Социјалистичке интернационале.
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КАКО СЕ СЈЕЋАТИ ЈАСЕНОВЦА1
65 ГОДИНА КАСНИЈЕ
Шта не престаје да боли, остаје у памћењу.
То је правило најстарије културалне технике памћења.
(Ниче)
Aпстракт: У овом раду се, на основу до сада утврёених чињеница,
анализује процес формирања културалног памћења холокауста код Јевреја, а
затим вишедеценијско формирање и обликовање званичног сјећања у СФР
Југославији и црквено-народног сјећања на Јасеновац. Док су југословенске
комунистичке власти систематски радиле на потискивању сјећања, Црква је
Јасеновац смјестила у црквено-народно сјећање које је културни образац
српског народа. Циљ рада је да покуша одговорити на питање како памтити
Јасеновац, односно какав образац примјенити у обликовању културалног
памћења Јасеновца, те због чега је уопште овакво памћење битно.
Кључне ријечи: званично сјећање, црквено-народно сјећање, културално
памћење, заборав, Јасеновац, Јевреји, Срби.
Ове године навршава се 65 година од пробоја (самоослобоёења)
јасеновачких логораша (22.4.1945) и коначног ослобоёења комплекса
јасеновачких логора смрти (2.5.1945). Упркос чињеници да ове догаёаје
посматрамо са вишедеценијске временске дистанце, у савременој
историографији и данас се преплићу многе контрoверзе о Јасеновцу. О животу
и смрти у овом усташком логору, формираном у сврху истребљења Срба,
1

Поред стварног, именица Јасеновац има и симболичко значење. Она симболизује геноцид над
Србима у Независној Држави Хрватској, тако да су у њој садржани сви логори, сва стратишта и
све жртве (примj. аутора).

Јевреја и Рома, данас још увијек могу да нам свједоче малобројни преживјели
логораши. Управо из ових разлога разумно је поставити питањa: како се
сјећати Јасеновца када они више не буду са нама и зашто је уопште битно
сјећати се догађаја као што су холокауст над Јеврејима и геноцид над
Србима?
У протеклим деценијама свједоци и проучаваоци холокауста питали су
се како објаснити необјашњиво, како на разумљив начин излагати
неразумљиво. Симон Визентал (Simon Wiesenthal) се питао ''kako da nekome ko
nikada u ţivotu nije gladovao niti se smrzavao, doĉaram koliko je nekada vrijedio
komad kruha, kolut repe ili jakna. Kako nekome ko smrt poznaje samo iz novina,
doĉarati šta osjeća ĉovjek koji vidi dim iz krematorija i koji zna: taj jaki, slatkasti
miris dolazi od tijela ljudi koji su još juĉe u dugoj povorci marširali kroz logorske
ceste''.2 Једном ријечју, тражен је начин на који је могуће младим задовољним
људима, роёеним послије рата, представити догаёаје који се по ужасу не могу
поредити ни са чим што се догодило у историји и чија ''беспримјерност може
да значи само да догаёај није људски – другим ријечима није историјски''.3
Да би одговоре на горе постављена питања било мoгуће дати, потрeбно
је анализовати развој сјећања (као културолошку вриједност) на холокауст са
једне, а са друге стране потребно је извршити компаративну анализу настанка и
уобличења званичног сјећања комунистичке власти у Југославији и црквенонародног сјећања на Јасеновац.
Прије него што се позабавимо темом потребно је укратко разјаснити
појмове сјећања, памћења и заборава:4
Сјећање (лат. comemoratio) је комеморативни однос према догаёају из
прошлости. Оно подразумијева прихватање чињенице да се одреёени догаёај
десио у одреёеном историјском моменту, али не подразумијева дубље
промишљање о догаёају нити преиспитивање његове суштине.
Памћење (лат. memoria) може да буде стална категорија у зависности од
тога о којем типу памћења се ради. Постоје четири типа памћења:
1. Индивидуално памћење, које нећемо објашњавати с обзиром на
то да се у раду на њега нећемо освртати.
2. Колективно памћење је сјећање на стварна односно усмено
традирана искуства која су појединци или групе доживјели. Уско
је повезано са политичким колективом.
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Wiesenthal, Simon, Pravda, ne osveta, Svjetlost, Sarajevo, 1989, str. 395–396.
Yehuda Bauer, према: Ћулибрк, јеромонах Јован, Српска Православна Црква и Јасеновац,
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Essen 2005, стр. 30–31.
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3. Комуникативно памћење је краткотрајно памћење којем
припадају три генерације које могу да буду заједница искуства,
сјећања и препричавања. Оно претежно пролази непримјетно.
4. Културално памћење је током епоха важећа конструкција.
Означава збир текстова, слика и ритуала које има свако друштво
и свака епоха и путем његовања истих стабилизују своју слику о
догаёају и тако је преносе другима. Овакав начин памћења
временом постаје дио културног идентитета заједнице.
Заборав (лат. oblivio) у првом реду представља потискивање сваког
помена о одреёеном историјском догаёају. Под њим још подразумијевамо
изградњу фиктивне, лажне слике о историјском периоду на основу стварног
историјског догаёаја, а тиме и своёење догаёаја на статистички податак.
Јеврејско сјећање на холокауст
У Израелу је тек неколико година послије Другог свјетског рата дошло
до званичне комеморације. Резолуција о Дану сјећања на Свете мученике и
хероје (27. Nisan Holy Martyrs and Heroes Remembrance Day – Yom Hashoah)
усвојена је 1951. Датум је пажљиво одабран: смјештен је измеёу краја Песаха 5
и израелског Дана независности.6 Израелски парламент (Knesset) усвојио je
18. маја 1953.7 Закон о сјећању на Шоа (Shoah)8 и на херојство – Јад Вашем
(Yad Vashem)9. Био је то први закон везан за сјећање.
Замишљен као ''чувар и истовремено креатор националног сјећања''10
(што он и јесте), данас је Јад Вашем мјесто у којем се налази образовни,
истраживачки, документациони и комеморативни центар холокауста. При томе
је функција сјећања овдје иста као што је то увијек била за јеврејску нацију:
осим преношења националних поука, холокауст је требало да споји садашњу са
прошлим генерацијама, како би се добило заједничко национално искуство које
би учврстило идентитет.11 У парламенту је 1959. прошао закон којим се
5
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регулише да на тај дан сва мјеста провода буду затворена (кафићи, ресторани и
сл.), а ујутро на двије минуте да се чују сирене у цијелој земљи.12 У
меёувремену, у сваком дијелу Израела постоје ознаке које подсјећају на
холокауст: спомен-плоче на зградама, имена улица названих по борцима из
гетâ, школе су добијале имена страдалих појединаца, као нпр. Јануш Корчак
(Janusz Korczak).13
Религиозни Јевреји имају ритуал за сваки битан моменат у свoјој
историји. Ритуали су битни, јер се кроз њих емоционално вежу за догаёај и
тако се идентификују са дијелом своје историје који би иначе био
заборављен.14 Дословно, историја се уткала у њих путем ритуала, као што је
Холокауст уткан у дугу јеврејску историју: ''Он јесте можда прекретница,
потврда ционистичке идеологије, али није мање повезан са хиљадугодишњим
јеврејским животом у Европи прије рата и са јеврејским националним
препородом послије''.15
Историјски догаёаји као што су холокауст над Јеврејима или геноцид
над Србима, који уёу у колективно, односно културално памћење, помажу при
томе да се колектив као такав дефинише, јер сјећањем на тај догаёај људи се
уче и памте ко су, који им је заправо идентитет. 16 ''Холокауст је кључни
елеменат за национални идентитет многих Израелаца, без обзира на то из које
земље су поријеклом. Холокауст је утиснут у њихове душе као конститутивно
искуство и дубоко утиче на њихово гледање на свијет око себе''.17
Изградња и уобличење званичног сјећања на Јасеновац у СФРЈ
Послије ослобоёења Југославије нова комунистичка власт прокламовала
је политику братства и јединства и заузела став да је побједом
социјалистичке револуције ријешено национално питање. Ипак, долазак на
власт био је само почетак изграёивања новог друштва. Tек су предстојали
напори на изградњи државе, са једне стране, а са друге на стварању нових
12
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социјалистичких вриједности. Једном ријечју, тек је требало провести
револуцију одозго. Значајно ако не и централно мјесто у оквиру стварања нових
вриједности припадало је изградњи и обликовању сјећања на жртве рата и
револуције.18 У циљу изградње и обликовања сјећања, 1947. је формиран Савез
бораца Народноослободилачког рата (СБНОР),19 који је 1952. основао
Комисију за обиљежавање историјских мјеста.20 Ова комисија је требало да,
користећи различите методе, као што су изградња музеја, писање хроника,
одржавање комеморација итд., обликује и чува сјећање на жртве које су
југословенски народи поднијели у борби за ослобођење од фашизма и
стварање социјалистичког друштва.21 Најзначајнија активност СБНОР-а била
је изградња споменика на мјестима погибије значајних личности и великих
битака Народноослободилачког рата, али и на мјестима масовних покоља
цивилног становништва.22 Жртве су на овим споменицима означаване као
антифашисти и жртве фашистичког терора.
Превоёење идентитета жртве у политичку категорију, а да јој при томе
није признат идентитет (национални и/или вјерски) због којег је страдала, није
било случајно. Нова власт, будући интернационалне, комунистичке идеологије,
у којој је био заступљен висок ниво атеистичке доктрине, трудила се да по
Кардељовим идејама створи заједницу новог типа уз нове елементе
идентитета.23 Из ових разлога у званичном сјећању није било дозвољено
наглашавати вјерски и национални идентитет жртве. Постојао је још један
битан разлог: представници комунистичке власти су сматрали, уколико би било
одговорено на питање ко је кога и зашто убијао на мјестима страдања жртава
фашистичког терора, да би то довело до идеолошког дисбаланса у којем би
идеја братства и јединства била немогућа, а који би повећао дистанцу измеёу
потомака жртава и потомака починилаца злочина.24
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Педесетих година 20. вијека комунистичка власт је, и поред става да југословенски народи
треба да се самостално развијају, вјеровала у могућност неке врсте њиховог стапања. Требало
је да то буде Кардељева заједница новог типа, у којој национални идентитети не би били
поништени али би постали споредни. Због овога је требало стварати заједничку културу и
заједничко историјско сјећање. Види: Marković, Predrag J., Titova shvatanja nacionalnog i
jugoslovenskog
identiteta,
Dijalog
povjesniĉara
–
istoriĉara
2,
стр. 241,
http://www.cpi.hr/download/links/hr/7897.pdf ( 23.2.2010 )
19
Организација је 1961. преименована у Савез удружења бораца Народноослободилачког рата
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У интервјуу за филм Јадовно (Сокофилм, 1990) аутора Милорада Бајића, историчар Ђуро
Затезало, осврћући се на ово питање, каже да је од представника власти добијао упозорења да
то не треба радити зато што ће се потомци починилаца осјећати неугодно.

СБНОР-ова Комисија је у периоду 1952–1961. подигла 14.402
споменика.25 Поред овако грандиозних градитељских активности, у овом
периоду власти нису дозвољавале никакву иницијативу за обиљежавања
комплекса логора Јасеновац.26 Уопште, обиљежавање логора на подручју
Независне Државе Хрватске (НДХ) није се уклапало у политику креирања
званичног сјећања.27 Било их је тешко повезати са избијањем устанка и
смјестити у оквире сјећања на револуцију. Стога су југословенске власти
тражиле модел како заборавити Јасеновац.28
Јасеновачки логор је ослобоёење дочекао у доста рушевном стању,29 али
је ипак већина логорских објеката могла бити конзервисана и тако сачувана од
пропадања.30 Упркос овим могућностима, одмах послије ослобоёења нове
власти су приступиле рушењу затечених објеката и рашчишћавању терена. 31
Ови радови трајали су око пет година.
До првог обиљежавања логорског комплекса дошло је 1954. Тада су
власти котара Новска донијеле одлуку о откупу земљишта на којем се налазио
логор Јасеновац. Након откупа представници Савеза бораца општине Новска
поставили су табле са натписима на мјестима на којима су се налазили
25
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логорски објекти.32 Земљиште, које је до тада било обраёивано, након 1954.
било је запуштено и зарасло у шипражје.33
Овакво стање потрајало је до почетка шездесетих година, када је
одлучено да се подручје логора смрти Јасеновац уреди и претвори у Споменподручје Јасеновац. До овакве одлуке дошло је под притиском преживјелих
логораша и потомака жртава који су од јула 1946, сваке године у све већем
броју, долазили на славу храма у Јасеновцу, а у тим приликама је служен
парастос и вршен помен жртавама јасеновачког логора. 34 Управо овакав развој
догаёаја приморао је представнике власти да култ, који је евидентно настајао,
ставе под контролу.
Централни одбор СБНОР-а Југославије затражио је 1960. од двојице
архитеката, Зденка Колација и Богдана Богдановића, да понуде приједлоге за
обиљежавање логора Јасеновац.35
За изградњу споменика и уреёење ужег простора логорског комплекса
прихваћен је приједлог архитекте Богдана Богдановића. Бетонски цвијет у
облику тулипана завршен је средином 1966, а требало је да буде, по ријечима
аутора, ''znak vjeĉitog obnavljanja – graĊevina, kao superstruktura, okrenuta dvojno
– kriptom prema ţrtvama iz kojih vuĉe svoj korijen i krunom, nekom vrstom obrnute
kupole – prema svjetlosti i suncu. Simboliĉno, prema ţivotu i slobodi...''.36 Логорски
објекти били су обиљежени хумкама, а мјеста гробница и мучилишта плитким
удубљењима. До 1970. знатно скромније је уреёена и већина осталих
локалитета јасеновачког логора.37
Подсећамо да је, уз поменута два, било још приједлога за уреёење
Спомен-подручја Јасеновац, које је одбацио сам Јосип Броз. Сматрајући да ово
питање треба ријешити тако што ће се младима предочити да је то (била)
одмазда непријатеља за устанак народа Југославије'',38 а како би млади имали
неке користи од тога. Тито је одбио и приједлог да се отворе гробнице и кости
заштите од пропадања, а преко гробница поставе стаклени поклопци како би се
кости увијек видјеле.39 Наиме, комунистичкој власти је било потребно сјећање
32
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Види: Фото галерија данашњег Спомен-подручја Јасеновац,
[ http://www.jusp-jasenovac.hr/Default.aspx?sid=5108 ( 24.2.2010 ) ]
34
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Свети архијерејски синод СПЦ, Београд, 1990, стр. 237–276, стр. 249; Дедијер, Владимир,
Милетић, Антун, н.д., стр. 318.
35
Види: Spomen obiljeţja KCL Jasenovac, [ http://www.jusp-jasenovac.hr/Default.aspx?sid=5023
( 24.2.2010 ) ]
36
Види: Spomen obiljeţja KCL Jasenovac, [ http://www.jusp-jasenovac.hr/Default.aspx?sid=5023
(24.2.2010) ]
37
Види: Дедијер, Владимир, Милетић, Антун, н.д., стр. 331.
38
Исто (курзив аутора)
39
Извод из сјећања Миле Драгића о уређењу Јасеновца 1961–1966, у: Дедијер, Владимир,
Милетић, Антун, н.д, стр. 327.
33

на Јасеновац (кад он већ није могао бити заборављен), у коме би истина била
релативизована, а ни жртва ни злочинац не би били означени идентитетом у
име којег су страдали, односно чинили злочине.
Безлични споменик, са безличним стиховима из пјесме Јама Ивана
Горана Ковачића (''Gdje je mala sreća, bljesak stakla / Lastavičje gnijezdo, iz vrtića
dah; / Gde je kucaj zipke, što se makla, / I na traku sunca zlatni kućni prah?''40),
јасно говори да се Богдановићев пројекат изградње споменика уклапао у
концепт званичног сјећања који је до тада већ био изграёен.41 Посјетилац
Јасеновца након изградње споменика тешко је могао да закључи не само ко је,
кога и зашто убијао, већ и уопште шта се то догаёало у Јасеновцу у периоду
постојања НДХ.
Двије године након изградње споменика отворен је Меморијални музеј
Концентрационог логора Јасеновац. Музеј је до 1991. развио низ активности.
Имао је двије сталне музејске поставке, неколико покретних, развио је
васпитно-информативне
активности,
издавачку
дјелатност,
помагао
истраживачки рад итд. Три пута годишње организована су окупљања у
Јасеновцу, 22.4. обиљежаван је Дан пробоја логораша, 24.4. Дан ослобоёења
Старе Градишке и 4.7. Дан борца.42 У говорима државних званичника и
представника борачких организација приликом ових обиљежавања стално је
истицано, поред осталог, да је Јасеновац био мјесто које је служило фашистима
за уништење наших народа. Овдје ћемо навести дијелове само неких типичних
говора који одсликавају развој званичног сјећања на Јасеновац:
''Наши људи, формирани у револуционаре у класним сукобима
капиталистичког друштва старе Југославије, наша браћа и сестре, дјеца и
очеви, најмилији наши сусједи и пријатељи овдје су престали живјети. (...)
Планови фашистичког окупатора о истребљењу наших народа свим могућим
рафинираним и бруталним методама – од настојања да распире братоубилачку
борбу до уништавања у концентрационим логорима – били су ремећени
оружаном борбом наших народа. (...) Побједу смо извојевали уз велике жртве,
меёу којима су и ове из концентрационог логора у Јасеновцу. А наше жртве и
побједе наш су обол човјечанству за уништење фашизма, залог наше слободе и
истинске самосталности свих народа који данас сачињавају социјалистичку
Југославију.''43
''Ви сте се овдје сабрали на мјесту које има двоструку улогу. Прво оно је
срамна тачка у хисторији човјечанства, губилиште кад су најгори умови,
најгори људи овога свијета, чинили нечувена звјерства да би себи осигурали
моћ над тим свијетом, да би владали над људима, да би их потчинили својој
40
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вољи и својим мрачним циљевима. (...) Ту је текла крв бораца за слободу, крв
наше браће, наших сестара, наших очева.''44
''Јасеновачки логор смрти најмрачнији је израз политике усташке тзв.
Независне Државе Хрватске, покушај да се масовним депортацијама,
мучењима и уморствима угуши слободарски покрет наших народа и угаси
пламен устанка који се незадрживо ширио у свим крајевима наше домовине.
(...) Јасеновачки логор – то су гробнице наше браће: Срба и Хрвата, Словенаца,
Муслимана, Чеха и Словака, Рома и Жидова и других народа и народности који
су овдје меёу ријекама заувијек остали узидани у темеље наше слободе и наше
одлучности; Јасеновац – то је позив и завјет да никада и никоме нећемо
дозволити да нас пребројава и раздваја да нас дијели по народностима и
вјерама, да нам трује младе генерације.''45 ...
''Сваке године у ово вријеме окупљамо се овдје на највећем гробљу
југословенских народа које тишином хумки нијемо, али истовремено гласно и
заувијек, оптужује ратне страхоте и усташки фашистички злочин и свједочи о
безумно свирепом мучењу, понижавању и звјерском убијању људи. (...)
Најгори израз фашистичко-националистичке реакције и издаје народа били су
усташтво, четништво и бјелогардејство. У том смислу тзв. Независна Држава
Хрватска никад и ни у чему није изражавала интерес хрватског народа, који је
вијековима сложно живио с другим братским посебно српским народом. НДХ
није била ништа друго него машинерија за извршавање терора и злочина све до
геноцидних размјера. То се на најстрашнији начин потврдило овдје у
Јасеновцу, којег су усташе оформиле у радионицу смрти у којој је вршена
масовна и појединачна ликвидација Срба, Јевреја, Рома те Хрвата, Муслимана,
Словенаца, Црногораца и других народа и народности.''46 ...
''Овдје шутња говори више од било које ријечи. А ријечи су нужне.
Ријечи да се не заборави. (...) Комплекс логора Јасеновац је уврштен меёу 21
концентрациони логор у Европи са насловним статусом – централни. Од
почетка до самога краја II свјетског рата јасеновачка и друга губилишта су
односила људске животе остављајући незнане и необиљежене гробнице. Сваки
од тих живота је завршен мученичком смрћу, прекинут на најстрашнији начин
само зато што је припадао другој нацији, другој вјери, што је био другачијих
политичких убјеёења. Сваки од њих издржао је стравичне патње и понижења
прије него што је погубљен па је само то довољно за пуну мјеру историјске
истине и памћења. Њихов број, који говори да је ријеч о масовном геноциду
над Србима, Јеврејима, Ромима и припадницима напредних хуманистичких
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увјерења, над Хрватима, Муслиманима и другима свједочи о размјерама и
дубини историјске трагедије.''47
Овај скуп цитата само је илустрација онога што су државни званичници
говорили у Јасеновцу на скуповима у периоду 1966–1990.48 У поменутим
говорима видна је својеврсна ''еволуција'' у изградњи и обликовању сјећања.
Седамдесетих година 20. вијека досљедно је поштован став дa јасеновачко
страдање треба памтити као освету непријатеља због устанка југословенских
народа. При томе није помињан вјерски и национални идентитет жртава, већ су
оне означаване као наши народи, страдали због борбе против фашизма. Исто је
и са починиоцима који су представљани као фашистичке слуге, слијепи
извршиоци воље окупатора. Осамдесетих година 20. вијека државни
званичници у говорима у Јасеновцу жртве почињу означавати националним
идентитетом, али при томе не разликујући жртве које су страдале због
националног и вјерског идентитета од жртава које су страдале због политичких
и идеолошких увјерења. У другој половини деценије почињу се правити
разлике, истина, доста опрезно. Ипак, сада је наглашавана разлика измеёу
жртава, које су страдале само зато што су биле друге вјере или друге нације –
Срби, Јевреји и Роми, од оних напредних елемената Хрвата и Муслимана, који
су страдали због политичких и идеолошких увјерења. 49 Овим је био заокружен
процес развоја званичног државног сјећања на жртве Јасеновца.
Црквено-народно сјећање на Јасеновац
На самом почетку рата, већ у љето 1941, Српска православна црква
(СПЦ) је формирала Комисију са циљем да прикупља и записује информације о
злочинима над Србима на територији окупиране земље (превасходно
усташким, на територији НДХ, и албанским, на Косову и Метохији). Крајем
1942. или почетком 1943. ова Комисија, са др Радославом Грујићем
(историчаром и професором Богословског факултета у пензији) на челу,
припремила је први Меморандум Српске цркве о звјерствима у НДХ,50 у којем
је систем јасеновачких логора заузимао централно мјесто. Ово нам говори да је
Свети архијерејски синод, иако и сам обезглављен,51 испољавао животно
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интересовање за записивање и памћење свих злочина над Србима.
Интересантно је да је Црква од почетка у страдању српског живља препознала
мучеништво за вјеру православну. О томе свједочи извјештај проте Илије
Јовановића из Старе Градишке који каже да је морао преузети опслуживање
Босанскоградишке парохије ''која је мученичком смрћу, уочи Ђурёевдана
(6. мај), пароха и архијерејског намјесника Душана Суботића остала
упражњена''.52 Подсјећамо да је у православном предању Мученик – Мартир –
Свједок (грчки: μάρτσς, mártys), који свједочи ''о Христу, о Његовом
спасоносном делу (...) животом и смрћу, тј. до мартиријума=страдања''.53
Сходно томе жртве Јасеновца су препознате као свети новомученици, односно
свети мученици савременог историјског момента.54
Одмах послије рата, у Јасеновац се вратио Лазар Радовановић, парох
јасеновачки. Он је од преосталих неколико логорских барака направио
парохијски дом и стан, а просторију која је усташама служила као гаража или
механичарска радионица преуредио је у привремени ''храм''. Први помен
жртвама јасеновачког логора десио се на храмовној слави 7. јула 1946. Од овог
момента у наредном периоду на храмовну славу Ивањдан (7. јул) долазило је
све више људи, преживјелих логораша и потомака жртава. 55 Они су временом
почели да траже обнову храма у Јасеновцу.
Интересантно је да је сјећање Цркве увијек, па и у овом случају, везано
за храм, ''јер се у њој врши евхаристија (благодарење) чији су разлог и
светитељи (...). Меёу светитељима који се помињу посебно мјесто заузимају
мученици: први храмови су подизани на њиховим гробовима, њихове мошти се
уграёују у часну трпезу… као предуслов да се евхаристија врши.''56 Како је
евхаристија централни дио литургије, тако је литургија централни дио памћења
Цркве. Управо у Литургији се помињу сви чланови Цркве, јер по православном
предању у Богу нема мртвих. Управо из ових разлога Црква је почела борбу за
обнову порушених храмова.
И послије оснивања Спомен-подручја Јасеновац вјерници су се
окупљали у Јасеновцу, на отвореном су служени помени и парастоси, што је
био и својеврстан протест због тога што и храм није дио спомен-комплекса, као

Острогу
1941.
године,
приредио
и
написао
Џомић,
Велибор
В.,
http://mitropolija.co.me/istbibl/dzomic-patrijarh_dozic_l.html ( 22.2.2010 )
52
Извјештај свештеника Илије Јовановића од 24.7.1941. архијерејском намјеснику у Кучеву
види у: Јевтић, епископ Атанасије, Великомученички Јасеновац, стр. 131–132.
53
Јевтић, Атанасије, Сведочење као метод Цркве. Живо предање у Цркви, Братство Светог
Симеона Мироточивог и Видослов Тврдошки, Врњачка Бања–Требиње, 1997, стр. 152.
54
Почетком педесетих у Америци је епископ Николај Велимировић написао Службу
новомученицима Србским пострадалим за веру православну и српско име од усташа у другом
светском рату. Код нас је ова Служба објављена 1990. у издању манастира Рукумија. Види:
Ћулибрк, јеромонах Јован, н.д, стр. 111.
55
Исто, стр. 249.
56
Ћулибрк, јеромонах Јован, н.д., стр. 109–118, 111.

што је то био случај у Маутхаузену или Дахауу. 57 Чак и када је споменик био
изграёен, вјерници су палили свијеће на вјештачким хумкама, које су
обиљежавале мјеста на којима су се налазили логорски објекти, и бацали
ивањданске вјенчиће у базене у подножју споменика.58
Обнова храма у Јасеновцу почела је освјештањем камена темељца на
Ивањдан 1971.59 Изградња је трајала до 2. септембра 1984, када је освјештан
храм.60 Освјештање храма је служио патријарх српски Герман, који је том
приликом изговорио чувене ријечи: ''Браћо, да праштамо – морамо, јер је то
јеванёелска заповест, али да заборавимо – не можемо.''61 Православна црква је
изградњом храма у Јасеновцу заокружила култ новомученика српских.
Одреёивање датума помена и њихове прославе везује се управо за датум
обнове јасеновачког храма.62
Црквено обликовање сјећања на Јасеновац је јасеновачке жртве
стављало у континуитет историјског постојања српског народа. Из своје бурне
прошлости српски народ је памтио многе личности и догаёаје који су пресудно
утицали на његово историјско кретање. Ипак, само су двојица били доживљени
као ствараоци народног идентитета. Били су то свети Сава и свети косовски
мученик кнез Лазар.63 Свети Сава је својим радом, духовном, културном и
језичком оставштином, као и зачетком организације аутокефалне Српске цркве,
био запамћен као први учитељ и просвјетитељ српског народа. Од његовог
времена Српска црква постаје народна, а српско православље – светосавље.
Светосавље није доживљено као нека посебна вјера, већ као аутентично
Хришћанство доживљено код Срба.64 Управо на култу светог Саве, најприје у
колективном а затим у културалном памћењу Срба, развило се, као етичка
вриједност, опредјељење за духовне вриједности, што је очито у српском
средњовјековном задужбинарству, а пуни израз нашло је у косовском предању
опредјељења за царство небеско.65 Одмах послије Косовске битке 1389. Срби
су могли да ''управо као пук (јер су кнез и властела изгинули), прихвате
57

Исто, стр. 253.
Ћулибрк, јеромонах Јован, н.д, стр. 113.
59
Босанац, прота Бошко, н.д, стр. 254.
60
Исто, стр. 261; Ћулибрк, јеромонах Јован, н.д, стр. 114.
61
Говор патријарха српског Германа на освећењу цркве у Јасеновцу. У: Јасеновац – мјесто
натопљено крвљу невиних, н.д, стр. 287–288.
62
СПЦ у цјелини није одредила дан помена и прославе Новомученика српских. Дан њиховог
помена за сада се одреёује на нивоу епархија, тако да су они различитог датума, али су сви ови
датуми везани за догаёај обнове храма у Јасеновцу. Примјера ради, Епархија славонска врши
помен у прву недјељу након Велике госпојине (28. август), док се помен у Епархији
аустралијско-новозеландској врши 13. септембра. Подаци добијени од секретара епархија у
фебруару 2010.
63
Више о томе у: Јевтић, Атанасије, Свети Сава и Косовски завет, Српска књижевна задруга,
Београд, 1992.
64
Види: Исто, стр. 237–245.
65
Јевтић, Атанасије, Свети Сава и Косовски завет, стр. 242–243 и стр. 245–246.
58

тумачење, које је црквеног поријекла, како се на Косову изгинуло због
опредјељења за царство небеско, јер се једино послије тога могу очекивати
васкрсење и будући слободан живот'', (а тиме су посвједочили да су – аутор)
''народ озбиљног лика, духовно развијен, привржен својој вјери и традицијама,
са сопственим законима, моралним начелима и установама свакидашњег
живота''.66 Овакво тумачење косовске трагедије обликовано је у Цркви, у првом
реду од стране исихаста.67 Након коначног пада српских земаља под турску
власт ово тумачење се преселило у усмено народно предање, о чему нам
свједочи богат косовски циклус епске народне поезије.68 Кроз ово предање
провијава посебан етички кодекс, којег је народни пјесник формулисао
стиховима: ''Боље ти је изгубити главу, / Него своју огр'јешити душу''.69 У
црквено-народном сјећању Срба косовска трагедија доживљена је као потврда
светосавског морала, а Јасеновац као потврда Косовског предања. 70 Овакво
сјећање, које није стерилно ни политички ограничено, оставља могућност
надградње јер је, поред вјерујућих православних Срба, оно блиско и
прихватљиво за српско друштво у најширем значењу те ријечи.
Закључак
Одмах након рата Јевреји су се ангажовали на изградњи културалног
памћења холокауста. У њиховом памћењу холокауст је смјештен у библијски
контекст, а тиме и у саму културну матрицу јеврејског народа. Поред тога, они
су пронашли модел како да овај доживљај пренесу на читаво друштво,
ангажујући све релевантне државне институције и друштвене установе.
Образовање о холокаусту, које је постало обавезно за све ученике основних и
средњих школа, као и за војнике, подигли су на висок ниво. Затим су створили
читав низ ритуала везаних за холокауст, који су се постепено утиснули у
свијест читавог народа.
Наспрам њих Срби су ушли у државу у којој је важећа идеологија била
братство и јединство и која се трудила да створи нов идентитет народа, у којем
би социјални елементи имали конститутивну улогу. Морални кредибилитет
комунистичка власт требала је стећи изградњом званичног сјећања на жртве
рата и револуције у којем није било мјеста сјећању на Јасеновац. У овом
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сјећању жртвама усташког геноцида, Србима, Јеврејима и Ромима, није био
признат идентитет због којег су страдале. Своёене су на политичку категорију,
а веома често и само на број, што је значило потпуну дехуманизацију жртве.
Црква је, са друге стране, успјела да сјећање на Јасеновац смјести у
црквено-народно сјећање, које је културни образац српског народа. Ипак, оно је
било сведено само на православне вјерујуће Србе. Шира друштвена заједница
није урадила ништа како би на овом темељу, у начелу прихватљивом за српско
друштво, изградила културално памћење.
С обзиром на то да је званично сјећање на Јасеновац доживјело судбину
државе која га је обликовала, што је створило одреёени вакуум и сјећање
заледило на нивоу комеморативног односа, постоји опасност да и само сјећање
умре смрћу посљедњих преживјелих логораша. Стога се данас више него икада
јавља потреба за превоёењем фрагментованог периодичног сјећања у
културално памћење народа, које би требало да постане дио народног
идентитета. Споменици, годишњице и ритуали који учвршћују сјећање више не
би били само мјеста туговања већ би постали средство за јачање колективног
идентитета. Изградња културалног памћења била би значајна и због тога што
би омогућила стварање сензибилитета за препознавање евентуално неког новог
облика србофобије, што би предупредило нова страдања.
На темељу формираног црквено-народног сјећања шира друштвена
заједница има могућност да покрене процес стварања културалног памћења.
Овај процес би подразумијевао ангажман свих релевантних државних
институција и друштвених установа.
По узору на јеврејско памћење холокауста, потребно је образовање о
холокаусту и геноциду учинити обавезним за све ученике основних и средњих
школа. Настава би се требала реализовати не само у оквиру часова историје
него интердисциплинарно. У оквиру образовања посебно је битна посјета
музејима, споменицима, учешће на тематским радионицама, те је неопходно
искористити и ненадокнадиво сјећање преживјелих. Образовање о холокаусту
и геноциду је потребно да би се створила свијест младих људи о томе шта су то
холокауст и геноцид, да имају сензибилитет за било какву врсту ксенофобије и
расизма, да препознају предзнаке који могу да воде ка холокаусту и геноциду,
како би спријечили да се заиста никада више не понове.
Постојеће црквено-народно сјећање потребно је пренијети на друштво (у
најширем смислу те ријечи) на неколико следећих начина:
o изграёивати храмове посвећене светим новомученицима српским и
путем вјеронауке ширити свијест о њима,
o школе, улице, тргови требали би носити имена неких од логораша,
o на Дан сјећања, 22.4, требало би да се огласе сирене на које би бар на
минут стао уобичајени свакодневни живот, те
o тога дана медијски програм требао би бити прилагоёен догаёају
сјећања.

Ово је један од начина како изграёивати културално памћење, односно
како периодично сјећање на Јасеновац преводити у сталну категорију памћења,
која треба постати дио културног обрасца српског народа у 21. вијеку.
Mira Jovanović-Ratković
Dragoslav Ilić
How to Remember Jasenovac after 65 Years
Summary
After 1945 the state government organized silence about the genocide against
Serbs, Jews and Roma in Independent State of Croatia (NDH) 1941–1945.
Inadequate ''conducted memory'' under the auspices of brotherhood and unity and the
socialist ideology had frozen the memory of the Second World War, or ''fragmented
private memory'' is contrary to the ''official memory'', which sees war only as a
''national liberation and socialist revolution''. Such a selective memory, which
separates parts of society from the official remembrance, created a gap between
private and official memories and led to the complete dehumanisation of victims
whose identity is often reduced to the level of political, revolutionary identity, or
even just the number. Once a year commemoration can enable people to forget the
horror and the challenges of the Holocaust and genocide. And therefore, in order not
to be forgotten and neglected, like it happens with the socialistic monuments, the
remembrance should grow into a collective and cultural memory. It is necessary to
live Jasenovac, as well as to live Kosovo. This means in daily life to remember the
martyrs of Jasenovac. Precisely, the holder of such a memory in the period of the
existence of Communist Yugoslavia was the Serbian Orthodox Church (SOC). It is
the liturgical memory and constant mention of the victims confirmed their identities
for which they suffered. The SOC performed the victims‟ rehumanization. This
experience of the Church is revealed in the following words: ''innocent victims of
Jasenovac, the Holy Serbian New-Martyrs of Jasenovac, live in our hearts and souls,
in our prayer and reference memory''.
The Jewish Holocaust memory is located in the biblical context, and thus in
the very cultural matrix of the Jewish people. Besides this, they found a model on
how to transfer this experience to the whole society. Holocaust Education is on a
high level. There are a series of rituals related to the Holocaust that is gradually
branded in the awareness of the entire nation.
When it comes to Jasenovac, the Church was able to put Jasenovac in the
church-folk memory that is a cultural pattern of the Serbian people. It still was
reduced to only believing Orthodox Serbs, so that this in itself was not enough. The
social community has not done anything. What we are facing today and the future
generations of Serbs is to find a way that the existing church-folk memory grow into

a cultural memory. This is precisely the pattern how a periodically remembrance can
be transported into collective memory and cultural memory.
Education about the Holocaust and genocide is necessary to create an
awareness of young people what is Holocaust and genocide, to have sensitivity to
any kind of xenophobia and racism, to recognize the sign, which can lead to the
Holocaust and genocide, to prevent that this really never happens again.
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РЕПУБЛИКА СРПСКА ИЗМЕЂУ
"РЕГИОНАЛИЗМА" И "РЕОТОМАНИЗАЦИЈЕ"
Апстракт: Активност око уласка БиХ и њених дејтонских ентитета у
евроатланске пројекте – НАТО и Европску унију креће се у новије време
измеёу две меёународне крајности. Прва крајност је активност
европарламентараца окупљених око Европског слободоумног савеза, који се
боре за "самоопредељење народа који немају државу" и Европу у којој би се
Немачка раширила, а остале европске силе разбиле на мање, а све у циљу
остварења "Европске уније слободних народа". Био би то немачки пројекат
Европе регија, у коме би дејтонска БиХ била у регији "западни Балкан" или
шире "југоисточна Европа". Друга крајност је сан о повратку Турске на Балкан,
са мирисом османског империјалистичког раја, који је одсањао један од
најпознатијих светских османиста, историчар Халил Иналџик, а који пројектује
турски министар спољних послова Ахмет Давутоглу. Он је у Сарајеву на
предавању спољној политици Турске на Балкану рекао да Турска има право и
интерес да утиче на уреёење односа на Балкану, Кавказу и Средњем истоку,
који би поново требало да буду у јединственој регији, а које људи зову
"реотоманизација". На ово су се јавили јавни позиви неких Бошњака да Турска
појача свој ангажман на Балкану. Циљ је политичка маска за једну дугорочну
политику, БиХ без Срба и Хрвата. Све верзије меёуполитичких преговора у
Пруду и у Бутмиру, па у суштини и Дејтону, је одбијање сваког договора са
Србима, као и пред рат 1992, у циљу остварења унитарне БиХ, у којој би Срби
и у Републици Српској "били бесправна национална мањина".
Кључне речи: Република Српска, Европска унија, Балкан, Турска, НАТО,
Дејтон, Вашингтон, Брисел, Пруд, Бутмир, Кемал Ататурк, Ахмет Давутоглу,
Срби, Хрвати, Бошњаци.
На меёународном плану садашњи тренутак Републике Српске ближи је
почетку њеног настанка него побољшању њеног меёународног положаја. Јер,
како каже Милорад Екмечић, српски народ западно од Дрине ушао је 1992. у
"преврат историје, која из темеља будућност Балканског полуострва уводи у
епоху трајне нестабилности", или како пише бивши руски председник Борис
Јељцин у својим Мемоарима: "Мрачна књига новије историје је затворена, али

на колико дуго?" Сада се преплићу два карактеристична раздобља европске
историје из неколико векова у борби за власт у Европи – eвропски поредак и
одреёивање позиције силе у заседању на европски престо одреёивало је до пред
крај 18. века доба у крви и разарању и вечно смењивање германског и
латинског елемента на престолу европског поретка. Идеју је обрнула
Француска револуција 1789. године. Читав 19. век протекао је у Европи у
конституисању не европског поретка, већ националних држава у оквиру којих
се онда тражило решење за овладавањем европским престолом. Република
Српска после распада Југославије и граёанског рата резултат је логике обају
наведених раздобља – раздобља германског проливања крви и француског
стварања националних држава.
У наше време, у којем је створена Европска унија и у којем су разбијени
Совјетски Савез и Југославија, Немачка је добила оба светска рата и жели да
постане центар Европе. При томе је битан део њене стратегије Балкан и њене
новостворене регије "западни Балкан" и "југоисточна Европа" са војном
структуром НАТО пакта, у којем, поред САД, значајну улогу игра Турска са
својим снажним потенцијалом. Немачка, боље повезана трговински са
Балканом него Француска, може да придобије за себе примамљивим приступом
највећем тржишту као и обилатом помоћи, инвестицијама, војном обуком,
оружјем, технологијом и слично.
Проблем Балкана, БиХ и Републике Српске проистиче из поларизовања
разлика у стварању јединствене Европе измеёу немачког и француског
концепта јединства и филозофских разлика друштвене организације такве
заједнице. Француска се држи идеје о "Европи држава – нација", Немачка сања
о једном новом савезу регија – које би зависиле од њеног језгра и сачињавале
масу од 190 милиона људи. Овај немачки концепт преко САД и НАТО савеза
због Русије укључује у регион западни Балкан, а посебно југоисточна Европа
Турску, за коју БиХ има врло значајно место.
Јачање Турске на Балкану и региону југоисточне Европе и њено
увлачење у Европску унију доводи Балкан и српски народ јужно од Саве у
положај сличан оном из времена светско-историјских сукоба Османлија и
Хабзбурга на Медитерану и средњој Европи, започет у првој половини 16. века.
И тада и касније балканске средњовековне и нововековне државе ратовале су
са Османлијама под државним и верским, касније и националним заставама, а
стварно су се бориле око цивилизације у којој ће живети. Развлачен
империјалним амбицијама средње и источне Европе и Блиског истока од краја
15. до 18. века, Балкан се од почетка 19. века усмерио према граёанској Европи.
Дејтонска Република Српска данас не брани од унитариста и
централиста дејтонске резултате, већ се налази у средишту борбе на размеёу
Европе и исламистичких крајности које делују од распада Југославије и
граёанског рата у БиХ. Две године после дејтонског стварања БиХ, у којој је
Република Српска ентитет, сан о повратку Турске на Балкан, са мирисом
османског империјског раја, одсањао је један од најпознатијих светских

османиста, историчар Халил Иналџик. Он је у великој и препуној сали САНУ у
Београду, у саопштењу Историјски примери коегзистенције: Османско
царство на Балкану изнео тврдњу да је турска окупација, за коју се у нашој и
светској науци зна да је била једна од најдужих и најсуровијих, трајући чак
"пет векова", била општа благодет, заштита и сигурност за балкански свет и
освојене просторе! Нагласио је да је "прво озбиљно оспоравање османске
цивилизације потекло од балканске интелигенције школоване на западу у 19.
веку и каснијег њеног учешћа у националним балканским устанцима". До тада
је, према речима Иналџика, све било у најбољем реду. Укратко, рекао је он,
ислам је једно егалистичко друштво, које одбацује аристократију, касте и
привилегије по раси, богатству и наслеёу, и све се добија на основу конкретних
заслуга и рада. Наравно, "оно је правило, истина, неке разлике измеёу
мушкараца и жена, верника и неверника", каже он, али је, ипак, толико
различитих народа и вера пуна три века живело у "мирољубивој
коегзистенцији", познатој у историографији као "pax otomanica". Он је даље
нагласио да је Отоманска империја била кишобран који је штитио све своје
поданике, народе, цркве и додао: "Наш приступ историји Балкана мора да се
ревидира".
Иналџикова наука, под плаштом политике и каснија иступања других,
показује да није сахрањена предисторија модерне Турске, коју је докрајчио
Кемал Ататурк својим реформама, да је нова средња класа, која почива на
модерној индустријској заједници, једна обична варка ума и да је могуће да
она, профилисани слој интелигенције модерног индустријског друштва, и сама
може бити исламизована и стати на чело повампирених амбиција некадашње
Турске. Нагли раст секуларизованих друштава и њихова индустријализација
отворено наслућује могућност да исламска традиција, са верским воёством у
лику турских султана, укинутом 1924. године, преживи. Ислам је као религија
понудио данас доказе да одреёена верска учења нису дошла у кризу са
изазовима индустријализације. То показује један турски политичар убрзо
послије Иналџика. Говорећи о турским везама са балканским суседима, он
каже: "Ватра је угашена, али пепео је понегде још врућ". Бивши председник
Републике Турске Сулејман Демирел, опште погледе на везу Турске са
Европом свео је на природну додирну тачку: "Турска има разумљиво снажан
интерес за судбину Балкана. Уз све наше историјске, културне и социјалне везе
са регионом, које нам дају балкански идентитет, ово је такоёе и подручје у
коме живи и знатна национална мањина Турске. Са друге стране, ми имамо
велику активну дијаспору балканског порекла у Турској. Стога, све што се
догоди на Балкану има непосредне реперкусије на нашу безбедност и развој".
Данашња реалност показује да Турска не поштује људска, мањинска и
верска права и да њен лаицизам није стваран. Ислам је у сваком погледу
доминантан, имами су плаћени државни службеници, иако је чињеница да се не
примењује шеријатско право. Држава пак гради џамије, медресе, формира
исламске факултете, финансира верско образовање, поставља и отпушта

исламске великодостојнике. Понижење хришћана у Турској није прекинуо ни
Кемал Ататурк. Оно се данас спроводи на другачији начин него некад. Када је
основана модерна Турска, после збацивања последњег султана, у тој земљи су
петину становника чинили хришћани. Данас су далеко испод једног процента.
Има их само промил. Турски устав не гарантује слободу верујућих као
колективитета цркве, већ појединца, да могу да се моле, учествују на верским
церемонијама и прославама. Фактички им је немогуће да достигну високе
положаје у војсци и државној служби. Истина, Турска најављује да ће се
реформисати и увести "ничим ограничене слободе". То најављује турска влада
која има отворену исламску оријентацију више него било која од Ататурка до
данас. Демократски дефицити се не односе само на религију већ на све области
живота. Амерички разлози заговарања уласка Турске у Европску унију су само
геополитичке природе. Европа реагује уздржано. Ако би се она прикључила, ко
има право да арапске земље Магреба одвраћа од Европе? Тада би Европска
унија била глобална заједница. Прогнозe демографа говоре да ће средином овог
века муслимани чинити измеёу 14 и 18 одсто укупног становништва у Европи.
Имајући то у виду, Жискар д'Естен, који је учествовао у изради Устава
Европске уније, тврдио је да Турска никада неће ући у Европску заједницу.
Меёу противнике уласка Турске у Европску унију спада контроверзни
аустријски бискуп Курт Крон. Он проповеда да је ислам "агресивна религија са
наглашеном политичком оријентацијом" и да треба прећи на опцију тврде
конфронтације. Такво размишљање он базира на абнормално високој квоти
наталитета муслимана у Аустрији, пре свега Турака. Муслимански наставници
религије уче децу да ће Беч једног дана постати муслимански, као и све у
Аустрији, до врха Алпа. "Они то намеравају да постигну природним путем, а
ми то зовемо атентатом муслиманског наталитета." Бискуп Крон,
објашњавајући Аустријанцима хришћанских вера неопходност одржавања
нивоа домаће популације, позвао је вернике да се одрекну "себичног
планирања породичног прираштаја". Закључио је: "Турци су у прошлости два
пута опседали Беч... Данас се суочавамо са трећом опсадом, можда
судбоноснијом по Аустрију, по католичанство и по хришћанство у целини".
Исламски реваншизам европском колонијализму удружио се са
америчким претензијама да прво Европу ставе под своје скуте и елеминишу је
као супарника на путу освајања света. Исламска стратегија у односу на
америчку пројектује се на дуже стазе. Она Американце користи да се што боље
уклини у Европу, рачунајући да амерички мондијализам неће успети. На
инвазији исламских имиграната САД пројектују своју стратегију претњи
Европи исламизмом, чији ће се ход верских ратова кретати снагом исламског
џихада. У ствари, америчка подршка исламским покретима јесте потрага са
савезником који је природни непријатељ Русији, Европској унији и Кини,
главним америчким конкурентима у светској економији.
Муслимански покрет, иако религиозан и у форми и у изразу, био је увек
током историје мотивисан и политичким, етничким и економским факторима.

или њиховим комбинацијама. Подлога револта могла је да буде различита, али
израз само један – исламски. Муслимански фактор је током последњих трију
деценија постао уочљиво присутан у европском јавном мњењу. Из
свакодневице муслимани улазе и у сферу политике. Последњих година
европска идеја мултиетничких, мултиверских и мултикултуралних друштава
добија све више противника. Десница је у офанзиви, што показују и резултати
избора 2004. за Европски парламент. Тренд се приписује антиимигрантској
политици.
Што се тиче БиХ, било пре, или после Дејтона, нема великих разлика у
светској политици кад се ради о овом подручју. Политика САД, Европске
уније, НАТО пакта и исламских земаља прелама се преко муслимана Бошњака
и Републике Српске према БиХ. Преко БиХ манифестује се глобална политика
САД према исламу, Европи и Русији. Истоветна је политика Европске уније,
затим исламских држава према Европи и хришћанству, а најмање према
балканским земљама.
Користећи меёународне противречности и имајући исламску подршку,
муслимани Бошњаци унутар дејтонске БиХ воде непосредну борбу против
Републике Српске. Рачунајући на подршку меёународне заједнице, пре свега
САД, Бошњаци против Републике Српске раде на више колосека. Најпре су
после Дејтона његов Устав тумачили "духом Дејтона". Сматрајући мировни
споразум у Дејтону компромисом стварности и доктрине, са отвореним
питањем да ли ће стварност демантовати доктрину или доктрина стварност,
речено је, да је стварност у БиХ производ историјске заоставштине и последица
рата. Босна и Херцеговина у том смислу и представља једног од покусних
кунића у "Хатингтоновој лабораторији". Многа отворена питања провоёења
свих 11 анекса Дејтонског споразума и наставак праксе произвољног тумачења
"духа Дејтона" и "духа бонских овлашћења" могла би да буду судбина БиХ,
врло неизвесна.
За разлику од дејтонске БиХ, окупатор је у пораженој Немачкој и Јапану
написао устав којим је хаотично стање претворено у систем који је омогућио
прогрес до дана данашњег. Устав мора најмање бити брана против рушилачких
сила. Стога је устав, изнад свега, изнад државне власти у институционалном
смислу речи. Устав се зато мора сачинити тако да чини арматуру друштвеног
живота. Свака арматура је творевина човека, а то, пре свега, значи да ће њена
снага зависити од тога колико је њена конструкција усклаёена са потребама
друштва у датом тренутку.
Борећи се против Републике Српске и дејтонског Устава истичући да је
БиХ "нефункционална држава", муслимани Бошњаци се боре да после
потписаног
мира
створе
јединствену
државу
под
плаштом
мултирелигиозности, мултикултуралности, мултинационалности, на свему
ономе што су у Југославији имали и одбацили и што би наводно поново унели
у Европу. Сваком борбом теже да постигну натполовичну већину како би се

демократском процедуром изборили за државну организацију "по принципу
Курана и шеријатског права", што је крајњи циљ.
Национална политика у БиХ, са лажним националним лидерима какав је
случај са неким Србима у Федерацији БиХ, уз озбиљан покушај провоёења
нове наднационалне нације, веома је лош потез јер враћа БиХ у прошлост и
нестабилност каква је била у вишевековним временима. Историја је и у БиХ
показала да се ни национални ни наднационални идентитет не може наметнути,
нити лојалност увести на силу у некој држави, и да је чешћи случај да већа
централизација у крхким мултиетничким државама води конфликтима и већем
кршењу права, људских и граёанских. Могуће је окупацијом и диктатуром
створити централизовану и муслиманску БиХ, само силом, игноришући вољу
њених граёана – Срба и Хрвата. Ако се ово учини, онда ће то вероватно
значити да ће се десити једна од трију варијанти: поновни сукоб, тиранија
већине, или БиХ без већине граёана српске или хрватске народности.
Да се то не би десило, БиХ нису потребни само њени дејтонски ентитети
већ је потребно да се смер политичких, уставних и економских реформи води
ка централизацији, како заговарају високи представници и муслиманске и
бошњачке воёе. У вези са нападом Федерације БиХ на Републику Српску,
један страни аналитичар и добар познавалац ситуације у БиХ, рекао је још
2004. "да је Федерација утрошила пола енергије у решавању својих проблема,
колико се бавила Републиком Српском, па и покушајем њеног рушења,
економска и политичка ситуација била би далеко боља у већем ентитету". У
ствари, поборници "спаса" БиХ у централизму, залажу се за централизовану
касу којом би они владали и из ње узимали шаком и капом, а делили на
кашичицу "сиротињи и раји". Циљ је и "сарајевизација" БиХ, која не би
штедела ни један њен народ у другим местима и крајевима.
Данас је притисак на Републику Српску продужетак политике, чији је
циљ њено укидање. Тај притисак је током 15 година довео до проширења
централне владе са три на 15 министарстава. Од 68 надлежности Републике
Српске, колико је укинуто од 1995. до данас, само је за три надлежности
поштована уставна процедура. Само приликом разграничења и успостављања
Дистрикта Брчко одузето је Републици Српској 511 квадратних километара
(око 1 одсто укупне територије БиХ). Због настојања да се постигне
доминација најбројнијег народа, поред осталог, почео је рат у БиХ. Поводом
иницијатива допуне Дејтонског споразума, Дејвид Чендлер, професор
меёународне политике на Универзитету у Вестминстеру и аутор књиге "Босна,
лажирање демократије после Дејтона", подсећа 2003. да се Дејтонски споразум,
откако је склопљен 1995. године, стално мења и допуњава у правцу давања све
већих овлашћења маёународним надзорницима. Створена је вештачка држава,
са вештачким институцијама, каже Чендлер, које се не питају ни за
најједноставније ствари, као што су валута, застава, химна и устав. У БиХ нису
проблем политичари, већ претерано страно мешање у функционалне државне
ствари и централизација оличена у високом представнику.

Док су се творци и гаранти Дејтонског споразума залагали да БиХ
профункционише, дотле су се Бошњаци томе стално опирали. У таквој
ситуацији могућност преовладавања муслиманског фактора у мултикултурној
БиХ, творац Дејтонског споразума Ричард Холбрук попратио је речима да су "у
Босни амерички национални интереси на коцки", али у њој се одлучује "о
будућности и судбини НАТО-а, америчко-руских односа, европске и америчке
политике". Он се у вези са изласком из спорне ситуације залагао 2003. за
формирање Комисије за истину и помирење, да Босна следи политичка
искуства Нелсона Менделе. Он је и тада сматрао да је "Дејтонски споразум
оквир за мир, напредак и будућност земље" и да то "није преузак капут из кога
се не може изаћи", али је за сваку промену потребна сагласност све трију
страна у БиХ.
Останак на дејтонским принципима заговарао је 1998. године амерички
генерал Чарлс Бојд, у одговору на питање шта урадити да Босна
профункционише. Наглашавајући да су Срби и Хрвати пристали, под
притиском, да живе у БиХ под условом да централна влада буде слаба и да
ентитети имају знатну аутономију, генерал Бојд каже да Дејтонски споразум
може преживати и довести до дуготрајног мира ако се тежиште стави на
безбедност етничких група, а не, као што се то чини, на њихову интеграцију.
Годину дана раније (1997) Њујорк тајмс је писао како САД немају излазну
стратегију за Босну, што је једнако шокантно као што је била њихова
стратегија уласка у Босну. Објављујући 29. маја 1998. у Њу деју чланак Босна
није никад била независна земља, Бжежински наговештава да ће Бела кућа и
НАТО морати озбиљно да размотре могућност да де факто подела Босне
постане трајна, јер су три стране у рату поделиле то подручје, које никад није
било независна држава.
Политику САД према дејтонској БиХ, односно Републици Српској,
чини више елемената, од којих је веома важна америчка упетљаност у рат са
исламским државама – Ираком и Авганистаном. Због овога, она подржава
Бошњаке како би осталом муслиманском свету, ради стицања његове
наклоности, показала да она није противник ислама. Оваква политика
Вашингтона према БиХ продужетак је његове двоструке улоге из раздобља пре
Дејтона.
У овом тренутку политика муслимана Бошњака према промени Устава
БиХ и њеној централизацији везује се за европске интеграције, улазак у НАТО
и Европску унију, у чему виде европску будућност државе. За Србију се тражи
супротно, децентрализација и федерализација. Бошњачком блокирању устава
Републике Српске и Федерације БиХ нико из Вашингтона и Брисела не замера,
иако је јасно да они ометају напредак заједничке државе. БиХ се изједначава са
Босанцима. Недавно је један амбасадор рекао да у Босни треба да живе
Босанци, што би значило – не Срби, не Хрвати и не Бошњаци, чиме се враћају
на време Бењамина Калаја. Представник француског Сената, приликом посете
Бањалуци, изјавио је да је успостављање јединственог школства и

обједињавање наставног програма идеал који је остварен у Француској, па
може бити остварен и у БиХ. Нико, нажалост, ни на једној ни на другој страни
не пита који је важећи језик у заједничким школама. Је ли то бошњачки и
"босански", што брише језик Срба и Хрвата, једне од битних одредница
националног идентитета. Оваквом политиком брише се карактеристика
уједињене Европе, која се интегрише са свим карактеристикама и
специфичностима, које ју данас чине јединственом заједницом разлика и
разноликости. Имаући то у виду, аустријски историчар Волфганг Шмале,
професор универзитета у Бечу, каже да је уверен "да ће се и Европска унија
трудити да сачува и развија управо тај дух". Такву наду му је дао рад на
европском Уставу. У Уставу БиХ требало би чврсто језгро да буде демократија,
владавина закона и поштовања људских права. Европска унија није као САД, у
којим индивидуалне разлике надрастају и представљају један ("амерички")
начин живота и једне хришћанске религије.
Постојање Републике Српске почива на историјској константи остатка
Срба западно од Дрине, на стратешким интересима западних држава према
Русији и Русије према Балкану, на којој се она потврёивала као велика сила,
или управо ту губила тај статус. Треба имати у виду да су стратешки интереси
САД врло растегљив појам. Поред подлоге која се од Наполеона 1806. није
мењала, постоје и утицаји унутрашњих лобија који стварају фиктивну слику
виртуелних америчких стратешких интереса. Они су и плод импровизације и
вештине муслиманских балканских воёа. У стању су да мобилишу подршку 50
муслиманских чланица Уједињених нација и западна средства информисања за
стално нова отварања криза на подручју бивше Југославије. Нeоспорно је да
Република Српска почива на политици западних држава да се не дозволи
стварање муслиманске државе у Босни. Свака криза са Русијом изазива
таласање на Балкану, које доводи до тога да положај српске државе, или
друштва, буде све гори.
Данашњи разговори о евроатлантским интеграцијама и с њима повезано
питање промене дејтонског Устава, репризирају и разговоре и резултате од пре
две године. И данас као онда, Странка за БиХ и њен воёа јавно говори: "Мој
крајњи политички циљ је укидање Републике Српске". У "Нацрту политичког
договора о уставним променама" нигде се не помиње Дејтонски споразум и
Устав БиХ, као основа будућег уставног уреёења земље. У њему нема ни
Републике Српске, ни Федерације БиХ, као што нема ни слова о
конститутивности трију народа. Такоёе, не помиње се ни однос измеёу
заједничких органа БиХ с једне и републичких и федералних органа власти с
друге стране. Целу причу прати искована синтагма "Бриселска уместо
дејтонска Босна". Улазак БиХ у НАТО и Европску унију условљава се
промјеном дејтонског Устава. Меёутим, Закон о придруживању БиХ НАТО-у,
који је припремио амерички сенатор Џон Кери, има намеру да убрза овај
процес, а не охрабрује нити експлиците тражи реформу Устава БиХ.
Формулације у Закону употребљене су са намером да промовишу напредак

БиХ на путу ка НАТО-у. Амерички став је да БиХ треба да се усредсреди на
затварање ОХР-а, добијање чланства у НАТО-у и отпочињање преговора о
прикључивању Европској унији. Резултат преговора мора да се постигне
измеёу домаћих политичара.
У топлој-хладној политици и пребацивању неуспеха преговора у Пруду
и Бутмиру српској страни, која се јединствено опире и самој помисли о
укидању Републике Српске, члан Европског парламента Ханс Свобода са
делегацијом, изјавио је ових дана да је Европска унија увек била против свих
настојања да се укине Република Српска и централизује БиХ. Свобода је казао
да су потребне одреёене измене Дејтонског споразума како би дошло до
убрзања процса европске интеграције БиХ. На том путу тренутно се тражи
уставом утврёено поштивање Конвенције о људским правима и слободама у
Европској унији.
Сматрао је да меёународна заједница не би требало да тражи превише у
БиХ, јер би се могло десити да не добије ништа. Залагао се за напредак "корак
по корак" и озбиљно разматрање предлога Републике Српске у вези са
институционалним и уставним променама. Решење неспоразума треба тражити
у одрицању од максималистичких захтева, којим ниједна страна не сме да
добије све нити да изгуби све, јер би последица била дугорочно сукобљавање.
Радни документ о уставним променама, који је уручио представник Савета
Европске уније Роберт Купер, потпуно је неприхватљив јер њиме меёународна
заједница у БиХ има за циљ стварање унитарне државе. С друге стране, у
најновијем извјештају Меёународне кризне групе (ICG) оцењује се да је ОХР
постао део проблема у БиХ. Није речено да су уставне промене препрека
европским интеграцијама, већ да јаче треба деловати на економском плану.
Група је позвала САД и Европску унију да помогну лидерима да наёу
"минимални консензус". Консензус у оквиру тзв. "бутмирског процеса"
омогућио је Европској унији да позове БиХ да поднесе кандидатуру за
чланство. У демократском решењу проблема елиминацијом "бонских
овлашћења" и ОХР-а, група сматра да амерички и европски преговарачи треба
да дају до знања свим странама да не постоји "идеално реформисање".
Кандидовање за НАТО и Европску унију тражи минимум реформи. За
затварање ОХР-а нису потребне уставне реформе. Ентитетско гласање не може
да буде доведено у питање ни по коју цену. Оно је један од темеља уставног
уреёења БиХ после Дејтонског споразума. Меёународна кризна група сматра
да би улазак ОХР-а у садашњем мандату у сукоб са Републиком Српском имао
озбиљне последице по обе стране и значајно и дугорочно би погоршао
функционисање БиХ као државе. Кључно је питање спречавања ескалације
сукоба на релацији ОХР-а и Републике Српске и да тај сукоб не преёе у сукоб
Републике Српске и државе. Тај други сукоб је много опаснији за обе стране, а
ако Република Српска уёе у њега, онда се игра својом сопственом будућношћу.
Директор Балканског пројекта ICG, Марко Прелец, каже да, ако не би успео
договор домаћих политичара у прва два месеца идуће године и не би дошло до

минималног консензуса, постоје две опције: једна је јачање ОХР-а и јачање чак
војног присуства, друга варијанта је гашење ОХР-а 1. јануара 2010. године и
прелазак на ЕУСР. Са активношћу око уласка БиХ и Републике Српске у
евроатлантске пројекте – НАТО и Европску унију – преклапа се и активност
европарламентараца окупљених око EFA (Европски слободни савез), меёу
којима је и бивши министар спољних послова Немачке Јошка Фишер. Они се
боре за "самоопредељење народа који немају државу" и Европу у којој би се
Немачка раширила, а остале велике силе разбиле на мање, а све у циљу
"европске уније слободних народа".
Поред немачког пројекта са Европом регија над регионима "западни
Балкан" и "југоисточна Европа", у које улази и "дејтонска БиХ", у новије време
се надвила Турска са значајном улогом у НАТО-у и великим интересом за
улазак у Европску унију, али и за Балкан, посебно за БиХ. У току меёународне
активности у вези са евроатлантским интеграцијама, Сарајево је посетио
турски министар спољних послова, Ахмет Давутоглу. У предавању о спољној
политици Турске на Балкану, он је дао своје виёење стратешке, историјске
дубине нове политике премијера Ердогана, према којем Турска има право и
интерес да утиче на уреёење односа на Балкану, Кавказу и Средњем истоку,
како би заштитила своје историјско наслеёе и властиту безбедност. Позивајући
се на своју књигу Стратегијска дубина, која би се по порукама могла
упоредити са Исламском декларацијом Алије Изетбеговића, министар
Давутоглу је рекао да је Балкан у време отоманске државе био центар светске
политике у 16. веку и то треба да буде поново, као у јединственој регији.
Нагласио је: "Ми можемо обновити овај успех". Људи то зову
"реотоманизација".
Меёу поборницима реотоманизације Балкана и Босне јавио се муфтија
Церић, и пре и после предавања министра Давутоглуа. Он се на конференцији
"Ислам у Европи", одржаној у пролеће 2009. у Бечу, залагао да и БиХ, где су
муслимани већина, добије ексклузивно право на матичну земљу и националну
државу, не три председника, не племенски већ граёански устав и не полицију
подељену по етничким мерилима. Мешајући се отворено у политику, Церићев
политички циљ је као и Силајџићев – БиХ без ентитета, у "којој Бошњаци
муслимани не траже ништа друго већ граёанску демократију по моделу
европског секуларног друштва". То је Церић преточио у позив "Харисе, имаш
нашу подршку да напишеш Устав БиХ без ентитета и остаћеш у нашим
сјећањима као Мехмед Фатих, Гази-Хусрефбег и Алија Изетбеговић".
Муфтија Церић је предавање турског министра Давутоглуа попратио
као политичар речима и добродошлицом Турској: "Вријеме је да Турска појача
свој ангажман на Балкану, који је држала стабилним 500 година". Додао је да
"Турска има искуство које може послужити свима онима који се баве
Балканом". Питао се "зашто се у Сарајеву не би говорило о вриједностима које
га вежу историјски, културно и цивилизацијски с Турском" и нагласио, да као
народ не смију "изгубити пријатеље и присуство у свијету, јер је за њих

најопасније да остану сами и да их се одрекну људи са Истока и Запада".
Говорећи како су Бошњаци у некој врсти гета и вируса исламофобије,
"пошасти која хара свијетом и која није мимоишла ни БиХ и која се шири
институцијама и чак у државним структурама", Церић сматра да Бошњаци и у
БиХ и на Балкану морају јасно да искажу своје интересе. Заповедио је:
"Морамо бити јединствени у темељним питањима нашег опстанка и морамо се
ослободити идеолошких предрасуда које су се показале као утопија и довеле
нас у врло тешку ситуацију, па нам се догодио геноцид".
Све су ове политичке маске за једну дугорочну политику, Босну и
Херцеговину без Срба и Хрвата. Имајући у виду очишћеност више од пола
БиХ, посебно Сарајева, од Срба али и Хрвата, мора се дати одговор на
позадину говора турског министра Давутоглуа и муфтије Церића. Он се налази
и у једној репортажи немачког надељника Шпигл, из главног града БиХ, која
почиње упозоравајућим насловом "Исламисти освајају Сарајево". У граду за
који немачки новинар каже да је Јерусалим Балкана, он је после разговора са
више саговорника, сервирао читаоцима обесхрабрујући закључак "да у
Сарајеву расте утицај исламиста". Сарајево је постало, у односу на предратно
стање, моноетнички град. О последицама тога говори италијански недељник
"Панорама" у тексту објављеном 2003. године под насловом "Напад на Европу
креће из Сарајева", чији се садржај односи на скуп припадника меёународног
тероризма. У усвојеној декларацији се говори о започињању светског рата
против "европске расе".
Питање је да ли бошњачке странке и политичари желе БиХ у
евроатлантским интеграцијама или само БиХ без Републике Српске. Све
верзије "бутмирског текста" они сматрају "козметичким" и "списком жеља
Републике Српске". Највише се то види у причама о укидању "ентитетског
гласања". Залажу се и за даљи останак високог представника и ОХР-а који би
бонским овлашћењима присилио Републику Српску и Србе да се одрекну
стечених права која им је дао Дејтон, у супротном – да их окриви за неуспелу
промену устава као и пред рат 1992. године, који су они почели убиствима и
прогонима, одбијајући сваки договор изузев самосталне БиХ, у којој би Срби
били бесправна национална мањина, као и у Хрватској.

