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PRINCIP PROVENIJENCIJE:
TEORIJA I PRAKSA
Apstrakt: U ovom radu obrazlaže se dvojno značenje principa provenijencije.
Sa jedne strane, objašnjava se značenje i značaj koncepta arhivskih fondova i koncept porijekla arhivske građe. Sa druge strane, definiše se koncept prvobitnog reda,
preispituje se njegova opravdanost i razmatraju praktične implikacije, te se ocjenjuje
njegov značaj u korelaciji sa problematikom postojećeg reda, odnosno sa problemima koji se javljaju u praksi prilikom sređivanja arhivskih fondova.
Ključne riječi: provenijencija, princip provenijencije, sređivanje, fondovi,
porijeklo, prvobitni red.

1. Uvod
Duže od jednog vijeka princip provenijencije figurira kao najvažniji princip
arhivske discipline. Teoretski govoreći, ovaj princip je predstavljao glavnu vodilju
arhivista i arhiva u višedecenijskom radu na sređivanju do sada već nepreglednih količina arhivske građe. Međutim, u praktičnom opredmećivanju njegove suštine, princip provenijencije pokazao se kao djelimično nejasan i, zbog te osobine, nikada nije
dobio univerzalno prihvaćeno značenje. U ovom radu izložićemo teorijska i terminološka značenja principa provenijencije kao i problematiku koja se javlja u praktičnoj
primjeni i konkretnim shvatanjima ovog principa.
2. Dvostruko značenje principa provenijencije
Kao što je S. Vilfan primijetio u svom tekstu iz 1977. godine o sređivanju
arhivske građe, princip provenijencije može da se shvati dvoznačno: u "užem i u
širem smislu".1

1

S. Vilfan, ''Sređivanje'', Priručnik iz arhivistike, Zagreb 1977, 107–127.
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a) "Uži smisao" – provenijencija i arhivski fond
U "užem smislu", primjena principa provenijencije podrazumijeva samo ono iz
čega je termin izveden: provenijencija – od franuskog provenir, riječi sa latinskom
osnovom koja u slobodnom prevodu znači porijeklo. Poštivanje porijekla arhivske
građe podrazumijeva da arhivisti tretiraju građu koja potiče od jednog stvaraoca kao
jedinstvenu i nedjeljivu cjelinu, koja se ne smije miješati sa građom drugih stvaralaca. Pod "stvaraocem" arhivske građe arhivisti podrazumijevaju pravno ili fizičko lice
koje je "stvorilo" arhivsku građu. Riječ "stvorilo" ne upotrebljava se ovdje samo u
doslovnom smislu, nego u smislu kancelarijskog stvaranja. Drugim riječima, "stvaralac" je subjekt koji je svojim radom – kroz kreiranje, primanje i arhiviranje raznih
spisa i knjiga – akumulirao arhivsku građu koja tvori jednu zasebnu arhivsku cjelinu.
Iz ovog principa porijekla, iz, plastično rečeno, principa nemiješanja arhivske
građe različitih stvaralaca i nedijeljenja arhivske građe jednog stvaraoca, arhivisti su
stvorili koncept arhivskog fonda. Fond je, najprostije govoreći, "cjelokupnost arhivske građe koja sačinjava jedno izvorno tijelo".2 Na evropskom kontinentu uglavnom
se koristi termin fond, dok se u Sjedinjenim Državama upotrebljava termin Record
Group (grupa spisa). S tim u vezi, u francuskom arhivskom jeziku odavno je ustanovljena kovanica Respect des Fonds (doslovno: "poštovanje fondova"), koja u
stručnom prevodu na naš jezik znači upravo ovaj "princip provenijencije u užem
smislu".
Važno je odmah napomenuti da pored zahtjeva za poštovanjem porijekla, ne
postoji striktno i globalno nametnut kriterij za formiranje, koncipiranje i spoljno
strukturiranje fondova, već da se on mijenja u skladu sa posebnim potrebama arhivista i arhiva. Zbog ove i praktične i teorijske fluidnosti, američki arhivsta Mario Fenjo
(Mario D. Fenyo) u jednoj raspravi iz 1966. godine tvrdi kako "niko ne zna šta riječ
fond znači, pa čak ni Francuzi, koji su ga izmislili".3 Jasno, nećemo se složiti sa
Fenjom, ali ćemo usvojiti kao polaznu poziciju stav da svaki pokušaj definisanja fonda treba u sebe da ugradi određenu konceptualnu i praktičnu otvorenost. Nacionalni
arhiv SAD još 1941. godine detaljnije je definisao koncept fonda, istovremeno ostavljajući prostor za prilagođavanje u skladu sa praktičnim arhivskim potrebama:
"Fond (record group) je značajan skup arhivalija (major archival unit) uspostavljen
u određenom smislu proizvoljno prema principu provenijencije (porijekla) i prema
potrebi stvaranja jedinica odgovarajuće veličine i karaktera, skladno potrebama rada
na sređivanju i obradi, te objavljivanju informativnih sredstava".4

2

S. Vilfan, "Sređivanje", Priručnik iz arhivistike, 111.
Citirano u: М. Duchein, "Theoretical Principles and Practical Problems of Respect des Fonds in
Archival Science", Archivaria, br. 16 (1983), 68.
4
Citirano u: C. Vincent, "A Case Study – The Record Group: A Concept in Evolution", Archivaria,
br. 3 (1976–1977), 3–4.
3
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Na istorijat koncepcije fonda i na praktične probleme u vezi sa određivanjem
spoljnih granica i kreiranjem fondova vratićemo se u nastavku teksta (treći odjeljak).
U neposrednom nastavku definisaćemo princip provenijencije "u širem smislu".
b) "Širi smisao" – provenijencija i prvobitni red
Princip provenijencije za Vilfana "u širem smislu znači da pri sređivanju vodimo računa o izvornim tijelima i o njihovu prvobitnom unutrašnjem redu. U ovoj formulaciji princip ujedinjuje dva elementa: cjelinu i prvobitni red".5 U praktičnom
smislu ovo bi značilo da prilikom poštovanja provenijencije i cjeline fondova, u isto
vrijeme, sređujući tu građu, moramo voditi računa o sistemu i redosljedu koji je (trebao biti) primijenjen prilikom kancelarijskog stvaranja tog fonda.6
U članku iz 2010. godine arhivistkinja iz Maribora mr Zdenka Semlič Rajh piše: "Čini se da je uglavnom prihvaćeno da princip [provenijencije] sadržava tzv.
vanjsku dimenziju ["uži smisao"], gdje je potrebno građu iste provenijencije pohraniti kao zajedničku cjelinu i [koja] ne može biti mješavina materijala iz drugog izvora. Velika razlika je očita u pitanju, da li treba prvobitni red promatrati kao integralni
dio principa provenijencije, ili kao samostalan nezavisan princip."7
Kada je sredinom 19. vijeka u arhivsku teoriju i praksu uveden koncept fonda i
samim tim koncept provenijencije, ono što će kasnije postati princip prvobitnog reda
uzet je u obzir ali nije postavljen kao obavezujući. Natalis de Vali (Natalis de Wally),
tvorac koncepta fonda i principa Respect des Fonds, tvrdio je da, pored poštovanja
vanjskog integriteta fonda, mi možemo, makar u teoriji, poštovati i njegov unutrašnji
integritet. Ne iznenađuje činjenica da kroz istoriju arhivistike pratimo različite odgovore na isto pitanje: da li princip provenijencije u sebe uključuje i princip prvobitnog
reda? U poznatom nizozemskom "Priručniku" s kraja 19. vijeka (Muller, Feith,
Fruin) dva principa su spojena u jedan. Sa druge strane, njemački arhivisti su od
Provenienzprinzip, tj. od principa provenijencije "u užem smislu" (princip porijekla),
odvojili Strükturprinzip, "princip strukture" tj. princip prvobitnog reda. U međunarodnom Rječniku arhivske terminologije iz 1984. godine ova dva principa su također
odvojena (Principle of Provenance i Registry Principle).8 U jugoslovenskoj arhivskoj terminologiji nije postojala saglasnost u odgovoru na dato pitanje. Dok je Rječnik arhivske terminologije Jugoslavije iz 1972. godine definisao princip proveni-

5

S. Vilfan, "Sređivanje", Priručnik iz arhivistike, 110.
Kvalifikacija "trebalo biti" namjerno je ostavljena u zagradi da bi se ukazalo na još jednu dvojnost,
na onu u samom značenju koncepta prvobitnog reda, što će detaljnije biti objašnjeno u odjeljku o
njegovoj problematici i praktičnim implikacijama.
7
Z. Semlič Rajh, "Princip provenijencije i kreiranje: raskorak između arhivske teorije i slovenske
arhivske prakse", Arhivska praksa (Tuzla), br. 13 (2010), 351.
8
Z. Semlič Rajh, "Princip provenijencije i kreiranje...", 352–353. M. Duchein, "Theoretical Principles
and Practical Problems of Respect des Fonds in Archival Science", 75–76.
6
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jencije na dva načina,9 onako kako je to učinio Vilfan, izdvojivši princip prvobitnog
reda kao zaseban, Arhivski savjet pri Arhivu Srbije u svom "Uputstvu za sređivanje
arhivskih fondova organa uprave, radnih, društveno-političkih i drugih organizacija"
iz 1973. godine apostrofirao je da po principu provenijencije "svaki pisani dokument
treba da zauzme ono mesto u grupi arhivske građe koju je zauzimao u registraturi,
odnosno uređenje arhivskog fonda treba da odgovara poretku koji je ustanovljen u
registraturi". Kao suprotan navodi se "princip slobodne provenijencije", koji "poštuje
jedinstvo i granice stvaraoca fonda ali ne i sistem rada registrature". 10 Što se novijih
tekstova tiče, i tu srećemo odsustvo jedinstvene terminologije. Tako na primjer naš
"Pravilnik o opštim i posebnim uslovima čuvanja javne arhivske građe" razlikuje
načela "provenijencije i prvobitnog reda" (član 25), pa provenijencija strogo podrazumijeva porijeklo, tj. "uži smisao" termina (stav 2).11 Iz drugog ugla, Z. Semlič Rajh
spaja dva principa, insistirajući na njihovoj nedjeljivosti i na njihovom logičkom jedinstvu i sadejstvu u primjeni, te negira Vilfanovu misao "da se može sačuvati
izvorna cjelina, a u njoj se promijeniti prvobitni red". 12 Ono što je bitno naglasiti je
činjenica da skoro svi arhivisti na svijetu prihvataju kao validan i važan princip
prvobitnog reda, ali je razlika u tome da li ga konceptualno i po važnosti izjednačavaju sa Provenienzprinzip, tj. da li insistiraju, kao što je to radio Hilari Dženkinson
(Hilary Jenkinson), na njegovoj primjeni "po svaku cijenu".13
Ja bih se ovdje ipak složio sa Vilfanom jer, kao što ćemo vidjeti, insistiranje na
primjeni principa prvobitnog reda u istoj mjeri u kojoj se primjenjuje princip Respect
des Fonds u njegovom najužem smislu, teorijski je neopravdan i skopčan sa posebnim praktičnim problemima koji od nas zahtjevaju drugačiji pristup. U nastavku
ćemo se prvo pozabaviti praktičnim implikacijama principa provenijencije, a zatim i
problematikom principa prvobitnog reda.
3. Princip provenijencije i kreiranje fondova
a) Praktična i naučna opravdanost fondova
U vremenu izdvajanja arhivistike u zasebnu discipline, na prelazu iz 18. u 19.
vijek, način primanja i sređivanja spisa u arhivima značajno se razlikovao od onoga
što radimo danas. Arhivisti tog doba primjenjivali su ono što nazivamo princip pertinencije, tj. tematski način sređivanja arhivske građe bez obzira na njeno porijeklo.14
Građa se odvajala od cjelina u kojima je nastajala i raspoređivala se u unaprijed utvrđene cjeline. Međutim, sredinom 19. vijeka Natalis de Vali, šef provincijskih arhiva
9

Rječnik arhivske terminologije Jugoslavije, Zagreb 1972, 25, pojmovi 159 i 160.
''Uputstvo za sređivanje arhivskih fondova organa uprave, radnih, društveno-političkih i drugih organizacija'', Arhivsko veće pri Arhivu Srbije, Beograd, 1973, 6.
11
Службени гласник Републике Српске, 35/2010.
12
Z. Semlič Rajh, "Princip provenijencije i kreiranje...", 354.
13
R. Stapleton, "Jenkinson and Schellenberg: A Comparison", Archivaria, br. 17 (1983–1984), 79.
14
Vidi: Rječnik arhivske terminologije Jugoslavije, 25, pojam 162.
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Ministarstva unutrašnjih poslova Francuske, začeo je, putem jedne okružnice koju je
potpisao nadležni ministar, praksu prikupljanja arhivske građe u vidu fondova. Svoj
postupak objasnio je sumnjom u ispravnost "teorijskog" načina grupisanja građe, pribojavajući se da će "arhive zapasti u nered koji se više neće moći popraviti". Smatrao
je da će formiranje ili, bolje rečeno, očuvanje fondova, biti jedini način da se sačuva
prirodna logika po kojoj bi bilo koji dokument tražili upravo prema pretpostavci o
njegovom porijeklu. U roku od nekoliko godina ovaj novi princip je usvojen u skoro
svim evropskim zemljama. U Sjedinjene Države stigao je sa zakašnjenjem, početkom
20. vijeka.15
Naravno, uvođenje principa grupisanja građe po fondovima imalo je iza sebe i
jednu veoma bitnu praktičnu uslovljenost. Stvaranjem ustavnih i parlamentarnih sistema, rastom birokratske države, razvojem kapitalizma i uvećanjem administracije u
privredi i drugim sferama društva, došlo je do velikog porasta količine dokumentarnog materijala kojeg jedno društvo proizvodi. Čak i da je postojala svaka druga
opravdanost, arhivisti, sa stanovišta prakse, sve su manje bili u mogućnosti da ispoštuju zahtjeve principa pertinencije. Sve veće količine arhivske građe koje su pristizale u arhive morale su se tretirati upravo kao grupe spisa sa određenim porijeklom, na
osnovu čega je bilo moguće odrediti grupe koje imaju veći prioritet za sređivanje i
upotrebu. Danas bi bilo sa poslovnog aspekta nezamislivo da arhivisti desetine, stotine i hiljade metara starije arhivske građe koja čeka svoj red na sređivanje, zajedno
sa novopristiglim desetinama i stotinama metara redovno preuzete građe, izdvajaju iz
njihovih fondovskih cjelina i miješaju u jedan univerzalan tematski sistem. Suprotno
tome, arhivisti mogu određivati prioritete i uzeti u rad fondove od većeg značaja –
što je moguće određivati upravo na osnovu provenijencije fonda – dok istovremeno
mogu vršiti kontrolu nad kancelarijskim poslovanjem stvaralaca i osigurati barem
okvirnu urednost arhivske građe u nastajanju, to jest budućih arhivskih fondova.
Ostavljajući po strani činjenicu da je stvaranje fondova optimalno sa gledišta
radnog vremena i radne snage, vrijedi postaviti pitanje: da li je koncept fonda opravdan sa stanovišta istorijske nauke? Kada se sve uzme u obzir, vjerujem, bez ikakve
rezerve, da je odgovor potvrdan. Ni jedan proizvoljni način sakupljanja arhivalija koji je dozvoljen pertinencijom, bilo tematski bilo strukturalni, ne može biti adekvatniji
od onih strukturnih okvira koji su već postavljeni društvenim kretanjima. Koncepcija
stvaraoca – i samim tim arhivskog fonda – na najbolji mogući način reflektuje društvene odnose i promjene u tim odnosima. U povratnom smislu, cjelokupnost jednog
arhivskog fonda i tekstualna sadržajnost građe tog fonda najbolje je svjedočanstvo o
praksi, značaju i sklopu informacija koje je određeni istorijski subjekt posjedovao.
Važno je naglasiti i to da spisi često imaju karakter višestruke važnosti i višeslojan sadržaj, pa ih je neadekvatno uklapati u samo jedan tematski okvir a istovremeno dozvoliti da se izgube informacije o porijeklu. Opravdanost provenijencije u
15

M. Duchein, "Theoretical Principles and Practical Problems of Respect des Fonds in Archival
Science", 66.
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"užem smislu" tako postoji i na najnižem nivou – na nivou pojedinačnih spisa i predmeta. Svaki pojedini arhivski dokument utoliko je vredniji ukoliko je sačuvana informacija o tome ko mu je stvaralac. Rječit je primjer koji daje Teodor Šelenberg
(Theodore R. Schellenberg), primjer stare geografske mape koja je sačuvana u spisima jedne istraživačke ekspedicije. Činjenica da je ova mapa sačuvana u tim spisima
govori, sa jedne strane, o širem kontekstu mape, načinu na koji je nastala i svrsi kojoj je služila i, sa druge strane, o djelatnosti istraživačke ekspedicije. U slučaju da je
mapa odložena u neku zbirku geografskih karata i da je pri tom izgubljena informacija o porijeklu, sa njom bi se istovremeno izgubila informacija o kontekstu i svrsi
mape, kao i informacija koju je ona nosila u odnosu na ekspediciju (npr. ako je svjedočila o predznanju članova ekspedicije, planiranom putovanju ili pak otkrićima).16
Ali odmah ćemo napraviti jedan otklon: važnost principa provenijencije ogleda
se samo na ta dva nivoa – na najvišem (čuvanje cjelokupnosti građe jednog stvaraoca) i na najnižem (čuvanje informacije o stvaraocu svakog pojedinog spisa). Kao što
ćemo vidjeti u završnom dijelu ovog teksta (četvti odjeljak), važnost provenijencije
nije nužno ista i ne mora da se odnosi na srednji strukturalni nivo, na međuprostor
između osnovne jedinice i granice fonda, tj. na način na koji su pojedini spisi i predmeti arhivirani, poredani i grupisani u okviru datog fonda. U skladu s tim, izvršićemo razdvajanje dva principa: principa provenijencije (veze pojedinog spisa i
stvaraoca) i principa prvobitnog reda (načina na koji su složeni spisi jednog stvaraoca).
b) Praktični izazovi stvaranja arhivskih fondova
U mnogim slučajevima definisanje stvaraoca i samim tim arhivskog fonda ne
predstavlja nikakvu posebnu teškoću. Granice znaju biti jasne i zaokruženost jednog
fonda na taj način neupitna. Škola, bolnica, zavod, manastir, zadruga itd. – radi se o
jasno definisanim subjektima sa posebnom zakonskom formom.
Međutim, postoje i mnogi slučajevi kada povezanost raznih društvenih subjekata kroz određene hijerarhijske odnose i kompleksne pravne statuse proizvodi tijela
arhivske građe oko kojih i kroz koja nije uvijek moguće povući jasne granice. Ovo je
posebno očigledno u činjenici da u arhivskoj praksi postoji određen raskorak između
težnje da se usvoje univerzalne norme, i iskustva prema kojem te norme ne mogu biti
najbolje rješenje za svaki pojedinačni slučaj.
U domaćoj teoriji postoji više gledišta. Vilfan je naveo dva standarda za formiranje fondova: 1) organizaciono-pravni smisao, pri čemu se samostalno pravno tijelo
(pravno lice) tretira kao stvaralac fonda, i 2) tehničko-administrativni smisao, gdje se
administrativno-strukturalno zaokružena cjelina tretira kao stvaralac.17 Jože Žontar je
tražio veću specifičnost, pa je stvaraoce izjednačio s pravnim licima, dok je temporalne granice fonda podredio ne samo vremenu trajanja stvaraoca nego i unutrašnjim
16
17

Navedeno u: M. Duchein, "Theoretical Principles and Practical Problems...", 67.
S. Vilfan, "Sređivanje", Priručnik iz arhivistike, 111.
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(organizacionim, pravnim) i vanjskim (društvenim) promjenama, pa i samim intervalima preuzimanja građe od "živih" (aktivnih) stvaralaca. Ipak, ostaje otvoreno pitanje: šta je pravno lice i da li samo pravna lica stvaraju arhivsku građu koja može da
nosi status fonda? Z. Semlič Rajh stoga negira Žontara i podsjeća na novije
ISAD(g)2 definicije fonda i stvaraoca koje su bliže stvarnom iskustvu kreiranja. Arhivski fond, prema ovome, potiče od stvaraoca koji je svako "korporativno tijelo,
porodica ili ličnost, koje je stvaralo, akumuliralo i/ili vodilo arhivu tokom obavljanja
lične ili korporativne aktivnosti".18
Prije uvođenja ovih međunarodnih standarda postojala je značajna doza nesaglasnosti u definisanju fondova. Teoretičar Mišel Dušen (Michel Duchein) pisao je o
"maksimalističkom" i "minimalističkom" pristupu. Prvi je značio ekskluzivitet statusa fonda za organizacije najvišeg nivoa, koje su u sebe obuhvatale sve nižerangirane
jedinice, bilo kroz kadrovsku kontrolu, upravu ili nadzor. Drugi predstavlja mogućnost formiranja fondova iz najsitnijih funkcionalnih ćelija neke organizacije. Razumije se, oba pristupa su ekstremna i iskustvo je pokazalo da isuviše striktna definicija ne može biti korespondentna sa praksom i arhivskim potrebama. Sa jedne strane,
nemoguće je primijeniti definciju H. Dženkinsona, koji u stvaraocima vidi organe
koji mogu "raditi na nezavisan način, bez intervencije spoljnog i višeg autoriteta". Po
toj logici, nijedan zaokružen skup građe pravosudnog organa, osim onih najviših, ne
može imati status fonda zato što njegov stvaralac nije bio "potpuno nezavisan". Sa
druge strane, rekao bih da su preambiciozni i kriteriji Dušena, koji stvaraoca vidi u
svakoj aktom proglašenoj agenciji sa zakonskim ovlaštenjima, određenim mjestom u
hijerarhiji i odgovornim licem. Na taj način mogli bismo iz svakog fonda regionalne
ili lokalne uprave i samouprave izdvojiti pojedini sekretarijat ili odjeljenje i od njega
napraviti zaseban fond, čak i onda kada sistem arhiviranja nije pratio organizacionu
strukturu.19
Možda je najbolji pojedinačni kriterij onaj kojeg je predložio australski arhivista Piter Skot (Peter J. Scott), naime kriterij samostalnog kancelarijskog poslovanja ili
odvojene pisarnice: "Autonomni sistem stvaranja, pohrane i kontrole vlastitih arhivskih zapisa, odnosno u slučaju da se radi o ispostavi, odboru ili vijeću, vlastiti djelovodni protokol i odvojeno odlaganje spisa."20 Na taj način subjekti koji nisu nužno
imali status pravnog lica ili nezavisne organizacije ali jesu imali praksu od posebnog
subjektivnog značaja i odgovornosti, uz odvojeno vođenje i čuvanje svojih spisa, mo-

18

Z. Semlič Rajh, "Princip provenijencije i kreiranje...", 357 i 360. U novosadskom izdanju ISAD(G)
standarda: "Pravno lice, porodica ili fizičko lice koje je stvorilo, skupilo i/ili čuvalo arhivsku građu
tokom obavljanja svoje delatnosti." ISAD(G): општи међународни стандард за опис архивске
грађе, Нови Сад 2006, 14–15.
19
Vidi: M. Duchein, "Theoretical Principles and Practical Problems...", 68–71.
20
Citirano u: Z. Semlič Rajh, "Princip provenijencije i kreiranje...", 356.
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gu dobiti status fonda,21 ili – ukoliko je to poželjnije zbog regulisane pravne podređenosti kao i očuvanosti fonda matične ustanove – status podfonda.22
Na kraju ovog odjeljka ostaje nam pitanje praćenja provenijencije fondova koji
su prošli kroz posjed više imalaca. Ovaj problem se javlja usljed organizacionih promjena i kod ukidanja ili statusnog degradiranja pojedinih organa koji prelaze u nadležnost ili se pripajaju nekim drugim subjektima. Ovo pitanje Dušen rješava na tri
načina: 1) nakon transfera jednog dijela dokumentacije zajedno sa djelimičnom predajom nadležnosti jednog organa drugom – u ovom slučaju, smatraćemo spise dijelom fonda drugog organa; 2) nakon preuzimanja građe ukinutog organa od strane
drugog subjekta – ta građa može biti tretirana kao zaseban fond, prateći prvobitnu
provenijenciju, osim u slučaju pod 3) ukoliko je preuzeta građa izmiješana sa građom
drugog organa, prvenstveno zbog operativnih potreba tog organa koji je preuzetu
arhivu inkorporirao u svoj kancelarijski sistem – u tom slučaju, izdvajanje preuzetog
fonda je nepraktično ili čak nemoguće.23
4. Problematika "prvobitnog reda"
U idealnim uslovima arhivi preuzimaju fondove koji su nastali urednom i dosljednom primjenom jednog smislenog sistema kancelarijskog poslovanja. U tom slučaju fondovi već imaju ustanovljen red koji omogućava pronalaženje spisa u razumnom roku i bez mnogo truda. Ono što preostaje arhivistima jesu tehničko sređivanje
fonda, moguće pretvaranje hronološki poredanih arhivskih jedinica u serije spisa radi
lakše preglednosti za potrebe istraživača, stručna obrada i izrada detaljnih informativnih sredstava (inventara, indeksa), prezentovanje i slično. Međutim, ovakvi idealni
uslovi pojavljuju se jako rijetko. Bez obzira na to da li su fondovi nastajali u jednom
javno propisanom i kontrolisanom sistemu kancelarijskog poslovanja, ili su pak stvaraoci primjenjivali ad hoc sistem, arhivisti su najčešće primorani da vrše značajne
intervencije i da prilikom sređivanja popravljaju, rekonstruišu ili na određen način i u
određenoj mjeri reorganizuju taj sistem arhiviranja. U želji da se što dosljednije
očuva ili rekonstruiše kancelarijski sistem koji je primjenjivan kod stvaraoca, nastao
21

Uzmimo za primjer rusku praksu. U bivšem Arhivu Instituta marksizma-lenjinizma (danas Državni
arhiv društveno-političke istorije, РГАСПИ) formirani su fondovi Komiteta Spoljne organizacije Ruske socijal-demokratske radničke partije (Комитет Заграничной организации РСДРП) i Centralne
kontrolne komisije Svesavezne komunističke partije (Центральная контрольная комиссия РКПб –
ВКПб). Iako se ovdje radi o podređenim tijelima jedne centralizovane političke organizacije, njihova
građa je dobila status fondova.
22
Sličan je kriterij postavljen od strane Javnih arhiva Kanade: "U praksi ovo obično znači da je pojedinačan fond (record group) stvoren u svakoj organizaciji, odsjeku ili agenciji koja je u bilo kom
trenutku svog postojanja vodila odvojenu i samodostatnu registraturu." Citirano u: C. Vincent "A Case
Study – The Record Group: A Concept in Evolution", 4. Naravno, ovo ne mora biti obavezujuće.
Ukoliko se radi o nizu ćelija čija praksa nije imala veći društveni značaj i koje su bile u značajnoj
mjeri podređene nekom višem organu, moguće je svu tu građu tretirati kao sastavni dio jednog fonda
koji nosi naziv tog višeg organa.
23
M. Duchein, "Theoretical Principles and Practical Problems...", 72–74.
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je princip prvobitnog reda: "Princip prvobitnog reda znači da u svakom fondu treba
čuvati njegov prvobitni red, a ako ga nema treba ga rekonstruisati, odnosno fond treba sređivati prema pravilima koja su primjenjivana za vrijeme njegovog postanka,
služeći se pritom i sačuvanim registraturnim pomagalima."24
Odmah je važno naglasiti da prvobitni red u stvari predstavlja sistem arhiviranja koji je stvaralac primijenio ili pokušao primijeniti tokom stvaranja i manipulacije svojom dokumentarnom građom. U tom smislu razlikujemo prvobitni red, dakle sistem koji se primjenjivao, od postojećeg reda, tj. faktičkog stanja u kojem se
fond nalazi.
Prije nego što nastavimo bitno je staviti jednu napomenu: bilo da primjenjujemo ili ne primjenjujemo princip prvobitnog reda, postoji jedan nivo na kojem je
potreba za prvobitnošću neprikosnovena, a to je onaj najniži nivo, nivo neposredne
veze između pojedinih akata u formi predmeta te pojedinih predmeta u formi
dosijea.25 Predmeti (obavezno) i dosijea (ukoliko su postojala) moraju se očuvati ili
rekonstruisati, jer su oni dokaz o konkretnim i složenim radnim operacijama stvaraoca. Kada govorimo o primjeni bilo principa prvobitnog reda bilo tzv. "slobodne provenijencije", mi ne dovodimo u pitanje unutrašnji sadržaj i strukturu ovih osnovnih
elemenata, nego način manipulisanja njima kao nedjeljivim cjelinama.
U kakvom odnosu se nalaze prvobitni red i princip provenijencije? Već smo
naveli primjere različitih mišljenja među arhivistima. Oni koji izjednačavaju dva
principa za to koriste dva argumenta: 1) unutrašnji kontekst (spisa) kao informacija, i
2) struktura arhive (fonda) kao odraz rada stvaraoca.
Prema prvom argumentu arhivski spisi koji se nalaze u određenom redoslijedu
i u jednoj unutrašnjoj strukturi fonda dobijaju na dodatnom značenju upravo na
osnovu svoje pozicije u toj strukturi i redoslijedu. Semlič Rajh piše: "Arhivska građa
duguje svoje postojanje i stvaranje upravnim procesima i procedurama [koje je bilo]
ustrojeno unutar određenog pravnog i društvnog konteksta. Ispravno tumačenje moguće je samo na osnovu poznavanja tog konteksta, ali koje se može održati samo ako
uvažimo fond kao cjelovitu jedinicu sa specifičnom unutrašnjom strukturom''.26 Svakako bih se složio sa tvrdnjom da poznavanje opšteg konteksta doprinosi boljem razumijevanju informacija koje sačuvani fond donosi. Međutim, ne bih se složio sa
tvrdnjom da je ovo moguće postići (samo) očuvanjem "specifične unutrašnje strukture" fonda. Kao što sam već rekao, arhivista sebi ne smije uzeti za pravo dvije stvari: 1) da uništava cjelovitost fonda i 2) da pokida neposredne veze među spisima.
Drugim riječima, kontekst jednog akta se čuva, sa jedne strane, tako što se čuva
cjelovitost grupe spisa nastalih i uvezanih kroz isti postupak (predmet, dosije), i, sa
druge, tako što se ta grupa čuva u fondu u kojem je nastala. Nije uopšte nužno, čak ni
24

S. Vilfan, "Sređivanje", Priručnik iz arhivistike, 115–116.
Da se podsjetimo: predmet je "skup svih spisa, koji se odnose na isto pitanje, problem, zadatak (...)
a nastali su tokom istog postupka"; Rječnik arhivske terminologije Jugoslavije, 14, pojam 82.
26
Z. Semlič Rajh, "Princip provenijencije i kreiranje...", 355.
25
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uobičajeno, da spisi dobijaju dodatno značenje na osnovu činjenice o svom arhiviranju. U svim modernim sistemima kancelarijskog poslovanja dokumenti već nose sva
tekstualna obilježja o svom nastanku i procesu o kojem svjedoče, pa način evidencije
i odlaganja predmeta ne donosi nikakve dodatne informacije o njima. Kod izuzetaka
koji potvrđuju pravilo (a oni svakako postoje), arhivisti bi trebali učiniti dvije stvari:
1) evidentirati sve informacije koje se mogu izvući iz specifične strukture fonda odnosno pozicije spisa, ustanoviti da li je dovoljno te informacije očuvati u vidu zabilješke i, ako jeste, ne dozvoliti "zamrzavanje" čitavog fonda; 2) ne dozvoliti da se
zbog ovih manjinskih slučajeva nameće uopštavajuće pravilo kojim se onemogućava
preuređivanje fondova prema praktičnim potrebama.27
Direktno se na prvi argument nadovezuje i stav da registratura kao poredak
odslikava djelatnost stvaraoca: "(...) samo prvobitni red odražava način rada i poslovanja stvaralaca građe".28 Ni s ovim se, međutim, ne bih složio. Smatram da prvobitni red odražava samo rad registrature ili pisarnice, odnosno službenika odgovornih
za arhiviranje ili, ukoliko ih nije bilo, ad hoc kancelarijsko poslovanje kod stvaraoca. Sa druge strane, sam rad stvaraoca odražava se prije svega u tekstualnom sadržaju arhivske građe. Kako god odabrali da preuredimo fond – poštujući osnovna arhivistička pravila – te primarne informacije o djelatnosti neće biti izgubljene. Ovdje
bih se pozvao na nekoliko mišljenja Teodora Šelenberga:29
U većini modernih sistema arhiviranja [tj. sistema kancelarijskog poslovanja],
prvobitni red dat spisima doprinosi veoma malo razumijevanju organske aktivnosti, i
arhivista bi taj prvobitni red trebao očuvati jedino ako je koristan. (...) Jednom
rječju, poredak pojedinih spisa ne doprinosi razumijevanju aktivnosti koje su
sadržane u cjelokupnosti serije [tj. fonda]. (...)
Načini arhiviranja su nebitni za arhiviste, osim u pogledu pronalaženja
dokumentacije. (...)

27

Na drugom tragu, Debra Bar piše: "Ako se slažemo sa činjenicom da se dio značenja spisa može
pronaći u njihovom međusobnom odnosu, onda je postojeći red bilo koje grupe spisa to što se treba
poštovati, a ne pretpostavka o tome kakav je prvobitni red bio dok su bili kod stvaraoca." D. Barr,
"Protecting Provenance: Response to the Report of the Working Group on Description at the Fonds
Level", Archivaria, br. 28 (1989), 141. Iako je svakako izvjesno da faktičko stanje fonda više govori o
tom fondu od (neuspješno) primjenjivanog sistema arhiviranja, problem sa ovakvom konstatacijom je
taj što se uopšte ne objašnjava šta konkretno znači "međusobni odnos". Prema tome, nije nam jasno sa
kojom se to činjenicom u stvari trebamo složiti. Primjeri koji su dati u nastavku njenog teksta – kao
što je primjer pisama koje je jedan službenik namjerno zatajio ili primjeri rukopisne građe u ličnim
fondovima – upravo pripadaju setu izuzetaka iz kojih ne bismo smjeli izvlačiti striktna i uopštavajuća
pravila. Složio bih se sa upozorenjem da je potrebno obratiti posebnu pažnju na specifične veze između spisa u rukopisnim zaostavštinama i ličnim fondovima, ali se tu onda radi o posebnim okolnostima
koje nameću posebnu praksu, koja, opet, ne smije biti obavezujuća za fondove upravnih organa i masovnih organizacija, a koji zauzimaju daleko najveći prostor u našim depoima. Slično je gledište kod:
T. R. Schellenberg, The Management of Archives, New York 1965, reprint Washington DC 1984,
103–4.
28
Z. Semlič Rajh, "Princip provenijencije i kreiranje...", 354.
29
T. R. Schellenberg, The Management of Archives, 101–102.
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Obično poredak dat spisima unutar jednog fonda ne otkriva nikakve značajne
činjenice o aktivnostima, administrativnim procesima i slično. On, uostalom, ne
pokazuje kako je jedna procedura započeta, način na koji se provodila ni rezultate
koji su proizašli iz nje. Takve činjenice su poznate zato što je fond očuvan kao takav,
a ne zato što je očuvan njegov unutrašnji poredak.
U izuzetnim slučajevima, potrebno je primijeniti isti postupak kao u procesu
čuvanja dodatnih informacija o pojedinim spisima. Prilikom pristupanja svakom
novom fondu važno je uzeti u obzir dvije stvari. Prvo, činjenicu da diskontinuitet
između prvobitnog i postojećeg reda najčešće govori o odsustvu urednog kancelarijskog poslovanja. Nebriga, neurednost i prosta činjenica da je primjena nekih
uniformnih i propisanih sistema kancelarijskog poslovanja bila nepraktična i da nije
odgovarala stvarnim ljudima koji su stajali iza stvaraoca, stvaraju nam obavezu
govora o prvobitnom neredu.30 Jer, kako piše Dušen, "poteškoće, također jako česte,
dešavaju se zato što stvaraoci i sami nisu imali poštovanja prema 'principu strukture'
prilikom upravljanja svojim arhivama".31 U tim slučajevima, sam nered obično ne
daje nikakve "dodatne informacije", odnosno ne daje takve informacije zbog kojih
bismo mi taj nered morali poštovati, čuvati i u takvom stanju obraditi.32
30

Naravno, postojeći red ili nered sami po sebi nisu nužno u podređenom odnosu prema prvobitnom
redu. U onim izuzecima o kojima smo već govorili faktičko stanje poretka spisa je daleko važnije od
zamišljenog sistema arhiviranja. Profesorka i teoretičar Heder Meknil povlači paralelu sa književnom
teorijom i eklektičkim, odnosno sociološkim pristupom autorskim rukopisima i publikacijama. Ona
takođe povlači paralelu sa dvojnim pristupom arhitektonskim objektima koji su se vremenom
mijenjali. Sa jedne strane, proces restauracije prvobitnog oblika i samim tim autorske intencije može
se porediti sa pokušajima rekonstrukcije prvobitnog reda fondova. Sa druge strane, konzervatorski
pristup kojim se želi sačuvati svaki potonji trag vremena, bilo da se radi o zgradama, freskama ili
tekstovima, može se porediti sa pristupom fondovima gdje se prevashodno interesujemo za informacije koje nam daje faktičko stanje fonda, umjesto za poredak koji je fond nekom namjerom trebao
imati. Vidi: H. Macneil, "Archivalterity: Rethinking Original Order", Archivaria, br. 66 (2008), 1–24.
Jasno, i u ovom slučaju treba ponoviti kako se pred svakim novim fondom mora donijeti procjena da li
bi takav konzervatorski pristup očuvao bilo kakvu vrijednu informaciju ili bi samo očuvao nefunkcionalnost i nered bez unutrašnjeg značenja.
31
M. Duchein, "Theoretical Principles and Practical Problems...", 76. Za naše podneblje ovo upozorenje se odnosi kako na fondove organa uprave, uprkos činjenici da su stvaraoci bili u obavezi da
primjenjuju propise kancelarijskog poslovanja, tako i na fondove društveno-političkih organizacija,
koje pred sobom dugo vremena uopšte nisu imale tu obavezu. Osnovne informacije o kancelarijskom
poslovanju organa uprave u: D. Eržišnik, "Kancelarijsko poslovanje organa uprave od 1945. do
1972.", Glasnik arhivâ i Društva arhivskih radnika Bosne i Hercegovine (Sarajevo), knj. XX–XXI,
god. XX–XXI (1980–1981), 39–48. Za masovne organizacije npr. vidi: Б. Лекић, "Сређивање
послератне грађе синдикалних организација", Архивски преглед (Београд), 1–2 (1967), 36.
32
Josip Kolanović je također isticao korelaciju između registrature i poslovanja, ali nije insistirao na
"krutoj" primjeni principa prvobitnog reda: "Ipak, često i nemar u sređivanju i i nedosljednost u
odlaganju spisa govori o tome kakva je bila u povijesti neka institucija. Pa i čuvanje takve
nedosljednosti po sebi je 'informacija' o djelatnosti stvaraoca građe. Razumije se, nije potrebno ostati
pri tako krutom stavu u tumačenju prvobitnog reda, ali ovo ističemo upravo zato da se vidi do koje
granice i sama prvobitna sređenost građe može odražavati i rad pojedine institucije, pa stoga i sam
poredak po sebi daje određenu povijesnu 'informaciju'." J. Kolanović, "Arhivistika i povijest upravnih
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Drugo, najvažnije mjerilo našeg odnosa prema prvobitnom redu treba da bude
praktičnost. Ako princip prvobitnog reda možemo po bilo čemu porediti sa principom provenijencije, onda je to ona ista utilitarna motivacija koja je stajala iza osmišljavanja oba principa. Kada je Vilfan pisao o principu prvobitnog reda, on se isključivo pozivao na argument praktičnosti: ako je prvobitni red funkcionalan, treba ga
očuvati, jer bi rezultati preuređenja funkcionalnog fonda bili u nesrazmjeri sa utrošenim radnim satima.33 Isto tako, ako je jedan dio fonda funkcionalan i odgovara potrebama, dok je njegov drugi dio nepraktičan, arhivisti se ne bi trebali libiti da izvrše
sve potrebne izmjene. U tom smislu završićemo ovo izlaganje sa Šelenbergovim savjetom: "Obično bi arhivista trebao sačuvati prvobitni red koji je primjenjen u fondu
tokom njegovog nastanka, ako taj red omogućava pronalaženje građe i njenu efikasnu obradu. Ali ako to nije slučaj, on se ne bi trebao ustručavati da taj prvobitni red
poremeti''.34

Vladan Vuklis
The Principle of Provenance: Theory and Practice
Summary
In this text the author explains the dual meaning of the principle of
provenance. In the first half of the article, he's explaining the meaning of "funds" and
their significance in archival science, together with the concept of provenance. In the
second half, he's explaining the concept of original order, while at the same time this
concept is being reevaluated, put through practical theory and compared significance
and validity with other concepts connected to the principle of provenance.

institucija", Arhivski vijesnik (Zagreb), br. 34–35 (1991–1992), 9–20. No, i u ovom slučaju, moj
komentar je isti.
33
S. Vilfan, "Sređivanje", Priručnik iz arhivistike, 116.
34
T. R. Schellenberg, The Management of Archives, 105.
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СИСТЕМИ КЛАСИФИКАЦИЈЕ ДОКУМЕНАТА
Апстракт: Канцеларијско пословање има за циљ олакшано претраживање аката и предмета, те класификација аката служи тој сврси.
Кључне ријечи: канцеларијско пословање, акт, класификација, класификациони систем, класификациони план, Уредба о канцеларијском пословању,
микрокласификација.
План класификације докумената
Канцеларијско пословање подразумијева вршење административних и
управљачких послова: одлучивање, манипулацију подацима, манипулацију документима, комуникацију и архивирање. Акт је основна јединица у систему
канцеларијског пословања. У ширем смислу, акт представља сваки писани састав којим се покреће, допуњава, мијења, прекида или завршава нека службена
радња, а у ужем смислу поднесак, службени допис или рјешење.1 У систему
канцеларијског пословања устројава се евиденција аката,2 која је знатно олакшана класификацијом аката. Циљ канцеларијског пословања је олакшано претраживање аката и предмета,3 те класификација аката служи тој сврси. Систем
класификационих ознака је логички и хијерархијски систем који омогућава
евидентирање, сређивање и претраживање документације.4 Све писарнице и
архиве су обавезне да примјењују утврђени систем класификације.
Систем класификације аката заснован је на алфабетским, нумеричким и
алфанумеричким критеријумима који се утврђују класификационим планом.

1

Остоја Кременовић, Канцеларијско пословање, Бањалука, 2005, стр. 5.
Евидентирање је чин преписа протокола, диспозиције и есхатокола неког документа у писарници. Другу врсту евидентирања подразумијева уписивање, које обухвата број уписника, класификациону ознаку и упутнице које одређују везу са другим актима, а трећу врсту евидентирања представља биљежење података о кретању документа. (Zоrаn S. Маčkić, Kаncеlаriјskо i
аrhivskо pоslоvаnjе, Priručnik zа nеupućеnе ili pоdsјеtnik zа upućеnе, Bаnjаlukа 2013, str. 139)
3
Предмет је скуп свих аката и прилога који се односи на исто питање или задатак и чини
посебну и самосталну цјелину.
4
Zоrаn S. Маčkić, Kаncеlаriјskо i аrhivskо pоslоvаnjе, Priručnik zа nеupućеnе ili pоdsјеtnik zа
upućеnе, Bаnjаlukа 2013, str. 149.
2
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Овај систем представља основу евидентирања, чувања и претраживања аката и
предмета.
Организација документације условљена је дјелатношћу и организацијом
рада њеног ствараоца. Да би се дошло до адекватног система класификације,
односно класификационог плана по којем ће се документација организовати,
важно је проучити врсту документације коју треба обухватити класификационим планом, које су стварне потребе за документацијом појединих пословних
функција њеног ствараоца, на који начин поједине јединице пролазе кроз документациони циклус (да ли се спонтано удружују у веће посебне цјелине), начин
расподјеле одговорности за документацију (чиме се условно може створити
посебна документација неке службе) и утицај организације документације на
канцеларијско пословање њеног ствараоца.5
План класификације докумената даје приказ хијерархијских односа и
процесних веза међу јединицама ствараоца, а класификациони план треба бити
примјерен документацији која ће се по њему организовати и мора обухватити
све дјелатности ствараоца, сву документацију која код њега настаје, без обзира
на облик у којем је настала. Да би се идентификовали записи, односно утврдила њихова цјелина, нарочито код стваралаца документације са сложеном организационом структуром, потребно је примијенити неколико критеријума. Најважнији критеријум је статус правног лица, односно самосталност ствараоца
фонда, затим његова дјелатност, положај у хијерархијској структури и лице овлашћено за доношење одлука у њој, утврђена унутрашња организација и систематизација, те самосталан систем канцеларијског пословања.6 Израда класификационог плана документације подразумијева: анализу дјелатности ствараоца, структуру класификационог плана, одлуку о документацији која ће њиме
бити обухваћена, одлуку о критеријуму којим ће се документација рашчлањивати на мање цјелине, те израду упутстава за примјену класификационог плана.7
На основу класификационог плана ствара се структура документације,
те је његова правилна примјена од значаја за систем канцеларијског пословања.
Он се утврђује унапријед, почетком календарске године или почетком рада
ствараоца документације. Да би се службеници лакше сналазили приликом каснијег сређивања документације, препоручљиво је план класификационих ознака налијепити на унутрашњу страну корица дјеловодника.8 Службеник који врши класификацију докумената прво издваја документ према служби или предмету на који се односи, утврђује да ли је документ самосталан или га треба
припојити некој јединици, ако треба, утврдити којој, те примјерак документа
5

Jozo Ivanović, Klasifikacija i organizacija dokumentacije, Stručni ispit za zaštitu i obradu arhivskog
gradiva, Priručnik, Hrvatski državni arhiv, Zagreb, 2008, str. 57.
6
Zoran S. Mačkić, navedeno djelo, str. 150.
7
Jozo Ivanović, navedeno djelo, str. 69–72.
8
Zoran S. Mačkić, navedeno djelo, str. 150.
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доставити одређеној служби или особи на увид (тај примјерак се не евидентира), а ако се документ придружује некој јединици документације, онда се класификује и одређује се његово мјесто у тој јединици документације.9
Врсте класификационих система
План класификационих ознака реализује се путем система класификације аката, од којих су у теорији и пракси канцеларијског пословања најзначајнија
два основна система – нумерички и алфабетски.10 Који систем класификације
аката ће користити стваралац документације, зависи од његових властитих потреба, тако да су у пракси чести модификовани нумерички и модификовани алфабетски системи. Модификације и комбинације ових система су децимални,
центимални, алфанумерички, топографски, хронолошки и идеолошки систем.
Нумерички систем класификације се примјењује у својих неколико варијанти: чист нумерички систем, систем универзалне децималне класификације, систем обавезне децималне класификације и произвољни нумерички систем.
Чист нумерички систем класификације докумената је и најједноставнији, јер је заснован на низу арапских бројева од 0 до 9. Овај систем се користи у
рачуноводству, при вођењу матичних књига и слично.
Систем децималне класификације је заснован на децималној вриједности бројева, гдје једна јединица означава све дјелатности, а онда се дијели на
десет главних група, односно на децималне бројеве, а по потреби и на мање
јединице.11
Уредба о канцеларијском пословању републичких органа управе прописује систем обавезне децималне класификације.12 На примјер, републички органи управе вођење основне евиденције предмета и аката заснивају на јединственим класификационим ознакама, којима су обухваћене све дјелатности органа
управе, те разврстане у десет главних група, на бројеве од 0 до 9, 0 – друштвени односи, 1 – рад и радни односи, 2 – грађанска стања, државна и јавна
безбједност, 3 – привреда, 4 – финансије, 5 – здравствено и социјално старање, 6 – просвјета, културе, наука и информатика, 7 – правосуђе, 8 – одбрана и
9 – предмети који не припадају у главне групе 0–8. Дјелатности се даље рашчлањују на групе основних послова (двоцифрене ознаке) и подгрупе (троцифрене ознаке), гдје су садржаји рада разрађени.13 Подгрупе самостално одређу-

9

Jozo Ivanović, navedeno djelo, str. 73.
Остоја Кременовић, наведено дјело, стр. 21.
11
Амерички библиотекар Мелвил Дјуј (Melvil Dewey) је аутор овог класификационог система.
12
Остоја Кременовић, наведено дјело, стр. 21.
13
Упутство о спровођењу канцеларијског пословања републичких органа управе, ''Службени
гласник Републике Српске'', бр. 31/05, 5/06, 10/06, 10/07, 31/09, 43/09, 74/09, 99/09, 98/10, 111/10
и 25/11.
10
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је стваралац аката.14 Да би класификациона децимална ознака била пре-гледна,
ставља се тачка или запета иза свака три броја.
Систем произвољне децималне класификације користи се у привредним
друштвима, установама и удружењима, а по овом систему су утврђене и бројчане ознаке органа републичке управе као стваралаца аката. Главне групе (органи управљања и сектори) су означене једноцифреним бројевима од 0 до 8, а
постоји могућност за рашчлањивање још једног сектора. На примјер, главна
група 1 – Сектор за опште, правне и кадровске послове рашчлањена је на три
групе означене двоцифреним бројевима (10 – директор Сектора, 11 – Правна
служба, 12 – Служба за кадровске послове). Службе су рашчлањене на врсте
послова, означене троцифреним бројевима (124 – Евиденције кадрова), које се
додатно рашчлањују даље двоцифреним бројевима иза децималне тачке (103 –
Канцеларијско пословање, 103.0 – Правилник о канцеларијском пословању,
103.1 – Дјеловодник, 103.2 – Листа категорија документарне грађе са
роковима чувања).15
Систем центималне класификације је модификовани систем децималне
класификације, који поред више цифарских мјеста користи и цртице између
појмова. Овај систем се користи у бројевима жиро рачуна, на примјер 840743331843-53.
Када се води евиденција заснована на азбучном или абецедном редосљеду, онда се примјењује алфабетски систем класификације. Примјењује се приликом вођења евиденција, на примјер именика, регистара и слично. Код примјене овог система класификације мора се строго поштовати азбучни или абецедни ред. Лична имена се разврставају тако да се прво пише презиме (и, уколико постоји, друго презиме), затим надимак, па онда име. На примјер, Томић
Прерадовић Јелица. Иза имена се пишу друго име или име једног родитеља,
треће име или његов иницијал стављају се на крају. Правна лица се класификују према њиховом званичном називу, на примјер предузеће ''22. децембар''
Бањалука разврстава се под ''Д'', као да је његов назив исписан словима. У
случају једнаких назива, класификација се врши према почетном слову сједишта, по улици или по кућном броју. Скраћенице се сматрају једном ријечју.
Академске титуле се дописују у загради иза презимена и имена.16
Техничка документација Јавног предузећа ''Путеви Републике Српске''
сређена је и уписана у архивску књигу на начин да су приликом уписа редног
броја коришћена и слова, тачније почетна слова из садржаја на који се односи
упис. Тако је први упис А–1 – Аеродром Соколац, слиједи А–2 – Аеродром
Сарајево, А–3 – Спортски аеродром Обријеж код Бијељине и тако даље.

14

Mensur Hadžimusić, Kancelarijsko poslovanje u organima uprave, sudovima, institucijama koja
vrše javna ovlaštenja, javnim preduzećima i drugim preduzećima i subjektima, Sarajevo 2009, str. 48.
15
Zoran S. Mačkić, navedeno djelo, str. 496.
16
Isto, str. 499.
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Када је словним ознакама утврђена класификација садржаја рада, а предмети се воде унутар словне ознаке по чистом нумеричком систему, онда је
ријеч о алфабетско-нумеричком систему. Овај систем класификације примјењује се у судовима Босне и Херцеговине. Упутством за означавање судских
предмета у CMS систему прописано је да се словним ознакама означавају врсте
предмета. Тако је Правилником о нумерисању предмета у Окружном суду у
Бањалуци прописано да се кривични предмети категоризују на сљедећи начин:
кривични предмети у којима поступа судија појединац или вијеће кривичног
одјељења суда – ''К''; предмети претходног кривичног поступка прије подношења оптужнице суду – ''Кпп''; предмети претходног саслушања по којима поступа судија за претходно саслушање – ''Кпс''; предмети вијећа које доноси одлуке ван главног претреса – ''Кв'', предмети помиловања – ''Кп''; предмети заштите свједока – ''Кзс'', и разни кривични предмети – ''Кр''. Бројчани систем служи за идентификацију надлежног суда, судског одјељења, редног броја и године заснивања списа. На примјер, предмети судске управе означавају се ознаком
''Су'', а акти везани за радноправне односе судија и радника суда ''Су–I'', акти
рачуноводства Суда ''Су–II'', увјерења о невођењу управног спора ''Су–IV'', акти
и сва писмена Високог судског и тужилачког савјета Босне и Херцеговине упућени предсједнику суда ''Су–V'', итд.
Топографско-алфабетски систем је комбиновани систем класификације
докумената, који се употребљава код телефонског именика. Такође, овај систем
примјењују и берзански посредници. Они хронолошки воде документацију о
свим пословима са хартијама од вриједности, за сваког појединог клијента, што
је прописано чланом 40 Правилника о пословању берзанских посредника. Ово
значи да се, на примјер, досијеи клијената воде по алфабетском, а акти у
оквиру досијеа по хронолошком систему.17
Топографско нумерички систем класификације примјењује се код земљишних књига. У питању је једна од комбинованих варијација класификације
докумената, гдје се она нумеришу непрекидним редним бројевима у оквиру исте катастарске општине. Уписи се врше у земљокњижни уложак, у који се уписује једно земљокњижно тијело, које се састоји од једне или више катастарских парцела.18
Идеолошка класификација докумената подразумијева разврставање докумената према предмету или садржају на групе са подгрупама, у оквиру којих
се врши класификација према временском или азбучном односно абецедном
редосљеду. Ова класификација назива се још и предметна или садржајна. Као
примјер за ову врсту класификације послужиће Упутство за сређивање фотодокументације Архива Републике Српске. Ово упутство прописује разврставање
17

Правилник о пословању берзанских посредника, ''Службени гласник Републике Српске'' број
11/02
18
Члан 21 Закона о земљишним књигама Републике Српске, ''Службени гласник Републике
Српске'' број 67/03
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на групе, па се фотодокументи Архива Републике Српске разврставају на двадесет група, на примјер Органи државне или јавне власти; Политичке партије
и организације политичког карактера; Пољопривреда, аграрни односи и покрети итд. Ове групе имају своје подгрупе, на примјер група Култура, наука, идеологија и конфесије има подгрупе Архиви, Музеји, Галерије итд. Поткласификација у оквиру групе се врши по азбучним или по абецедним и временским
критеријумима.
Класификација по пословним догађајима заснива се на систему досијеа19
у које се одлажу сви акти везани за један пословни догађај, при чему се акти
одлажу хронолошки, а сваки досије добија свој број. Акти се улажу према
регистру.20
Појам микрокласификације
Под појмом микрокласификације подразумијевамо спискове садржаја
који дефинишу облике документације, техничку опрему, количину документације, врсте информативних помагала, језик, писмо, стање архивске грађе, статус архивске грађе, статус корисника, врсту архива, врсту употребе архивске
грађе и врсту потребне техничке опреме. У архивским информативним средствима обично се сусрећемо са нормативним садржајем. Микрокласификација
се од класификације разликује по обиму и комплексности класификационих
схема, које су код класификације сиромашније, јер садрже мање категорија.
Код микрокласификације свака категорија је названа кратким именом и не садржи посебну класификацијску ознаку. У комплекснијим архивским информационим системима структуре микрокласификације су нешто више систематизоване и комплексне. Дефинишу се према креирању и организовању микрокласификације, када њихове схеме могу бити линеарне или хијерархијске, са више
нивоа, те према садржају, кад се могу дијелити на врсту и количину материјала.21
Организација и класификација докумената утиче на квалитет њиховог
чувања и унапређује њихову употребу. Систем евидентирања и одлагања документације са планом класификационих ознака олакшава проналажење и сређивање документације, те касније издвајање безвриједног материјала.

19

Досије је скуп више предмета који се односе на исту материју или исто правно или физичко
лице, и као једна цјелина се чува на истом мјесту.
20
Zoran S. Mačkić, navedeno djelo, str. 155.
21
Miroslav Novak, Mikroklasifikacije in njihove sheme v arhivskih informacijskih sistemih, Tehnički
in vsebinski problemi klasičnega in elektronska arhiviranja, Ел. зборник, 12, Марибор, 2013, str.
107.
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МИЛОШ МАТИЈЕВИЋ
UDK 930.25:929 Михаило, Митрополит српски
Архив Српске православне цркве
10.7251/GUARS1406029M
Београд
matijevicmilos@hotmail.com

ИСТОРИЈСКА БЕЛЕШКА, КЛАСИФИКАЦИОНИ ПЛАН И
МЕТОДСКО УПУТСТВО ЗА ЛИЧНИ АРХИВСКИ ФОНД
МИТРОПОЛИТ СРПСКИ МИХАИЛО (1826–1898)*
Апстракт: Кроз историјску белешку, класификациони план и методско
упутство даје се трихотомни приступ архивској грађи коју је оставио иза себе
архиепископ београдски и митрополит Кнежевине и Краљевине Србије Михаило Јовановић (1826–1898), најзначајнија личност и високе јерархије православне цркве српског националног простора друге половине XIX века. Сређивање овог архивског фонда Архива Српске православне цркве је у току.
Кључне речи: митрополит Михаило, Православна црква Кнежевине и
Краљевине Србије, лични фонд, архивска документација.
Историјат творца фонда
Митрополит Михаило (1826–1898) је једна од најзначајнијих личности и
у црквеној и у политичкој историји Србије XIX века. ''У свестраној личности
митрополита Михаила били су сједињени православни монах руског типа, молитвеник, аскет, националнни радник, поглавар Цркве и плодан црквени
писац''.1 На челу Српске православне цркве налазио се у два наврата, од 1859.
до 1881, односно од Светоандрејске скупштине и свргавања са власти кнеза
Александра Карађорђевића, до 18. октобра 1881, када кнез Милан Обреновић
потписује указ о његовом разрешењу и од 1889, указом краљевскога Намесништва, до упокојења 5. фебруара 1898.
Овај знаменити јерарх наше цркве рођен је 19. августа 1826. у Соко
Бањи од оца Милована Јовановића и мајке Марије, свештеничке кћери. На крштењу је добио име Милоје. Васпитаван је у патријархалном духу српске по-

*

Рад је настао у оквиру архивистичког течаја у Архиву Србије, у новембру и децембру 2013.
године, а под менторством Вере Филиповић, архивског саветника, на чијим сугестијама и стрпљењу јој најтоплије захваљујемо.
1
Проф. др Предраг Пузовић, ''Митрополит Михаило'', Српска православна црква у: Прилози за
историју 2, Београд 2000, стр. 69.
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родице, ''што се трајно било одразило на његовом карактеру''. 2 У школу је пошао када је имао девет година. Прва три разреда школе је завршио у родном
месту, а четврти и први гимназије у Зајечару. Као питомац епископа неготинског Доситеја Новаковића, остале разреде гимназије завршава у Неготину. На
Богословију се уписује 1842. а завршава је 1846. године, као питомац митрополита српског Петра. Упоредо са напорима тадашњих српских власти, и митрополит Петар настоји да што више младих школује у иностранству, те млади
Милоје са још неколицином питомаца бива послат у Кијев, у Духовну богословију. Замонашио се 1853. и узео име Михаило, по првом кијевском светитељу. Исте године завршава студије и бива одликован Златним крстом, ''који се
даје само оним ученицима, који сврше највиши духовни завод са одличним
оценама''.3 По посебном захтеву митрополита Петра остаје у Русији још неколико месеци, са циљем да посети Москву и Петроград и упозна се са богослужењем, монашким животом, радом семинарија и других школа.
У Србију се јеромонах Михаило враћа 1854. године, када започиње његов предани рад у области црквене, просветне, политичке и национале делатности, који ће потрајати наредне четири и по деценије. Предавао је догматику и
омилитику на Богословији у Београду, да би га већ после пет месеци Архијерејски сабор изабрао за епископа шабачког, затим бива произведен за архимандрита студеничког. Хиротонисан је у Саборној цркви у Београду, устоличен у
Шапцу 19. октобра 1854. у 28. години живота.
На Светоандрејској скупштини 1859. за митрополита Кнежевине Србије
изабран је шабачки епископ Михаило. Овај период његовог боравка на трону
српских светитеља обележиће активан национални рад. Залагао се за ослобођење српског народа у Босни и Херцеговини, Старој и јужној Србији. У то време
Београдска митрополија постала је главна веза између Србије и Срба из неослобођених крајева. Митрополит оснива Страњачку богословију, у оквиру Београдске богословије, где се омладина из крајева под туђинском влашћу школује. Осниване су и школе у неослобођеним деловима земље. У Бањој Луци и
Призрену су основане богословије.
Једном од одлука Берлинског конгреса 1878. Србија је повратила још четири округа (Нишки, Пиротски, Врањски и Топлички). Наредне, 1879. године,
васељенски патријарх Јоаникије III издаје повељу о независности Српске митрополије у оквиру њених политичких граница, укључујући и Нишку епархију
у новоослобођеним областима. Тако је митрополит Михаило постао први независни српски митрополит после гашења Пећке патријаршије.
Због несугласица са кнезом Миланом и напредњачком владом, митрополит бива смењен и одлази у емиграцију, да би се у земљу вратио 1889, по
абдикацији краља Милана. Повратком на место митрополита Михаило враћа
2

Др Ђоко Слијепчевић, ''Михаило, архиепископ београдски и митрополит Србије'', Минхен
1980, стр. 13.
3
Исто, стр. 28.
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углед Цркви, који је био пољуљан у време власти напредњака. Користећи се
пријатељством са Николом Пашићем, кога је упознао док су обојица били у изгнанству, обнавља угашену Тимочку епархију.
Посебну пажњу митрополит Михаило је посветио Београдској богословији, црквеној просвети и богословској књижевности. Поред уџбеника за богословије, писао је поучне списе за свештенике и монахе, а значајни су и његови
историјски радови (Поглед на историју Српске Цркве, Православна Српска
Црква у Кнежевини Србији). Ваља поменути и да су за време митрополита
Михаила почеле припреме за подизање Храма Светог Саве на Врачару. Друштво за подизање Храма Св. Саве, чији је председник био митрополит Михаило
а потпредседник једно време и Никола Пашић, позвало је 1895. године прогласом српски народ да прилозима помогне подизање храма.
Велики син српског народа упокојио се 5. фебруара 1898. Остаје забележено да је популарност митрополита Михаила превазилазила границе Србије,
па поред многобројних националних одликовања (краљ Милан га одликује орденом Таковског крста, а краљ Александар Обреновић орденом Белог орла),
добија и највише почасти руског цара (орден Св. Ане I степена, орден Св.
Александра Невског), али и почасна места у хуманитарним организацијама
(друштво Црвеног крста у Београду, Друштво за ослобађање афричких робова).
Дело митрополита Михаила не може се сагледати само из једне перспективе, па је ова историјска белешка допринос, да се уз приказ заоставштине митрополитове, пронађене у Архиву Српске православне цркве, прикажу и нови
детаљи о животу и раду овог великана српства.
Класификациони план
Фонд је сређиван према Упутству о сређивању личних и породичних
фондова, донетом на седници Архивског већа 17.6.1969. године (објављено у
Архивском прегледу бр. 1–2, Београд, 1970, стр. 58–61).
Узимајући у обзир историјску важност митрополита Михаила, али и то
да се његова приватна архива чува у Патријаршији Српске православне цркве у
Београду, одлучено је да се за граничне године фонда узму година најстаријег
документа – 1859. као почетна, а година најмлађег пронађеног документа –
1898. као крајња. Након тога приступило се непосредном сређивању грађе.
Личним прегледом целокупне пронађене документације установио сам да не
постоје све основне групе предвиђене систематизационом шемом (лична документа, имовинскоправни списи, архивска грађа разних лица о творцу фонда,
илустративни материјал, архивска грађа сродника творца фонда), па сам одлучио да грађу поделим у две групе: документа делатности и преписка.
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Методско упутство
Hајпре је из фонда одстрањена грађа која није у оквиру граничних година фонда, али и она која тематски не припада овом фонду. Након тога приступило се непосредном сређивању грађе. Сређивање је спроведено у складу са
класификационим планом. Фонд је подељен на делатности, а у оквиру делатности на групе (у оквиру којих су списи подељени хронолошки), а касније, ако и
када се пронађе још документације, отвориће се могућност поделе група на
врсте. Оставља се могућност да се приликом проналажења додатне грађе створе и остале групе предвиђене систематизационом шемом Упутствa о сређивању
личних и породичних фондова (лична документа, имовинскоправни списи, документа делатности, архивска грађа разних лица о творцу фонда, преписка,
илустративни материјал, архивска грађа сродника творца фонда). С обзиром на
широку делатност митрополитову, предлаже се истраживачима да, поред овог
фонда, како би стекли што целовитију слику о његовом раду и делу, истраже и
личне фондове Стојана Новаковића, Владана Ђорђевића и Илије Гарашанина и
збирке Поклони и откупи, који се чувају у Архиву Србије, као и приватну архиву митрополита Михаила, која се чува у Патријаршији Српске православне
цркве у Београду.
Подаци о стању грађе фонда
Да би се стекао увид у очуваност архивске грађе фонда, важно је најпре
истаћи у каквим условима се грађа налазила. У поткуполни простор цркве Светог Марка архивска грађа је смештена пре 24 године. ''Затечена је препакивана
грађа, смештена у кутије од свећа и другу картонску амбалажу која на себи нема никакве стручне евиденције и било коју другу ознаку.''4 И грађа којом се ова
историјска белешка бави пронађена је у једној од таквих кутија, измешана са
другом грађом. С обзиром на то да нема никаквих података о претходном чувању грађе, најпре се приступило заштити грађе од даљњег пропадања. ''У комору АС – 1 алфа на решетке се постављају предмети и документи, изнад грејног
тела сагорева супстанца тимол, хартија на тај начин остаје у пари изазваној
хемијском реакцијом и још 24 сата борави у затвореном простору. Грађа се
дезинфикује, али се тако одстрањују и сви микроорганизими који штете папиру
(гљивице, бактерије, итд.).''5 Овим поступком заустављено је даљње пропадање
грађе, учињен први корак у лечењу докумената, али је створена и могућност да
се грађа обрађује и истаржује, без бојазни да се још више оштети.
Фонд је обима две архивске кутије. Постоји велика количина још увек
необрађене документације која се односи на овај период, а коју архивисти Ар4

Радован Пилиповић, ''Архив Српске Православне Цркве – ка почецима црквене архивистике'',
Београд 2013, стр. 10.
5
Исто, стр. 12.
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хива Српске православне цркве свакодневно обрађују (сходно томе јасно је да
је ово прелиминарна историјска белешка и да ће по обради све пронађене документације она бити допуњена). Извесно је да ће се овај фонд повећавати, па је
предлог обрађивача да се, када се успостави коначан поредак грађе, приступи
креирању унутрашњих листа, аналитичког инвентара, фолијацији, печатању,
одредница за именске и тематске регистре и, на крају, пописа кутија сређене
грађе фонда митрополита Михаила. Сигнатура на кутијама биће иницијали ММ
(Митрополит Михаило).
 Документа делатности: Грађа у оквиру ове групе сређена је хронолошки, но оставља се простор да се направе и групе врсте делатности, јер постоји могућност додатног проналажења грађе. Поменућемо неке од обрађених списа: извештаји свештеника са ратишта у
српско-турском рату 1876–1878, дописи Конзисторији Београдске
митрополије о плаћеним годишњим таксама за часопис ''Хришћански весник'' за 1888. годину, Извештај Архијерејског сабора о раду за
1889. годину, Предлог закона о цркви (1890), списак прилога руских
држављана за Стару Србију и Македонију из 1896. године, одговор
са ознаком ''поверљиво'' епископа жичког Саве Министарству просвете (1898), предлог епископа жичког Саве Андри Николићу за
укидање смртне казне (1898).
 Преписка: Ова група сређена je тематски, а у оквиру тема по азбучном реду адресаната. Две су теме: писма и честитке. У овиру писама
издвајају се: писмо Нићифора Дучића из 1875, писмо ректора Кијевске духовне академије из 1879, писмо Јована Ристића из 1887, писмо
јеромонаха Симеона из Кијева (1887), писмо професора Петербуршке духовне академије А. Катанског из 1887. године. У другу групу
спадају честитке Васкрса разних личности митрополиту Михаилу.
Ваља поменути да је разлог што су документа сређена по азбучном
реду адресаната а не хронолошки (што би можда било логичније, с
обзиром на то да постоји велики број васкршњих честитки), неисписивање године на великом броју честитки (уписани су дан и месец,
али не и година). Овај метод примењен је у обе теме (писма и честитке) да би се задржао јединствен принцип сређивања ове групе
фонда.

Milos Matijevic
Historical Note, Classification Plan and Methodical Manual
for Personal Archival Fund the Serbian Metropolitan Mihailo (1826-1898)
Summary
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Personal archival fund of the Serbian Metropolitan Mihailo is important for
the biography of this ecclesiastical bishop, but also for the social and religious
historians in Serbia in the second half of XIX century. Regarding the range of people
with whom the Archbishop of Belgrade and Serbian Metropolitan were in contact, it
can be said that the fund is significant for the overall social and cultural image of the
Serbian national, political and religious scene.
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БИОГРАФИЈЕ ДВАНАЕСТ РИМСКИХ ЦАРЕВА СВЕТОНИЈА
ТРAНКВИЛА И ХРОНОГРАФИЈА МИХАИЛА ПСЕЛА.
СЛИЧНОСТИ И РАЗЛИКЕ У НАЧИНУ ОПИСА ЦАРЕВА
Апстракт: У раду су приказане сличности и разлике у Светонијевом и
Пселовом начину описа царева, почевши од физичког изгледа и карактерних
особина па до описа њихових болести и смрти. За сваку сличност и разлику је
наведен примјер, односно цитат из дјела, на основу чега су изведени закључци.
Кључне ријечи: Светоније, Псел, биографија, цареви, Римско царство,
Византија.
Увод
Биографије дванаест римских царева Гаја Светонија Транквила1 и
Хронографија Михаила Псела2 су два по свом карактеру слична историјска
извора, али из различитих периода. Светоније је написао биографије римских
царевa Гајa Јулија Цезара, Августа Октавијана, Тиберија, Калигуле, Клаудија,
Нерона, Галбе, Отона, Вителија, Веспазијана, Тита и Домицијана. Његово
дјело, које је настало након 120. године, обухвата период I в. п.н.е. и I в. н.е. У
Хронографији Михаила Псела, која је настала у XI вијеку, описан је период
владавине царева Василија II Македонца (976–1025), Константина VIII (1025–
1028), Романа III Аргира (1028–1034), Михаила IV Пафлагонца (1034–1041),
Михаила V (1041–1042), царица Зоје и Теодоре (1042), Константина IX
Мономаха (1042–1055), Теодоре (1055–1056), Михаила VI (1056–1057), Исака I
Комнина (1057–1059), Константина X Дуке (1059–1067), Романа IV Диогена
(1068–1071) и Михаила VII Дуке (1071–1078).

1

У раду је коришћен превод извора са латинског језика. Gaj Svetonije Trankvil, Dvanaest rimskih
careva (preveo Stjepan Hosu), Zagreb 1956.
2
За издања Хронографије и других Пселових дјела в. Я. Н. Любарский, Михаил Пселл:
Личность и творчество. К истории византийского предгуманизма, Москва 1978.; John Duffy,
Dealing with the Psellos Corpus: From Allatius to Westerink and the Bibliotheca Teubneriana,
Reading Michael Psellos, Leiden-Boston 2006. У овом раду коришћен је превод Хронографије са
руског језика: Михаило Псел, Хронографија, (превела Корнелија Никчевић), Подгорица 2000.
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Као што се може примијетити, између настанка ова два дјела протекло
је девет вијекова. Нарочито је карактеристично да су то била два периода која
се по политичкој моћи разликују. Светоније је живио у II вијеку, када се Римско царство ширило и достизало свој врхунац 3, а Псел у XI вијеку, у вријеме
слабљења Византије4. Међутим, политичка историја није нашла пуно мјеста ни
у једном од ова два дјела и то је управо разлог за њихово довођење у везу и поређење. Светоније и Псел су већи акценат ставили на занимљиве детаље из
приватног живота царева које су описали него на историјске догађаје. У оба
дјела се може примјетити одсуство хронологије, нема значајних датума, осим
година рођења и смрти царева. Али зато су до ситних детаља описани царев
изглед и пикантерије са двора које дјела чине занимљивим за читање.
Управо из разлога што политичка историја није била довољно заступљена, око ова два извора су вођене расправе у старијој историографији. Дуго је
било потребно да би се увидио њихов значај за историју, јер пружају обиље
података о свом времену које су њихови савременици изоставили.
Још једна од заједничких особина јесте чињеница да су и Светоније и
Псел увели нови стил у писању, који је касније постао узор многим писцима.5
Физички изглед
Основна карактеристика Биографија дванаест римских царева и Хронографије јесте што оба дјела највећу пажњу посвећују опису царева. Нарочито значајно мјесто заузимају детаљни прикази њихових вањских особина.
Сличност ова два дјела највише се огледа у начину осликавања својих јунака.
Светоније и Псел су били заинтересовани да на занимљив начин дочарају изглед тијела и лица царева о којима пишу, затим њихове покрете и гестикулацију. Физички изглед је код обојице често служио као увод за описивање унутрашњих особина и владарских способности.
Ако се упореде описи физичког изгледа појединих царева из Биографија и Хронографије, врло лако се могу уочити велике сличности, да би се могло
на моменте помислити да се ради о истој особи. Када Светоније говори о цару
Августу Октавијану, он каже да су му очи биле бистре и сјајне, а желио је да
се у њима назире нешто божанске снаге, и веселио се, ако је кога оштрије

3

Детаљније о политичкој моћи Римског царства у II вијеку в. Оксфордска историја римског
света, Београд 1999, 173–175 (Николас Парсел)
4
О политичкој историји Византије у XI вијеку в. Георгије Острогорски, Историја Византије,
Београд 1998; Бојана Крсмановић, Успон војног племства у Византији XI века, Београд 2001.
5
Чувено Ајнхардово дјело, Биографија Карла Великог, (Vita Caroli Magni) написана је управо
по узору на Биографије дванаест римских царева. В. Милан Будимир, Преглед римске књижевности, Београд 1996, 558–560; Михаило Псел је својим портретисањем личности постао
узор првим писцима историје Комнина, Нићифору Вријенију и Ани Комнин. В. Влада Станковић, Комнини у Цариграду: еволуција једне владарске породице, Београд 2006, 181.
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погледао, па је тај оборио очи као пред сунчевим сјајем.6 На готово једнак начин Псел описује очи византијског цара Василија II: Очи његове бијеху свјетло
плаве и сјајне… његове очи, не увучене, као код покварених и лукавих, нити
испупчене, као код разузданих, сијаху мушким сјајем.7
Обојица аутора кoристе по два пута ријеч сјај (први пут као придјев, а
други пут као именицу са атрибутом) како би што сликовитије дочарали очи
царева, а тиме већ наговијестили и њихове друге особине. Ако се узме у обзир
да су оба цара били велики освајачи и централне личности свог времена, овај
сјај у очима би могао да има и пренесено значење ратоборних, одлучних и
дисциплинованих владара.
Светоније Транквил и Михаило Псел су на готово идентичан начин описали и изглед тијела истих царева. За Августа Светоније каже: Стаса је био ниска … али тај недостатак покривала је љепота и складност његових удова.8
Псел приказује Василија II сличним ријечима: Раст његов беше мањи од средњег у складу са величином удова...9
Из овог примјера се уочава да су обојица настојала да нагласе складност, односно пропорционалност царевог тијела. Њихов ниски раст они наводе
као неважан фактор, а у први план истичу складности њихових удова.
Друга два цара чије су спољашње особине, попут Августа и Василија II,
описане на сличан начин, били су римски цар Тиберије и византијски цар Константин IX. И овдје се поново сусрећемо са размјерношћу и складношћу тијела
царева: Тиберије је био крупан и снажан, а стаса изнад осредњега. Био је широких плећа и груди, а остали су му дијелови тијела све до ногу били размјерни
и складни. Лијева му је рука била спретнија и јача, а зглобови на њој тако
чврсти да је свјежу и здраву јабуку могао прстом пробушити, а главу дјечака
или чак младића ранити ударивши је зврчком.10 И у Пселовом опису Константина IX се примјећују исте особине: Природа га издваја као образац лепоте,
обдари његово тело таквом складношћу, додели му такву сразмерност, да њему у таквом добу не беше равног; а како би то красно здање почивало на чврстој подлози, даде тој хармонији и снаге у изобиљу... При свој тој финоћи, његове руке, а посебно његови прсти, одликовали су се необичном снагом, и није
било предмета, најтврђег и најчвршћег, који није могао с лакоћом да сломи,
стегнувши га у шаци. Онај, коме би он стиснуо руку, лечио би руку данима.11
Овдје се као нова особина појављује физичка снага царева. И један и
други аутор поново употребљавају исту ријеч, како би приказали позитивне
физичке особине владара.

6

Svetonije, Dvanaest rimskih careva, 102–103.
Псел, Хронографија, 85.
8
Svetonije, Dvanaest rimskih careva, 103.
9
Псел, Хронографија, 85.
10
Svetonije, Dvanaest rimskih careva, 154.
11
Псел, Хронографија, 193.
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Трећи примјер у коме се може доказати сличност описа физичког изгледа када су у питању позитивне особине, јесу римски цар Тит и син цара Михаила VII, Константин. Обојица су описани у дјечијем узрасту, па би се на основу тога могло извршити поређење. Одмах у дјетињству показали су се у Титу сјајни дарови тијела и духа, који су се отада све више и више развијали постепено по годинама; изванредно лијепа појава, у којој је било једнако достојанства и милине...12 Не видех такву овоземаљску лепоту! Његово лице беше
преточено у савршен круг, очи огромне, азурно плаве, препуне спокојства...13
Приказане особине из оба дјела су биле позитивне. Али и када су у питању негативни физички описи, такође се може примијетити доста сличности.
Најружнију слику, када је у питању физички изглед, Светоније је приписао цару Калигули. Њега је описао као особу са упалим очима, намрштеног и длакавог: Лице, које му је ионако било од природе страшно и ружно, намјерно је настојао учинити још грознијим намјештајући га пред огледалом, да би изазвао
још већи страх и ужас.14 Псел овакве лоше особине не приписује ниједном цару, али можемо их примијетити када говори о дворском евнуху Јовану Орфанотрофу: Никоме не почињаваше зло, али на лицу имаше тако грозан изглед, да је
изазивао ужас код сабеседника, претварајући се да је гневан. Многи би се престрашени његовим изгледом уздржавали од лоших поступака.15
Поново срећемо употребу истих израза како би се што боље допринијело стварању слике ужаса који су ове двије особе изазивале код својих савременика.
Када се Светонијево дјело сагледа у цјелини, у њему се не могу уочити
умјетничке способности аутора. Али, када се посматрају одвојено физички
описи царева, може се примијетити да се потрудио да пружи што сликовитији
приказ. Он обраћа пажњу на сваки детаљ, од облика главе, очију, косе, коже,
изгледа тијела, пропорција, па до израза лица и начина облачења. Исте детаље
користи и Псел како би описао личности у свом дјелу.
Још једна сличност Биографија и Хронографије је што њихови аутори
придају пажњу изразима тијела. Гестови су одувијек били један од уобичајних
видова комуникације међу људима. Њима су се изражавале емоције или стање
душе.16
Светоније каже да је Август и док је причао и ћутао имао смирен израз
лица који је позитивно дјеловао на присутне 17. Тиберије је ходао укочено, био
је намрштеног лица, а док је причао благо је покретао и прсте.18 И код визан12

Svetonije, Dvanaest rimskih careva, 302.
Псел, Хронографија, 297.
14
Svetonije, Dvanaest rimskih careva, 186.
15
Псел, Хронографија, 111.
16
Сања Мешановић, Говор тела у Пселовој Хронографији, Трећа југословенска конференција
византолога, Београд–Крушевац 2003, (299–306), 300.
17
Svetonije, Dvanaest rimskih careva, 102.
18
Исто, 154.
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тијских царева у Хронографији су присутни слични покрети лица и тијела. Тако
је Василије чупао браду када би о нечем размишљао и обузео га гњев, а обичавао је и да се лактовима ослања на бедра. Он се смијао грохотом тако да му се
цијело тијело тресло.19
Обојица аутора употребљавају метафоре како би пружили што сликовитији опис. Истина, у Светонијевом дјелу у много мањој мјери него код Псела. Он у опису цара Августа каже да су му по тијелу били разасути младежи,
који су по облику и броју слични звијездама у Великом Медвједу.20 Код Псела
су они нешто чешћи. Тако се Василије уздиже као птица, Михаило IV је био
момче у цвету младости, лице Константина IX је као пролећни плод, нос малог
Константина, сина Михаила VII, подсећаше на орловски...21
Када је у питању физички изглед царева, из свега наведеног се закључује да су Светоније и Псел имали готово исте методе у осликавању било позитивних или негативних спољашњих особина. Из наведених примјера се може видјети да су чак употријебили и исте ријечи. У оба дјела су присутни прикази гестикулације царева. Једина разлика, када је опис физичког изгледа у
питању, јесте мања употреба стилских фигура код Светонија него код Псела.
Карактерне особине владара
Иако су писали своја дјела у различитим историјским периодима, и Светоније и Псел су истицали сличне врлине и мане својих царева.
Из извора се види да је модел ''идеалног'' владара и у II и у XI вијеку био
сличан. Византијски царски идеал је садржао сљедеће елементе: божанску наклоност, бригу за поданике, морал, економичност, војничку снагу, великодушност, правду и ученост.22 Нема пуно разлика ни када су у питању особине идеалног цара у изворима који потичу из периода Римског царства, а то су: моралне и политичке врлине, војна способност, учтивост, великодушност, правдољубивост и умјереност.23
Светоније хвали императоре који су умјерени, а осуђује оне који иду у
било какву крајност. У Биографијама би се ''титула идеалног владара'' могла
приписати царевима Августу и Титу, према којима Светоније има очигледно
дивљење.24 У њиховим биографијама се налазе модели како би цареви требало
19
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Svetonije, Dvanaest rimskih careva, 103.
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Anthony Littlewood, Imagery in the Chronographia of Michael Psellos, Reading Michael Psellos
(ed. Charles Barber, David Jenkins), Leiden-Boston 2006.; 13–53.
22
Alexander Kazhdan, The Social Views of Michael Attaleiates, Studies on Byzantine Literature of
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да се понашају. У Хронографији би се слика ''идеалног'' владара могла наћи у
опису Василија II, Константина X Дуке и Михаила VII Дуке.
И Светоније и Псел у својим дјелима имају модел цара–војника, којег
одликују храброст и мудрост. Код Светонија су то цареви Цезар и Август. Цезара је описао као вјештог у оружју и јахању, издржљивог, мудрог у вођењу
војних похода: војску није никад водио путевима згодним за засједу, ако није
претходно темељно истражио околину мјеста.25 Август је био храбар цар, који је увео строгу дисциплину у редове своје војске.26
У Хронографији ове особине одликују цара Василија II.27 Он је знао како
да састави војни план и направи ред у војсци.28
Великодушност је друга значајна особина коју су Светоније и Псел истакли као одлику доброг императора. У Биографијама се ове особине уочавају
код царева који су често приређивали гладијаторске игре, дијелили римском
становништву жито и смањивали порезе. Ту би се поново могли убројити Цезар и Август, али и Тит, за кога Светоније каже да се једном за вечером сјетио
да читав дан није ником исказао никакву милост, па је рекао: Пријатељи, изгубио сам дан.29 Псел као великодушне владаре највише велича Василија II, Константина X и Михаила VII. За Василија он каже да својим поданицима дели
злато као песак.30
У опису царева посебна пажња се обраћала на њихову ученост. Тако
обојица аутора хвале цареве који су били учени, а имају лоше мишљење о оним
који су необразовани. Цезар је величан као изузетан писац и говорник31, Август
се бави говорништвом и наукама од ране младости32, Тита хвали као одличног
познаваоца грчког језика и вјештог у састављању говора 33, док се Калигули замјера то што је имао идеју да уништи Хомерове пјесме и да из библиотека
уклони књиге Вергилија и Тита Ливија.34 И Псел критикује цара Василија II
због његове немарности према образованим људима које је избјегавао и уопште због презира који је овај владар имао према ученим занимањима, 35док хва-
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ли цара Михаила VII, који је био свестраног образовања. Он се разумије у филозофију, реторику, музику и геометрију.36
Као негативна особина у оба дјела се појављује растрошност царева.
Светоније у својим Биографијама негативно описује цареве који су трошили
новац на раскошан живот. Он каже за Калигулу да је на раскош потрошио толико да је надмашио све расипнике на свијету.37 Нерона је окарактерисао као
цара који расипа новац на луксуз.38 И Псел хвали оне владаре који воде бригу
да државна благајна увијек буде пуна, а критикује оне који троше и нису економични. Тако је Василије II описан као добар император, који је мало трошио, па је држава била економски јака, док је његов брат и насљедник на царском престолу Константин VIII по Пселовом мишљењу лош владар, који, не само да није умножавао благо, него се није трудио ни да сачува оно што је наслиједио.39
На основу примјера се види да су и Светоније и Псел скренули пажњу у
својим дјелима на исте карактерне особине императора. Иако је између времена у којем су живјели и писали своја дјела стајало девет вијекова, моралне особине идеалног владара су остале скоро непромијењене. Нарочито занимљиво је
то што обојица, истичући ученост својих царева, посебан акценат стављају на
њихово познавање грчке и хеленистичке културе. Али то се може објаснити
чињеницом да је грчка култура имала свог одраза на римску, а XI вијек у Византији је био вијек учености, посебно обнове хеленистичког насљеђа.
Болести царева
Описи болести појединих императора су присутни и у Биографијама
дванаест римских царева и у Хронографији. Светоније и Псел су се сусретали
са другачијим врстама болести, а њихови узроци су били различите природе.
Светоније је цару Августу приписао неколико различитих болести које
нису биле опасне, али које су му се јављале сваке године. Патио је од повријеђене јетре, а у јесен би боловао од исцрпљености. Сваког прољећа је имао упалу поребрице, а у доба јужних вјетрова га је хватала хуњавица. Као узрок ових
болести Псел наводи неотпорност Августовог тијела на врућину и на јаку зиму.
Због тога се морао лијечити, најчешће топлим купкама, презнојавањем уз ватру, или је ишао у бању.40 Псел за Исака I Комнина каже да је боловао од поребрице, а као узроке је навео напоран војнички живот и хладноћу војничких логора.41 На овом примјеру, гдје Светоније и Псел говоре о истој болести (поребрици), најбоље се може видјети да је сличност између приказа болести та што
36
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обојица аутора дају исте узроке. Светоније чак описује и начин лијечења императора.
Друга два цара чије болести Светоније описује су Калигула и Клаудије.
Калигула је боловао и од тјелесне и душевне болести. Светоније само укратко
помиње да је у дјетињству боловао од падавице, не упуштајући се у детаљан
опис симптома. Он већу пажњу придаје царевом лудилу и каже да је узрок био
напитак који му је дала жена Цезонија42 Његов закључак је потпуно погрешан.
У науци је утврђено да је Калигула био психички нестабилна личност прије
женидбе и много раније него што је дошао на престо.43
Када је у питању Клаудијева болест, Светонијеве информације су пуно
детаљније. Он је од дјетињства патио од болести због које га је његова породица сматрала неспособним за било какав посао. 44 Приликом његовог физичког описа каже да је тешко ходао, док је причао заплитао му се језик, а глава му
се увијек тресла, нарочито када је радио неки посао.45 Стручњаци су на основу
Светонијевог детаљног описа симптома болести и нарочито чињенице да се и
поред својих физичких недостатака бавио науком, дошли до закључка да је највјероватније боловао од секундарне дистоније.46
Цареви које Псел описује у својој Хронографији су боловали од физичких болести. Константин VIII и Константин IX Мономах су патили од костобоље, а Михаило IV је имао падавицу. Као посљедицу погоршања болести
Константина VIII, Псел наводи његов начин живота, нарочито његову склоност према јако зачињеној храни и дворским теревенкама, које су биле у супротности са љекарским савјетима.47
Псел наводи да је тежи облик костобоље задесио Константина IX Мономаха. Баш у то време код цара се појави болест зглобова, руке му ослабише
ноге више нису могле да га држе, распадајући се од неиздрживог бола.48 Он у
детаље описује све симптоме болести: накупљање течности у ногама, која се
ширила по читавом тијелу, отежано дисање и ходање и јаки болови. Иначе је
познато да је обољелим од костобоље потребна помоћ приликом кретања и да
могу постати потпуно беспомоћни.49
И у случају Михаила IV, који је боловао од падавице, Псел је дао обимне податке. Он каже да је цар због своје болести прориједио изласке, а кад би
42
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баш морао да врши царске обавезе, одређени људи су посебно били задужени
да га прате, и кад би примијетили колутање очима, прилазили би да му укажу
помоћ.50
Постоје извјесне сличности у томе што обојица описују симптоме и дају
узроке болести. Управо из тих података се закључује да је Псел био нешто боље упућен у медицину него Светоније. Најбољи примјер за то је када Светоније
као узрок Калигулиног лудила спомиње напитак његове жене. Псел наводи
ипак реалније узроке царевих болести.
Али код Псела се, за разлику од Светонија, у овом случају примијети
извјесна доза пристрасности. Он је описе царевих болести искористио као прикривену тежњу за дисквалификацију владара које је он лично сматрао недостојним царске власти, и тако је на скривен начин исказао своје ставове. 51 То
није случај код Светонија, и у томе се може видјети једна од разлика између
њихових дјела.
Опис смрти
Када поредимо на који начин су Псел и Светоније у својим дјелима осликали посљедње тренутке живота царева, треба имати у виду да су у античко
вријеме и у доба средњег вијека људи различито посматрали смрт. Хришћанска вјера је много допринијела у промјени схватања живота и смрти, јер је обећавала вјечни живот.52
Прије него што се упореди на који начин су ова два аутора у својим
дјелима описали саму смрт царева односно царица, треба да се скрене пажња
на њихове разлике у опису догађаја који су претходили том тренутку. Светоније у биографији сваког цара неизоставно доноси низ знамења која су најављивала његову смрт. То су обично били снови, прогнозе астролога или неко
друго пророчанство.
За разлику од њега, Псел нема тај обичај и уопште јако мало у свом дјелу спомиње знамења. Чак и када једном приликом прави дигресију и говори о
астрологији, каже да је био упућен у ту науку, али да не вјерује да животи зависе од положаја звијезда.53
У Биографијама дванаест римских царева имамо приказ два модела
смрти императора. Они цареви који су се сврставали у категорију лоших углавном су окончали тешком смрћу, убиством или самоубиством. На другој страни
су владари који су умрли природном смрћу – Август, Веспазијан и Тит.
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Аналогно постојању ''идеалног'' цара постоји и ''идеална'' царева смрт.
То би у овом случају поново била Августова смрт. Светоније се потрудио да
сви детаљи буду усклађени, па је у опису пошао од физичког изгледа. Август,
који обично није обраћао пажњу на изглед косе, на дан своје смрти је тражио
огледало да би се почешљао. Своје посљедње часове провео је уз породицу и
пријатеље, којима је поставио питање да ли мисле да је он своју улогу у комедији живота добро одиграо.54 Посљедње ријечи је упутио супрузи Ливији, да
живи у сјећању на њихов брак. Светоније наглашава да је Август имао лагану
смрт, без болова, какву је одувијек желио.55 Августове ријечи и дјела показују
његову чисту савјест и бригу за царство и породицу.56
Псел у својој Хронографији не описује смрт царева тако детаљно као
Светоније. Код њега се може примијетити да уопште не описује крај живота
Василија II, којег је окарактерисао као идеалног цара. Према Пселовом свједочењу скоро сви цареви о којима говори у дјелу су умрли у мукама, једино би се
смрт царице Зоје могла назвати блаженом.57 За разлику од царева који су умрли
у тешким боловима, Псел за Зоју каже да царица после кратке агоније, која јој
једва измени лице, оде из овог живота.58 То би се могло довести у везу са царичином великом побожности. На неколико мјеста Псел указује на њену љубав
према Богу: Тако, на пример, она направи за себе тачнију, ако тако може да
се каже, представу Исуса, украси је свемогућим драгоценостима и само што
не удахну живот у икону... Зоја се предавала томе не по хеленском обичају, и
не из таштине, већ је, изражавајући сву страст своје душе, посвећивала Богу
најдрагоценије од онога што нам се признаје за драгоцено.59
Ова Зојина љубав према Богу, коју Псел истиче, је сигурно била и разлог што је њену смрт приказао као блажену. Она је свој мир нашла управо у
вјери која обећава вјечни живот.
У том се огледа и разлика приказа ''савршене'' смрти код Светонија и
Псела. Док Светоније наставља са својим идеализовањем Августа и при осликавању посљедњих тренутака његовог живота, Псел се окреће од тог модела
тако што смрт свог ''идеалног'' цара Василија уопште не описује, а као блажен
приказује крај живота царице која је свој мир пронашла у вјери.
Уз царицу Зоју, Псел славну смрт приписује и цару Константину X, али
ни изблиза је не описује на начин како је то извео Светоније говорећи о
посљедњим часовима Августа.
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Међу приказима смрти Светонијевих лоших царева највише пажње је
привукао опис Неронових посљедњих часова. У настојању да дочара како је
цар проживио пакао још за вријеме живота, он описује његов бијег од двора до
Фаонтове60 куће, која се налазила изван града. Он на том путу наилази на низ
препрека, попут грмља, трња, трске и јаме,61 а то су све симболи подземног
свијета. На овај начин је Нерон и прије него што је себи окончао живот представљен као жив човјек у свијету мртвих.62 Његови посљедњи часови су описани као примјер казне владара тиранина.63
Код Псела су цареви који су лоше владали такође приказани како су завршили свој живот у мукама. Прави примјери за то су Михаило V и Роман IV
Диоген, којима су ископане очи.
Међутим, у Хронографији је посебно значајан опис смрти цара Михаила IV, који се, кад је оболио, повукао у манастир. За њега Псел каже: ослободи се од свих овоземаљских путева и обрати се Богу.64 Ово је још један доказ
гдје Псел истиче цара који за овоземаљске муке лијек тражи у окретању Богу и
тражењу опроста за мирнију смрт.

Mila Krneta
The Lives of the Twelve Caеsаrs by Suetonius Tranquillus and
the Chronographia by Michael Psellus. Similarities and Differences.
Conclusion
Suetonius and Psellus had similar methods for describing the physical
characteristics of individual emperors. When they talked about character traits, there
were certain differences and Psellus proved adept at portraying the psychological
personality. It is noted that both gave a model of the “ideal” emperor. Although
between the eras of Suetonius and Psellus there were nine centuries, it can be seen
that the moral qualities of the ideal ruler remained unchanged. Both authors
identified the connection between physical and character traits of emperors they
described. In describing the emperor’s death the most manifesting differences were
in the time periods in which Suetonius and Psellus lived. Under the influence of
Christianity, medieval men observed the death differently than people from ancient
times
as
it
was
reflected
in
these
two
works.
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ТИТУЛА И ФУНКЦИЈА У СРЕДЊЕМ ВИЈЕКУ
Апстракт: У научној и стручној јавности постоји мишљење, боље рећи
предрасуда о мрачном и заосталом средњем вијеку. Међутим, читајући и анализирајући наративне, а посебно документарне историјске изворе јасно је да се
такав суд не може одржати. У прилог томе иде и овај рад у коме се истражује
питање односа између титула и функција у средњовјековној Србији и Босни,
при чему се садржајне разлике готово и не примјећују у односу на наше вријеме. У почетном дијелу рада аутор говори о приступу овом питању и потреби
да се ограничи на титулу жупана, као и класификацији, односно постојању три
варијанте за однос између носилаца титула жупана и функције коју су они у
оновременом друштву и држави обављали. Централни и највећи дио рад посвећен је навођењу конкретних примјера који поткрепљују изнесене хипотезе.
Рад завршава указивањем на прелазне случајеве, прецизније речено изнимке,
које се не могу уклопити у постојећу класификацију.
Кључне ријечи: титула, звање, функција, жупани, управљање, жупе, војводе, кнезови, реформа, кефалије, Србија, Босна, пристав, вјерна служба, кнез
жупски, насљеђивање, постављање, тепчија, смијењивање, прелазне категорије.
Питање односа титула и функција у средњем вијеку спада у ред сложенијих и мање истражених. Да бисмо на њега одговорили или се бар приближили рјешењу, неопходан је озбиљан и критички приступ постојећем изворном
материјалу, али и релевантној литератури. За потребе оваквог рада готово је
немогуће у цјелини посматрати ову проблематику. Свакако, много бољи приступ је парцијални, у оквиру кога ћемо се, прије свега, оријентисати на однос
између титуле жупана и његове функције. На основу средњовјековне грађе јасно је да се између њих не може увијек повући знак једнакости. Њихов међусобни однос, као и варијанте проистекле из њега представљају суштину покушаја да се да одговор на ово сложено питање.
Када је ријеч о овој теми, постоје три различите варијанте, од којих се
прва односи на особе које су носиле титулу жупана истовремено обављајући
функцију жупана, односно управљајући једном или у неколико жупа. То су
уједно и најједноставнији случајеви, код којих можемо извршити изједначава49
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ње титуле и функције жупана. У другу варијанту односно категорију убрајамо
оне жупане који су то били по својој титули, али из разних разлога нису обављали ову већ обично неке друге функције. Трећу и уједно посљедњу варијанту
представљају носиоци других титула, обично војводе или кнезови, који су
обављали функцију жупана господарећи појединим жупама.
Да бисмо поткријепили ову класификацију представићемо неке појединачне случајеве. Одмах на почетку треба истаћи да се у највећем броју случајева титула жупана изједначавала са истоименом функцијом. Дакле, ради се о
жупанима који су носили ову титулу и управљали неком од жупа. Типичан
примјер таквог жупана био је Богдан, син поповског жупана Твртка, који је у
дубровачкој архивској грађи забиљежен као: iupan Bogdan patrono iobe de
Popoa.1 На основу тога јасно је да је управо он био господар жупе Попово.
Слична ситуација била је и са жупанима Познаном Пурчићем и Милтеном Драживојевићем, који су, за разлику од жупана Богдана, господарили већим бројем жупа у оквиру једне феудалне области.2 Титулу жупана и руковођење породичним посједима од Милтена је преузео његов син Санко, најистакнутији члан ове великашке породице. Под његовом влашћу било је више жупа,
тако да је он, управљајући њима, и по својој функцији био жупан.3 И прије и
послије наведених примјера у средњовјековној Србији и Босни био је велики
број по имену знаних али и незнаних жупана, чија је титула истовремено представљала њихову функцију управника жупа. Навођење таквих примјера одузело би много времена и простора, тако да нема потребе да се више задржавамо
на овој категорији жупана.
Другу категорију представљају жупани који су то били по својој титули
али не и по функцији коју су обављали. Међу њима, хронолошки али и по зна1

М. Динић, Хумско-требињска властела, Београд 1967, 5; М. Благојевић, Државна управа у
српским средњовековним земљама, Београд 1997; 45; Лексикон српског средњег века, приредили С. Ћирковић и Р. Михаљчић, Београд 1999, 198 (Г. Томовић); О Богдану више видјети у: А.
Смиљанић, Потомци хумског кнеза Мирослава, Гласник Удружења архивских радника Републике Српске, 2 (Бања Лука 2010) 137–146.
2
Познан је најприје био у служби српског краља Стефана Дечанског, али је у немирним временима средином треће деценије XIV вијека прешао у табор босанског бана Стјепана II.
Послије тога је лавирао између Србије и Босне, што га је на крају довело у тамницу краља Душана. Ову околност је искористио жупан Милтен Драживојевић, те је из политичког живота
потиснуо Познанове насљеднике, завладавши знатном територијом у горњем току Неретве,
укључујући и област Невесиња. И један и други се помињу у функцији чланова босанског
државног вијећа као представници своје области, што је биљежено кроз записивање њихових
имена у бановим повељама. О активности првопоменутог недавно је објављен рад: А. Смиљанић, Хумски жупан Познан Пурчић, Зборник за историју Босне и Херцеговине 7 (Београд 2012)
29–35.
3
Санко је редовно учествовао у раду босанског државног сабора. О његовом значају свједочи
чињеница да се често јавља међу првим свједоцима у Твртковим повељама. За своје успјехе и
дугогодишњу вјерну службу, Санко је у љето 1366. награђен титулом казнаца. Послије тога,
није се више потписивао као жупан, већ искључиво као казнац (Ј. Мијушковић, Хумска властеоска породица Санковићи, ИЧ XI (1960) 27–28).
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чају, на прво мјесто треба ставити жупане из владарске лозе. Њима је по праву
насљеђа припадала титула жупана, уз коју су добијали и дио породичне
баштине. Први по имену познати жупан принчевске крви био је син великог
жупана Тихомира, Стефан Првослав.4 Он је, истина, управљао својом породичном баштином, али је она по пространству далеко заостајала за жупама тог
времена. Из тог разлога за Првослава се не може рећи да је и по својој функцији био жупан. Иста констатација вриједи и за Вукановог сина Дмитра, познатог и као монах Давид. Он је титулу жупана носио до замонашења, али није
обављао истоимену функцију јер му није била додијељена посебна област
којом би управљао.5 Слично је било и са сином свргнутог краља Владислава,
Десом, који је био титуларни жупан до краја живота.6
У српској држави средином XIV вијека долази до потискивања титуле
жупана са реформом државне управе и увођењем нових титула и звања поријеклом из Византије. Оно што је од значаја за ову тему јесте да је тим процесом
био знатно поремећен однос између титуле и функције жупана. Титуларни жупани сада су почели да обављају и неке друге функције. О томе свједочи повеља цара Стефана Душана манастиру Ватопеду из маја 1346. у којој се на једном мјесту саопштава: Ни жупани који ће у разно вријеме вршити дужност
кефалија, ни подложни њима војници, ни сакупљачи пореза, ни катастарски
чиновници да се никад не усуде нипошто да их узнемиравају или злостављају.7
Дакле, у новоосвојеним крајевима жупани су обављали функцију кефалија. За
разлику од оних жупана који су то били и по својој функцији управљајући
својим жупама, жупане који кефалствују владар је могао премјештати из једне
области у другу као своје чиновнике.
У средњовјековној Босни било је, такође, жупана који су то били само
титулом, али не и функцијом. Изгледа да је један од њих био брат већ помињаног Санка Милтеновића, жупан Градоје. Иако је доста дуго времена био акти-

4

Титула жупана могла му је припасти још за очева живота, ако је био пунољетан, а свакако
послије очеве смрти 1166. М. Благојевић, Државна управа, 39; Према мишљењу С. Марјановић
Душанић он је био самодржац у својој области, те му је и могло припадати титуларно име Стефан као еквивалент права на круну. С. Марјановић Душанић, Владарска идеологија Немањића,
Београд 1997, 46; У овом случају она није била у праву, јер је титула автократора првобитно
била привилегија само византијског цара, да би касније, исто као и царска титула, продрла и у
словенске државе, те се јавила у облику титуле самодршца у Бугарској, Србији и Русији. О овој
титули више видјети у Г. Острогорски, Автократор и самодржац, Глас СКА 164 (1935) 95–
187; Вјероватно је Стефан било његово монашко име.
5
Историја српског народа I, Београд 1981, 355 (С. Ћирковић); М. Благојевић, Државна управа,
40; М. Благојевић, Немањићи и Лазаревићи и српска средњовековна државност, Београд 2004,
143
6
М. Благојевић, Државна управа, 40.
7
А. Соловјев и В. Мошин, Грчке повеље српских владара, Београд 1936, 81; Т. Тарановски,
Историја српског права у Немањићкој држави, Београд 2002, 208; То је био примјер симбиозе
српског и грчког управног система. Лексикон српског средњег века, 198 (Г. Томовић).
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ван, очигледно није управљао ни једном строго издвојеном облашћу. 8 Имајући
у виду ову чињеницу јасно је зашто га не можемо сматрати жупаном и по његовој функцији. Нешто слично може се рећи и за Петра Павловића, који се помиње као жупан породице Николића у Попову 1416. Будући да је управљао дијелом жупе, Петар Павловић се не може уврстити у жупане по функцији, односно
оне који су господарили цијелом жупом. У сличној позицији био је и жупан
Љубоје Добретковић, који се 1436. јавља у функцији управника села у невесињској области. Спомиње се тужба supra homines de Biograd de Nevessina у
којој је свједок Liuboe Dobretchovich zupan de villa de Biograd.9 За то вријеме
Невесињем и Гацком управљао је обласни кнез.
У Босни је било и оних жупана који су, поред својих основних послова,
обављали и неке друге функције. Тако, на примјер, жупан Богдан Бјелханић је
у повељама босанских владара из 1353. и 1366. забиљежен у функцији пристава од двора.10 Ова функција била је веома значајна, јер је на тај начин гарантовао у име двора поштовање одредби из тих повеља, што свакако говори о
великом угледу и повјерењу које је уживао.11 У истој функцији јавља се и жупан Радоје Радосалић, и то у повељи краља Стефана Дабише из 1395. године.12
За разлику од њих двојице жупан Радашин Брајковић не помиње се као пристав од двора, али се зато јавља у функцији гласника и посланика краља Твртка
II Твртковића.13
Посљедњу категорију у овој класификацији чине носиоци других титула који су обављали функцију жупана, односно господарили појединим жупама. Међу њима на првом мјесту налазе се жупани поријеклом из владарске
лозе, који су од владара добијали на управу неке области. Такав случај био је са
сином великог кнеза Вукана, Стефаном, који је своју политичку каријеру започео са насљедном титулом жупана. Захваљујући вјерној служби и својим спо8

У историјским изворима обично се јавља, са својим људима, у улози пљачкаша дубровачких
трговаца у области Невесиња и Трусине. К. Јиречек, Историја Срба I, Београд 1978, 304; Ђ.
Тошић, Средњовјековна хумска жупа Дабар, Београд 2005, 35–36; Р. Пекић, Жупа Дабар у
средњем вијеку, Билећа 2005, 70, 127.
9
Очигледно, он је био жупан града Биограда у Невесињу. М. Динић, Земље херцега светог
Саве, Београд 1939, 204.
10
Пристави су били један од три института у српско-хрватској правној области. То су била
лица чије су усмене изјаве уживале заштиту јавне вјере. По својој суштини пристави нису били
нека стална служба, него је то било више неко својство, квалитет, које се увијек ad hoc неком
лицу признавало, и то за посебан случај. О приставима више видјети у М. Костренчић, Fides
publica (Јавна вера), Београд 1930, 5–70.
11
Ј. Мргић Радојчић, Повеља бана Твртка кнезу Вукцу Хрватинићу, Стари српски архив 2
(2003) 181.
12
P. Živković, Utjecaj primorskih gradova na ekonomsko-socijalne promjene u bosanskom društvu u
14. i 15. stoljeću (pojava građanske klase i novog plemstva), Tuzla 1986, 171; М. Благојевић, Велики
кнез и земаљски кнез, ЗРВИ 41 (2004) 314.
13
Први пут у првом периоду његове владавине (1404–1409), а други и уједно посљедњи пут у
другом периоду његове владавине (1420–1443). P. Živković, Utjecaj primorskih gradova na
ekonomsko-socijalne promjene u bosanskom društvu, 177.
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собностима добио је од краља Уроша I звање кнеза, као и посебну област да
њом управља.14 На тај начин он је био кнез који је под својом влашћу имао
неколико жупа, чиме је по својој функцији био вишеструки жупан. Слично се
може рећи и за његовог унука Вратка, који је у својој политичкој каријери
прешао пут од насљедног жупана до кнеза, па чак можда и до великог кнеза.15
Према повељи краља Стефана Милутина манастиру Светог Ђорђа код
Скопља из 1299/1300. постојала је институција кнеза жупског.16 Дакле, радило
се о особама чије је достојанство било кнежевско, а функција жупанска. О потискивању титуле жупана свједочи чињеница да се у Душановом законику уопште не помиње титула жупана. Законик зна за жупу као територију, али не зна
за жупана као њеног управника. Према 141. члану Законика старјешина хомогених жупа био је кнез, док је према 157. члану на челу мјесних жупа био
кефалија.17
У то вријеме жупама у српском царству нису управљали само кнезови
или кефалије. Тако је протоспатар Станиша управљао неком облашћу, која се у
простагми писаној на грчком језику означава српским термином жупа.18 У
овом случају Станиша, као титуларни протоспатар, по својој функцији био је
жупан.
Територија средњовјековне босанске државе била је, као и територија
Србије, подијељена на жупе. На основу средњовјековне грађе јасно је да власт
над тим жупама нису увијек имали жупани. Први случај да титуларни кнез
управља једном жупом забиљежен је у повељи бана Матеја Нинослава издатој
прије 1244. Овај податак се односи на Борач – Прачу, којом не управља
насљедни жупан, него постављени кнез као банов вазал.19 Знатан број таквих
примјера односи се на XIV вијек. Тако је господар жупе Земуник 1323. био
кнез Павле Хрватинић.20 Његов брат кнез Вукослав под својом влашћу имао је

14

Према М. Благојевићу то је била Зета или Дукља. М. Благојевић, Немањићи и Лазаревићи,
144.
15
Он је први по имену познати кнез земаљски. Нажалост, не може се поуздано рећи којим је
територијама управљао као царев намјесник. М. Благојевић, Велики кнез и земаљски кнез, 311.
16
У њој се утврђује да манастирским људима не суди никоји владушти..., ни казнац, ни тепчија
мали, ни судија вели и мали, ни севаст, ни прахтор, ни севаст градски, ни страж граду, ни
судија граду, ни судија жупски, ни кнез жупски. Љ. Максимовић, Севасти у средњовековној
Србији, ЗРВИ 32 (1993) 145; Кнез жупски се старао о убирању пореза и извршавању других
жупских обавеза. Лексикон српског средњег века, 196 (Г. Томовић).
17
К. Јиречек, Историја Срба II, Београд 1978, 16; F. Goršič, Župani in knezi v jugoslovenski
pravni zgodovini, Časopis za zgodovino in narodopisje XXIV (Maribor 1929) 41.
18
Станишина жупа се налазила у новоосвојеним, грчким областима. С обзиром да се у овој
простагми спомиње дажбина за прелаз преко ријеке, вјероватно се та жупа налазила негдје на
ријеци Струми. Г. Острогорски, Серска област после Душанове смрти, Београд 1965, 95, 550.
19
P. Anđelić, Studije o teritorijalno-političkoj organizaciji srednjovjekovne Bosne, Sarajevo 1982, 13,
15.
20
Из те године сачувана је повеља бана Стјепана II, којом је признао Павлову власт над том
жупом. Ј. Мргић Радојчић, Доњи Краји – Крајина средњовековне Босне, Београд 2002, 45, 216.
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жупе Бањицу и Врбању.21 Њихов трећи брат кнез Вукац имао је у свом посједу
сигурно двије жупе: Пливу и Трибаву, а можда чак и жупу Врбас. 22 Дакле, сва
тројица браће Хрватинић били су титуларни кнезови, али по функцији коју су
обављали, као управници једне или више жупа, они су били жупани.
Слично Хрватинићима, тако је и кнез Младен Станчић управљао жупом
Лушци, а можда и још неком од сусједних жупа, крајем осме и почетком девете
деценије XIV вијека.23 Брат војводе Хрвоја Вукчића Хрватинића, кнез Драгиша
Вукчић јавља се 1391. као жупан Глажа.24 Послије његове смрти, овом су жупом управљали прво његов син војвода Иваниш, а затим његови унуци кнезови
Павле, Марко и Јурај.25
Власт над жупом није била искључива привилегија жупана, кнезова или
војвода. Њима су, колико се може утврдити из извора, у неким случајевима
владале особе других титула или звања. Тако је тепчија Батало Шантић господарио жупом Лашвом у централној Босни и градом Торичаном. Женидбом са
Ресом, сестром војводе Хрвоја, привремено је добио и власт над жупом Саном.26 Дакле, Батало је био титуларни тепчија, али захваљујући управљању над
те двије жупе стекао је и функцију жупана у оновременој босанској држави.
И у јужним дијеловима босанске државе крајем XIV и почетком XV
вијека долази до потискивања жупана у други план. Појединим жупама тада су
господарили титуларни кнезови. Тако је кнез жупе Луке био истовремено и
њен жупан.27 У наредном периоду такви случајеви постали су више правило
него изузетак, о чему свједочи помен кнеза Рајка Припчића, који је 1447. као
жупан једне од жупа у дубровачком сусједству покушавао ријешити гранични
спор.28 У то вријеме Драчевицом, Врсињем и сусједним приморским жупама
управљали су кнезови, док су жупани имали статус њихових помоћника, одно-

21

У жупи Бањици држао је тврди град Кључ, а у Врбањи Котор. Ове жупе кнезу Вукославу
даровао је бан Стјепан II повељом из око 1326, јер је он отказао послушност бану Младену II
Шубићу и Бабоњићима. Вукослав је у тим жупама уживао управни, судски и финансијски
имунитет. Ј. Мргић Радојчић, Доњи Краји, 40, 46.
22
Ј. Мргић Радојчић, Доњи Краји, 69.
23
Он се у повељи из 1380. јавља као свједок од Доњих Краја. Ј. Мргић Радојчић, Доњи Краји,
304–305.
24
Жупа Глаж прије тога је била у угарским рукама, а ослободио ју је војвода Хрвоје између 10.
јануара 1383, када се посљедњи пут помиње управник врбашке жупе Иван, син Ладислава, и
1391, када се Драгиша помиње као жупан Глажа (Ј. Мргић Радојчић, Доњи Краји, 249).
25
Жупа Глаж остала је у саставу босанске државе све до њеног пада под турску власт 1463. Ј.
Мргић Радојчић, Доњи Краји, 252.
26
Ј. Мргић Радојчић, Доњи Краји, 77; С. Рудић, Властела илирског грбовника, Београд 2006,
237.
27
P. Anđelić, Srednjovjekovna župa Primorje u Humskoj zemlji, Tribunia 6 (Trebinje 1982) 39.
28
Спорна је била граница код Пријевора. Послије дужих преговора образована је комисија од
шест људи са сваке стране, који су требали одредити границу између Дубровника и Драчевице.
Ипак, од тога није било ништа, јер војвода Стјепан Вукчић Косача није послао своје људе у поменуту комисију. М. Злоковић, Словенска жупа Драчевица, Бока 1 (Херцег Нови 1969) 70.
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сно замјеника у случају њиховог одсуства.29 У овим случајевима кнезови су
начелници жупа, према томе, по својој функцији они су жупани.
Као посљедњи примјер титуларног кнеза у функцији жупана навешћемо
Мартина Франкопана. У једној повељи писаној 28. октобра 1455. посебно се
наглашава да је он тада господарио Врбашким градом и бише шпан (жупан) все
земле Врбаса, и градом Козару, ки е в Босни.30 Оно што је значајно за ову тему
јесте да се кнез Мартин Франкопан јавља у функцији господара жупе Врбас.
На крају треба истаћи појединачне случајеве који се не могу уврстити
ни у једну од ових категорија, те их је најбоље означити као прелазне. Ради се,
наиме, о особама које су вршиле функцију жупана али им се за то вријеме титула мијењала, тако што су од жупана постајали војводе или кнезови. Такав
случај био је са требињским жупаном Младеном. Он је као титуларни жупан
управљао овом жупом све до септембра 1323, када се вратио из војне у Требиње као обласни војвода новог краља Стефана Дечанског.31 Младен је послије
тога још неколико година управљао Требињском облашћу са звањем војводе.
Поред Требиња, изгледа да је са истим звањем неко вријеме управљао у граду
Дању и његовој околини.32
У ову категорију жупана можемо уврстити и Петра Тољеновића, који је
20-их година XIV вијека био најугледнија личност у Попову и Хумској земљи.
Њему је као припаднику споредне лозе владајућег рода, по праву насљеђа,
припадала титула жупана, са којом је управљао Поповим пољем и, вјероватно,
још неком од сусједних жупа. Захваљујући својим способностима али и племенитом поријеклу, Петар је постао војвода, односно стјегоноша краља Милутина у рату против Дубровника.33 На крају, вршећи дужност поповског жупана,
изгубио је живот 1327. у рату против босанског бана Стјепана II34.

29

Тако је жупан у Драчевици у позно љето 1449. замјењивао кнеза, који је отишао и служио
херцега Стјепана у рату против краља Стефана Томаша. С. Ћирковић, Херцег Стефан Вукчић
Косача и његово доба, Београд 1964, 121; С. Ћирковић, Историја средњовековне босанске државе, Београд 1964, 218; Ђ. Тошић, Управа и судство у средњовјековној жупи Требиње, ИГ 1–
2 (1996) 9.
30
М. Благојевић, Северна граница босанске државе у XIV веку, Зборник радова са Међународног научног скупа Босна и Херцеговина од средњег века до најновијег времена 12 (1995) 75.
31
Након повратка у Требиње, Младен је доказао свој ауторитет и способности тако што је ријешио, на обострано задовољство, спор између Дубровчана и његових поданика, изазван пљачкама Мартинића, Требињаца, Конављана и Драчевичана. Већ 12. октобра 1323. Дубровчани су
добили сатисфакцију. Р. Грујић, Конавли под разним господарима од XII–XV века, Споменик
СКА LXVI (Земун 1926), 8; М. Маловић, Стефан Дечански и Зета, ИЗ 4 (1979) 35; Ђ. Тошић,
Управа и судство у средњовјековној жупи Требиње, 8; Ђ. Тошић, Требињска област у средњем
вијеку, Београд 1998, 253.
32
Тако је претпостављао М. Благојевић на основу повеље краља Стефана Дечанског издате у
Дању 25. марта 1326, у којој је први свједок био војвода Младен. М. Благојевић, Државна
управа, 46.
33
М. Благојевић, Државна управа, 41.
34
P. Anđelić, Srednjovjekovna župa Primorje, 37; М. Благојевић, Државна управа, 41.
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Када је ријеч о односу титуле војводе или жупана и функције жупана, у
сличној позицији као Младен и Петар Тољеновић био је и Ненад Страхињић. У
историјским изворима он се помиње између септембра 1347. и фебруара 1349,
понекад као војвода а понекад као жупан Требиња и Конавала. Стефан Душан
је након крунисања за цара ове двије жупе дао на управу властелину Страхињи
и његовом сину Ненаду. Прва вијест о њима је од 6. августа 1347, када је
дубровачки Сенат одредио да им се пошаљу дарови. Ненад се као војвода
помиње септембра 1347. и фебруара 1348. Као жупан Требиња и Конавала, он
се јавља у новембру и децембру 1348, као и у фебруару 1349, када се женио те
су му Дубровчани упутили свадбени дар. Очигледно, овдје је жупан насљедна
титула, док је звање војводе добијено од владара. 35 Послије тога помиње се
само још једном и то опет као војвода, а поводом доласка његовог човјека
Рајка, који је донио повељу и писмо Дубровчанима од цара Стефана Душана. 36
Оно што је сигурно, а што је од значаја за ову тему, јесте да је Ненад Страхињић обављао функцију жупана Требиња и Конавала крајем пете деценије XIV
вијека. Остаје спорно питање његове титуле, односно да ли је био жупан или
војвода. Могуће да је, поред титуле жупана, на неки начин стекао и титулу
војводе, са којом је и вршио дужност жупана те двије жупе.
Посљедњи жупан који се може сврстати у прелазну категорију био је
Владоје Новаковић. За разлику од претходника, чија је титула поред жупанске
била и војводска, он је стекао нешто ниже, кнежевско достојанство. Владоје је
био жупан Драчевице, који је у документима из 1445. и 1446. забиљежен са
титулом жупана.37 Послије тога добио је титулу кнеза, о чему свједоче његови
помени из 1448. и 1449.38 У сваком случају, без обзира на титулу кнеза, Владоје
је и у наредном периоду управљао жупом Драчевицом, односно обављао
функцију драчевичког жупана.

35

К. Јиречек, Историја Срба II, 16; Р. Грујић, Конавли, 10; В. Ћоровић, Хисторија Босне,
Београд – Бања Лука 1999, 269; Ђ. Тошић, Управа и судство у средњовјековној жупи Требиње,
8; Ђ. Тошић, Требињска област, 83–84.
36
К. Јиречек, Историја Срба II, 16; Р. Грујић, Конавли, 10; Ђ. Тошић, Управа и судство у
средњовјековној жупи Требиње, 8; Ђ. Тошић, Требињска област, 83.
37
Први пут се јавља у фебруару 1445, када је упутио писмене приједлоге дубровачком сенату
поводом уређења граница. Поново је забиљежен 11. јуна 1445. Са титулом жупана помиње се
још једном, и то 5. априла 1446. када је преговарао са конаваоским кнезом у спору око граница
између дубровачке територије и жупе Драчевице. М. Злоковић, Словенска жупа Драчевица, 69.
38
У току 1448, иницијативом кнеза Владоја Новаковића и конавоског кнеза, заједнички је ријешен спор између херцега и Републике. Опет је 1449. долазило до граничних спорова, који су
окончани тек крајем године на обострано задовољство. Као награду Дубровчани су кнезу
Владоју Новаковићу крајем новембра 1449. исплатили 50 перпера. М. Злоковић, Словенска
жупа Драчевица, 70.
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Arandjel Smiljanic
Title and Position in the Middle Ages
Summary
The ratio of titles and positions in the Middle Ages was different and changed
depending on the time and territory. Difference between holders of certain titles and
functions which they held in the state and society was particularly noticeable for the
title of zupan (head of tribal state). It has three versions: the first refers to persons
who carried the title of zupan while at the same time had a function of zupan, that is
controlling one or several zupas (tribal states). These are also the simplest cases in
which we can make equalization of title and function of zupan. In other case,
category, we consider zupans, who were by the title, but for various reasons did not
hold this, but usually some other functions. The third and also the last version here
represent holders of other titles, usually dukes or princes, who held the position of
zupan ruling in certain zupa. In the first category can be included zupan Bogdan,
zupans of Hum Poznan Purcic, Milten Drazivojević and his son Sanko. In the second
we include zupans of royal blood Stefan Prvoslav, Dimitar and Desa. In the last, the
third category, we include in SerbiaVukan’s descendants Stefan and Vratko, in
Bosnia brothers Pavle, Vukoslav and Vukav Hrvatinic, Mladen Stancic, Batalo
Santic et al. Finally, we should point out individual cases, which could not be
classified into any of these categories, and it is best to described them as transitional.
These are, in fact, the people who held the position of zupan, but during that time
their title has been changing, so from zupans they became dukes or princes. Such
was the case with zupans and dukes in Trebinje: Mladen, Petar Toljenovic and
Nenad Strahinjic as well as zupan and duke of Dracevac Vladoje Novakovic.
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ЗНАЧАЈ ДЕСПОТСКЕ ТИТУЛЕ У ПОРОДИЦИ
ЛАЗАРЕВИЋА И ЊЕН ОДРАЗ У ЋИРИЛИЧКИМ
ДОКУМЕНТИМА
Апатракт: Као што је познато, први српски владар који у XV вијеку
добија деспотску титулу био је кнез Стефан Лазаревић. Титулу је добио из
Цариграда јер тада једино византијски цареви могу да је додјељују. Десило се
то у веома важном моменту развоја српске државности, послије нестанка династије Немањића, послије Косовске битке, погибије кнеза Лазара и прихватања
вазалних обавеза према Турцима. Био је то тренутак када је у бици код Ангоре,
28. jула 1402, у којој је као вазал и сам Стефан учествовао, поражен султан
Бајазит, након чије смрти је дошло до слабљења централне власти и унутрашњих борби у турском царству. Та ситуација обезбјеђивала је српском кнезу
могућност самосталнијег иступања, снажнијег развоја и обнове српске државе,
као и слабљење вазалних односа. Нова етапа у развоју српске државности осјети се и у документима насталим из сарадње са Дубровачком републиком и светогорским манастирима.
Кључне ријечи: Деспот Стефан, кнегиња Милица, савладарство,
Дубровник, Хиландар, повеље, писма, потврда привилегија.
Враћајући се у Србију са ангорског бојишта, Стефан Лазаревић најприје
је свратио у византијску престоницу Цариград, гдје се задржао извјесно вријеме. Ту је наишао на топао пријем, пошто је и сама Византија била стијешњена
турским освајањима и исцрпљена од учесталих напада. Била је то прилика за
сарадњу. У таквим условима, док је цар Манојло II на Западу тражио помоћ за
борбу против Турака, Јован VII Палеолог, који је замјењивао одсутног стрица,
посебно је обдарио Стефана Лазаревића. Додијелио му је, августа 1402. године,
знаке деспотског достојанства.1 Ово је био чисто политички чин, жеља Византије да са везама на западу и на Балкану учини нешто више за обнову и одбрану свога царства. На Балкану је тада најзначајнији војни и политички чинилац
био, још потпуно непокорен Турцима, Стефан Лазаревић.
1

К. Филозоф, Живот деспота Стефана Лазаревића, Приредила проф. др Гордана Јовановић
на превод Л. Мирковића, Београд 1989, 96. А. Веселиновић, Држава српског деспота, Београд
2006, 39–40.
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Овај чин, вјероватно, није значио успостављање неке врсте вазалског
односа, јер Византија је била превише слаба, а с друге стране, Србија је баш тада почињала свој економски и политички живот. Титула деспота није додијељена породици Лазаревић већ само кнезу Стефану, лично и доживотно, по византијском обичају. За Стефана то је сигурно био успјех. Још више му је уздигнут углед у владајућој породици и над осталим феудалним породицама у Србији, као и на међународном нивоу. Од тада можемо да говоримо о Српској деспотовини као посебном периоду у развоју српске државности јер ће у том статусу постојати до своје коначне пропасти.
У идеолошком смислу, овим чином Стефан је истакао супрематију византијског цара у замишљеној хијерархији хришћанских држава. Као што је
истицао континуитет са државом Немањића, тако је исто прихватио византијску идеолошку надмоћ и на тај начин српској држави осигурао два чврста
идеолошка ослонца. Стефан је веома наглашено истицао континуитет са Немањићима. Повезивање се види у оним ћириличким повељама које су издате манастирима и у писмима и повељама о трговачким повластицама издатим Дубровчанима.2 Истицање континуитета је апсолутно разумљиво када се има у
виду да је Стефан настојао да обнови српску државу. Своју идеологију је постављао на три стуба: државно-правни континуитет са државом Немањића, непрекинут континуитет српске црквене организације и овај посљедњи, који је
обезбиједио 1402. године, на донекле измијењеној владарској идеологији заснованој на деспотској титули.3
Политички живот унутар породице је био уређен тако да је главни терет
понијела способна кнегиња Милица, у монаштву монахиња Јевгенија. Наравно,
она никада није поништавала легална владарска права Стефана, нити је заборављала на права другог сина, Вука. У дипломатским обраћањима према сусједима, Дубровнику и светогорским мaнастирима, увијек су иступали заједно,
али је исто тако увијек јасно назначавано ко је легитимни владар и пуноправни
насљедник кнеза Лазара. Кнегиња Милица остала је врло активна у политици и
након што је Стефан постао пунољетан, а она ушла у чин монаштва. Такав
поредак ће се поштовати и у унутрашњој и спољњој политици. Све се то може
лијепо пратити кроз дипломатска обраћања и навођења у интитулацијама пове-

2

Постоји више примјера ћириличких повеља и писама која потврђују наведено повезивање.
Овдје ће се навести само неке. А. Младеновић, Повеље и писма деспота Стефана. Текст. Коментари. Снимци, Београд 2007, 19–20, 37–38, 43–51, 155–166 223–228, 293–298; Љ. Стојановић, Старе српске повеље и писма, I–I, Београд 1929, 179, 200–204; F. Miklosich, Monumenta
Serbica, Vienna 1858, 266–269, 568; A. Веселиновић, Повеља деспота Стефана Лазаревића
Дубровчанима у Борчу, 1405, децембар 2, ССА X, Београд 2011, 151–164.
3
А. Веселиновић, Држава српског деспота, 40–41. О деспотској титули Лексикон српског
средњег века, приредили С. Ћирковић и Р. Михаљчић, Београд 1999, 149–150 (Б. Ферјанчић).
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ља, као и кроз писма која су често кореспондирала између политичких субјеката ондашњег свијета. Створена је нека врста савладарства у српској земљи.4
Све до 1402. године, и још једне битке прекретнице, влада слога и хармонија у владарској породици Лазаревића. Овај пут, вањски фактор ће утицати
на унутрашње несугласице двојице савладара, што ће имати за посљедицу и
одлагање уједињења српских земаља под легитимним насљедником кнеза Лазара. Сарадња међу Лазаревићима била је врло присна све до пред крај 1402. године, када су браћа, у бици код Трипоља и Грачанице 21. новембра 1402. године, заједнички иступала против Турака, када су ови покушали да их истисну из
насљедних земаља. Претрпљени пораз Вука Лазаревића у бици код Грачанице
била је само искра која је запалила ватру. Вук је тада пребјегао султану Сулејману.5 Кнегиња Милица поново игра одлучујућу улогу и одлази за Вуком да га
врати. Ово бјекство се вјероватно десило након склапања Галипољског уговора, који је закључен почетком 1403. године.6 Послије извјесног времена, без тежих посљедица по јединство државе, Лазаревићи су се помирили, до октобра
1404. године.
Први помен Стефанове деспотске титуле у изворима забиљежен је у извјештају Млечанина Сагреда својој Републици од 12. октобра 1402. године.7 У
дубровачким документима српски владар се са титулом деспота први пут
помиње 15. септембра 1403. године, када је Вијеће умољених одлучило да
пошаље једно писмо деспоту Србије.8 Од тада се у дубровачкој канцеларији
досљедно помиње деспотска титула у тачно утврђеној форми, како и приличи
једној од најорганизованијих канцеларија, у којој се веома водило рачуна о
овим питањима. Исто то важи и за остале околне земље које су имале политичке и економске односе са Србијом.
Сачувано је десет повеља деспота Стефана, од којих су четири хрисовуље. Од тих десет повеља девет су издате манастирима, а једна је свјетовна и
издата је Дубровчанима. Од девет манастирских, четири су хрисовуље. Од осталих ћириличких исправа деспота Стефана издатих Дубровчанима сачувано је
петнаест докумената различитог садржаја и карактера. По форми и садржају,
могу се сврстати у више врста аката, као што су: писма с неким обавјештењи-

4

М. Благојевић, Савладарство у српским земљама после смрти цара Уроша, Немањићи и
Лазаревићи и српска средњовековна државност, Београд 2004, 355–391.
5
К. Филозоф. Живот деспота Стефана Лазаревића, 99; М. Пурковић, Кнез и деспот Стефан
Лазаревић, Београд 1978, 66–72.
6
Историја српског народа II, Београд 1994, 75–88 (Ј. Калић). Уговор је закључен између султана Сулејмана и лиге држава у коју су улазиле: Византија, Венеција, Ђенова, витезови с Родоса
и херцег Наксоса. Према једној одредби, султан се обавезао да Лазаревом сину неће стварати
никакве тешкоће за земљу коју је држао за вријеме Бајазита, али је зато Лазарев син морао Сулејману давати данак који је раније давао и слати помоћне одреде. Деспоту свакако нису
одговарали наметнути услови, као ни чињеница да је поново доспио у вазални положај.
7
А. Веселиновић, Држава српског деспота, 42, 42.
8
Исто
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ма, разрешнице, наредбе и тако редом.9 За разматрање питања титуле и њеног
значаја и схватања код самих савременика, посебно се треба осврнути на интитулације и потписе у сачуваним повељама деспота Стефана. Оне су одраз фактичког стања, политичког програма, односа, па и претензија. Треба напоменути
да се кроз наведене ћириличке споменике може и мора пратити развој и промјена односа у самој породици Лазаревића, односно између савладара.
О поново блиској сарадњи између Лазаревића свједочи повеља из 1405.
године, којом деспот Стефан поклања село Јабучје деспотици монахињи Јевпраксији да би га она поклонила Хиландару.10 Све троје заједно је споменуто, с
тим што се јасно види да је положај деспота знатно ојачан у односу на претходни период. Он се помиње на првом мјесту као легитимни владар и као владар
који заиста држи власт у рукама, а мајку госпођу Јевђенију и веома вољеног
брата Вука ставља на друго, односно треће мјесто. Положај његове мајке и
брата је на извјестан начин ослабљен. У овој повељи употребљена је формулација царства ми, коју је Стефан имао право да употребљава као носилац
највише титуле послије царске. Формула је преузета из византијских канцеларија, јер се редовно употребљавала у византијским деспотским повељама. Формулу царства ми кнез Лазар никада није користио него увијек господства ми,
нити је своје повеље овјеравао златопечатним словом (није хрисовуља). Упркос
политичким амбицијама и истакнутом положају међу осталим обласним господарима, кнез је поштовао византијске дипломатичке прописе. Лијеп примјер за
то је Лазарева повеља издата Дубровчанима 1387. године.11 Баш као и његов
отац, и деспот Стефан је поштовао византијске дипломатичке прописе. Интитулација у повељи из 1405. године гласи Аз иже в Христа Бога благоверниј и
христољубивиј господин деспот Стефан.12 Такав облик интитулације спада у
краће форме и углавном преовлађује до 1413. године.
На овом мјесту треба скренути пажњу на још једну повељу коју је 1406.
године манастиру Хиландару издао деспот Стефан. Овом повељом деспот
Стефан поклања Хиландару 100 литара сребра из Новог Брда, као што је то
својевремено чинио и његов отац.13 Исправу је издао и потписао лично деспот
Стефан, без помена монахиње Јевђеније и брата Вука. Изостављање имена Милице, односно монахиње Јевђеније и њеног сина Вука у појединим исправама
не служе као поуздан доказ да немају значајног удјела у власти. За кнегињу се
поуздано зна да је до пред саму смрт новембра 1405. године уживала статус
владара.14 Послије смрти кнегиње Милице, тачније од краја 1405. године, оба9

Исто
А. Младеновић, Повеља и писма деспота Стефана, 175–181.
11
Љ. Стојановић, Стари српски записи и натписи, Београд 1988, 121–123; F. Miklosich,
Monumenta Serbica, 205–207.
12
Исто; А. Веселиновић, Држава српског деспота, (види табелу I), 52.
13
А. Младеновић, Повеље и писма деспота Стефана, 183–190.
14
М. Благојевић, Савладарство у српским земљама после смрти цара Уроша, Немањићи и
Лазаревићи, 355–391.
10
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вјештења о Вуку Лазаревићу као да се прекидају у писаним изворима све до јануара 1407. године, када је датирана повеља којом деспот прилаже четири села
манастиру св. Атанасија на Светој Гори. У повељи из 1406. манастиру Хиландару, као и у повељи из 1405. године, употребљена је формулација царства ми.
Интитулација је формулисана врло слично као у претходној повељи Благоверни
деспот Стефан господин всем Србљем и Подунавју.15 Повеља је потписана
Милостију божјеју господин всем Србљем и Подунавију деспот Стефан.16
Цјелокупна дјелатност деспота Стефана Лазаревића послије битке код
Ангоре може се посматрати и као остварење једног политичког програма. Тај
програм је на посебан начин саопштен у наведеној повељи. Треба обратити
пажњу на уводни дио, гдје деспот посебно наглашава да је, захваљујући богу,
постављен за самодршца и владара очинског дела, односно жребија, али истовремено и да је од бога поверен ширинама српске земље.17 На овај је начин
истакнута јасна разлика између територије којом је Стефан непосредно владао
и крајевима на које је полагао одређена права. Он је био пуноправни владар у
области насљеђеној од оца, али су истовремено његове претензије обухватале
свеукупно пространство српских земаља. У том тренутку Стефан гледа на
српске земље као на једну цјелину, коју у политичком погледу треба чвршће
повезати и ујединити.18 Добијање Београда, Голупца и Мачве претходило је
саопштавању тога плана, а посљедња етапа окупљања српских земаља под деспотом Стефаном Лазаревићем одиграла се 1421. године, када је Деспотовини
прикључена Зета. Ниједан српски владар прије Стефана у периоду од 1371. па
до 1406. године није имао у виду свеукупност српских земаља, нити је сагледао
значај и потребу њиховог окупљања.19 Развој и остварење политичког плана
деспота Стефана јасно су примјетни у званичним документима које је издавала
његова канцеларија, а он потписивао.
У вези с повељом из 1406. године, издатом манастиру Хиландару, треба
рећи и то да су с њом односи између деспота Стефана и Хиландараца, послије
честих прекида првих деценија његове владавине, дефинитивно сређени. Односи нису били баш најбољи и због тога што су крајем XV вијека Бранковићи
уживали велики углед и утицај у Хиландару. Тек послије 1406. хиландарски
монаси прихватају деспота Стефана за свог ктитора и легитимног насљедника
Немањића, а заузврат се деспот обавезао да ће материјално помагати манастир.
15

А. Младеновић, Повеље и писма деспота Стефана, 183–190; F. Miklosich, Monumenta
Serbica, 331–333; А. Веселиновић, Држава српског деспота, (види табелу I), 52.
16
А. Младеновић, Повеље и писма деспота Стефана, 183–190; F. Miklosich, Monumenta
Serbica, 331–333; А. Веселиновић, Држава српског деспота, (види табелу I), 52.
17
А. Младеновић, Повеље и писма деспота Стефана, 183–190; F. Miklosich, Monumenta
Serbica, 331–333; А. Веселиновић, Држава српског деспота, (види табелу I), 52.
18
М. Благојевић, Српска држава у доба Стефана Лазаревића, Зборник радова посвећен шестој
стогодишњици Косовске битке, српски народ у другој половини XV века, Београд 1989, 56–58.
19
М. Благојевић, Стефан Лазаревић и суверенитет српске државе, Немањићи и Лазаревићи,
Београд 2004, 407–417.
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Зато не чуди што у протоколу повеље, интитулацији, деспот каже да је законити насљедник Немањића, да су свети Симеон и свети Сава његова света Господа.20 За Стефана било је то веома битно признање најугледнијег српског манастира.
Током 1405. постало је јасно и ближим и даљим сусједима да је деспот
Стефан сачувао и одбранио суверенитет државе. И Дубровчани су одали Стефану признање. Из става њихове канцеларије најбоље се види каквог је одраза
имала владарска идеологија српског деспота на околни свијет. Став Дубровчана према господарима одређене земље доста вјерно је одражавао стање у њој.
Дубровачка влада је строго водила рачуна о формалним обиљежјима у комуницирању. То се најбоље види из ћириличких писама која је она разним поводима
упутила деспоту Стефану. У прва три писма из 1405–1406. године, у адреси
титула деспота гласи: Славному и велможному господину деспоту Стефану,
милостију божјом всој српској земљи господину.21 Сва остала сачувана писма
од 1408. до 1422. године, имају имају скоро исту интитулацију, само што је
додато још и Подунавије.22 Познавајући дешавања на спољнополитичком плану
и чињеницу да је крајем 1403. или почетком 1404. деспот признао вазалне односе према Угарској и добио Мачву и Београд, чиме се његова власт потврдила
у Подунављу и Посавини, Дубровчани су потврдили деспотове успјехе кроз
интитулације.
Најбоље свједочанство о угледу Стефана и његове деспотске титуле је
повеља деспота Стефана Дубровчанима, издата 2. децембра 1405. у Борчу. 23 То
је прва сачувана повеља којом деспот Стефан потврђује трговачке привилегије
Дубровчанима у којим се позива на Немањиће. Овакве повеље су се увијек издавале послије сваке смјене на пријестолу, или нешто касније. Повеља о потврди трговачких и других привилегија издата српским сусједима спада у ред свечаних повеља које су издавали српски владари, као и у ред уходаних и разрађених међудржавних уговора између Србије и Дубровачке републике. По формулару се ослања на повељу кнеза Лазара из 1387. године.24 Интитулација у
повељи је нешто дужа од краћег типа, али и једина садржи придјев самодржавни, Аз в Христа Бога благоверни и самодржавни по милости божјеј деспот Стефан.25 То се вјероватно објашњава тиме што је ово једина свјетовна
повеља и то још страној држави и зато је требало нагласити карактер и значај
20

А. Веселиновић, Држава српског деспота, 16–18.
А. Младеновић, Повеље и писма деспота Стефана, 51–53.
22
Исто, 55–79.
23
Исто, 43-51; Љ. Стојановић, Старе српске повеље и писма, I–1, 200–204; F. Miklosich,
Monumenta Serbica, 266–269; A. Веселиновић, Повеља деспота Стефана Лазаревића
Дубровчанима у Борчу, 1405, децембар 2, ССА X, Београд 2011, 151–164.
24
Исто
25
Љ. Стојановић, Старе српске повеље и писма, I-1, 200–204; F. Miklosich, Monumenta Serbica,
266–269; A. Веселиновић, Повеља деспота Стефана Лазаревића Дубровчанима у Борчу, 1405,
децембар 2, ССА X, Београд 2011, 151–164.
21
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деспотске власти у земљи. Осим тога, у питању је и преписивање формулара из
повеље његовог оца, кнеза Лазара.26 Потреба да Лазар, па и Стефан, себе називају самодржавни је у томе што су жељели да што јаче истакну своју самосталност и надмоћ у односу на друге супарнике.27 Потпис деспота Стефана у повељи Дубровнику незнатно одступа у односу на устаљен начин потписивања јер
се умјесто всем Србљем појављује всој земљи српској, а умјесто Подунавија,
стоји подунавским странама.28 Из интитулације и потписа види се да је он себе
сматрао господарем свих Срба. Помињање подунавске стране и поморја није
ништа необично јер су те одреднице ушле још у Лазареву повељу из 1387.
године. Највише захваљујући Дубровчанима, владаније кнеза Лазара у приморју и господство над Поморјем ушло је у Лазареву повељу, а и у деспотову из
1405. године, иако се зна да нису имали реалну власт у приморју и Зети, јер је
зетско приморје ушло у састав Деспотовине тек 1421. У двије истовјетне самосталне повеље деспота Ђурђа из 1428. и 1445. године, налазимо објашњење о
владанију у приморју, које се налази у Лазаревој повељи из 1387. и, у нешто
другачијем облику, код деспота Стефана 1405. године. У обе исправе постоји
одредба о трговима поморским и закон о бродолому, али је унијета још једна
измјена, тако да се умјесто владанија помиње област.29 Измјене које је деспот
Ђурађ унио у своје исправе употребивши ријеч област умјесто владанија, била
је условљена значајним политичким промјенама које смо већ навели. Док за
Приморје деспот Ђурађ каже да је у области господства ми, за тргове поморске и сланце каже да су и даље у његовом владанију, јер се ни један од четири
трга није налазио у оквирима Српске деспотовине.30
Континуитет података у писаним изворима о брату деспота Стефана,
Вуку Лазаревићу, наставља се повељом коју је Стефан издао 5. јануара 1407.
манастиру св. Атанасија на Светој Гори.31 У интитулацији и на печату помиње
се једино име деспота Стефана, али зато деспот моли будуће садржитеље
његовог пријестола да сачувају све што повеља предвиђа. Као насљедник
пријестола на првом мјесту је истакнут деспотов брат, па тек онда син и остали
сродници. Отуда можемо бити сигурни да је Вук Лазаревић и почетком 1407.
године сматран за првог насљедника пријестола, јер деспот у то доба, а ни
касније, није имао ближег сродника.32 Од овог момента па до 1410. године, ка26

А. Веселиновић, Држава српског деспота, 44.
Исто
28
А. Младеновић, Повеље и писма деспота Стефана, 43–51; А. Веселиновић, Држава српског
деспота, (види табелу I), 52.
29
М. Благојевић, ''Владаније'' кнеза Лазара у Приморју, Немањићи и Лазаревићи, Београд 2004,
315–333.
30
М. Благојевић, ''Владаније'' кнеза Лазара у Приморју, Немањићи и Лазаревићи, Београд 2004,
315–333.
31
А. Младеновић, Повеље и писма деспота Стефана, 247–252.
32
М. Благојевић, Савладарство у српским земљама после смрти цара Уроша, Немањићи и
Лазаревићи, 355-391.
27
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да је Вук окончао свој живот, ушло се у посљедњу етапу савладарства у кући
Лазаревића. До трајног кварења односа између браће, односно између владара
и савладара, дошло је почетком 1409. године.33 Вукова моћ није била занемарљива. Деспот Стефан је био приморан на подјелу земаља Лазаревића. На Стефана су вршили притисак и Турци и Бранковићи, а поред њих и велики дио
српске властеле која је прешла на Вукову страну. Вук није дуго уживао у владању над добијеним дијелом земље. Наредне године, 1410, у турским међусобицама изгубио је живот. Завршетком оружаних борби и подјелом земаља Лазаревића, за деспота је окончан период савладарства који је потрајао пуних
двадесет година. Након смрти Вука Лазаревића деспот Стефан Лазаревић је завладао и братовим земљама, не дијелећи власт ни са братом ни са мајком.
Остварено државно јединство имаће далекосежне посљедице на даљње окупљање српских земаља у оквиру Српске деспотовине. Стефан је успјешно настављао очево дјело.
Иако је осигурао добре односе са Угрима, деспот Стефан се још једном
обратио Цариграду.34 Послије активног учествовања у бици између Бајазитових
синова, претендената на султански пријесто, 15. јуна 1410. код Космидиона,
деспот Стефан је поново отишао у Цариград. Том приликом добио је од цара
Манојла II Палеолога потврду за деспотску титулу додијељену му још 1402. од
Јована VII Палеолога.35
Већ смо напоменули да деспот Стефан Лазаревић у својим повељама
издаваним светогорским манастирима користи формулу царства ми, на шта
полаже и легитимно право након добијања деспотске титуле, али још увијек
срећемо и формулу господства ми. То је случај у повељи Дубровчанима из
1405. године, као и у повељама манастиру Хиландару 1411, Милешеви 1413,36
Лаври св. Атанасија 1415, Ватопеду 1417. и Лаври св. Атанасије 1427. године.37
Интитулација у повељи од 8. јуна 1411. године, којом деспот Стефан прилаже
Хиландару неколико села у Србији у замјену за шест адрфата у овом манасти33

К. Филозоф, Живот Стефана Лазаревића, 109. Говори да је дошло до сукоба зато што је Вук
затражио од деспота Стефана половину земље. М. Пурковић, Кнез и деспот Стефан Лазаревић, 90.
34
К. Филозоф, Живот Стефана Лазаревића, 98–100; Историја српског нароода II, 75–88 (Ј.
Калић); М. Пурковић, Кнез и деспот Стефан Лазаревић, 66–72. Колико су деспот и краљ
Жигмунд имали присне односе свједочи чињеница то што је краљ Жигмунд уврстио деспота
Стефана у витешки ред Змаја.
35
М. Пурковић, Кнез и деспот Стефан Лазаревић, 91–96. За византијски свијет, титула коју је
деспот Стефан добио од савладара Манојла II није имала пуну важност без потврде владајућег
цара, за кога се зна да је био у затегнутим односима са својим синовцем. Тако је потврда раније
додијељене титуле имала политичку позадину, тј. јачање савезништва у вријеме обостране
угрожености од истог непријатеља.
36
А. Веселиновић, Повеља деспота Стефана Лазаревића манастиру Милешеви (око
1414/1415), ССА II, Београд 2003, 193–202.
37
А. Младеновић, Повеље и писма деспота Стефана, 191–199, 253–257, 259–266, 361–367,
371–382; А. Веселиновић, Држава српског деспота, 43, 44.
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ру, гласи: Аз иже в Христа Бога благоверни господин Србљем деспот Стефан
са потписом Милостију божјеју господин всем Србљем и Подунавију деспот
Стефан.38 Врло сличне интитулације и потписи се налазе и на преосталим наведеним повељама, с тим што су повеље издаване послије 1413. нешто другачије, дужег су облика.39 Оно што је интересантно и што се свакако треба споменути, а везано је за формуле које је деспот Стефан користио, јесте то да се у
само двије повеље истовремено јављају обје формуле.40 Ријеч је о хрисовуљи
која је издата Лаври све. Атанасија 1407. и повељи за исту Лавру из 1415.
године.41
У свим својим обраћањима деспоту, од писама, признаница и неких
разрешница рачуна од 1405. године па до посљедњег сачуваног, Република Св.
Влаха је била досљедна у обраћању Славном и велможном господину деспоту
Стефану...42 Прије добијања деспотске титуле из Цариграда, за Дубровчане је
Стефан Лазаревић био само почтени кнез, затим многопочтенин и всем почтени, потом славни и, на крају, по добијању деспотског достојанства, славни и
велможни.43 Из наведеног се може закључити да како је углед Стефана Лазаревића и његове породице временом растао, тако је еволуирао и начин ословљавања. Самим тим Дубровчани, а и остали значајни политички фактори, исказивали су му све веће поштовање.

Branka Macinkovic
The Importance of Despotic Title in the Family of Lazarevic
and its Reflection in Cyrillic Documents
Summary
Every political change or instability in a country is reflected on foreign
relations. In the case of the ruling family Lazarevic in the medieval Serbian state,
such a change was influenced from the outside. As a turning point in relations within
the family and in the history of Serbian statehood is taken the year of 1402 and when
Stefan Lazarevic obtained a despotic title from Constantinople. With strengthening
the position of despot Stefan Lazarevic, the co-ruling system, which was set up in the
family and the country between despots, princess Milica and his brother Vuk, was
38
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40
А. Веселиновић, Држава српског деспота, 43, 44; А. Младеновић, Повеље и писма деспота
Стефана, 247–257.
41
Исто
42
А. Младеновић, Повеље и писма деспота Стефана, 42–86.
43
М. Благојевић, Српска држава у доба Стефана Лазаревића, 57–68.
39

67

Гласник Удружења архивских радника Републике Српске, год. VI, број 6, 2014

changed in favor of despots. The changes were manifested through addressing in the
Despotate diplomatic documentation. In various exchange of diplomatic documents
way and hierarchy in addressing was becoming standardized. Confirmation of power
and reputation of despot Stefan has found reflection in improving relations,
especially with Dubrovnik and Athos monasteries. Since 1402 the neighboring
countries contacted only the despot, and as time went by they started to call him with
title he himself used in his documents: glorious and aristocratic mister despot Stefan,
by the grace of God in the whole Serbian country and Podunavlje. Full sovereignty
and authority the despot Stefan Lazarevic will keep until the rest of his life in 1427.
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НЕКА ПИТАЊА СРПСКОГ
СРЕДЊОВЕКОВНОГ ЗНАМЕНОСЛОВЉА
Апстракт: Много пута до сада писано је о старим српским грбовима.
Извори – материјални, много су бројнији од оних ликовних; упркос томе, постоји и одређен број ликовних извора – оних средњовековних, уз помоћ којих се
материјални извори могу искористити за праву реконструкцију грбова и застава у њиховим правим бојама. Ако се уз то сви стари извори повежу са познатим
"илирским грбовницима", слика о старим грбовима и заставама може се унеколико изменити.
Кључне речи: знамење, новац, фреске, заставе, илирски грбовници, реконструкција
Key words: Sign, coins, wall paintings, banners, "Illyrian armorials",
reconstruction
Српске земље могле су имати своја знамења и пре XIV века, будући да
су се налазиле на граници западних и источних обичаја; могла су постојати и
христијанизована народна обележја – мноштво знамења које је понекад тешко
дешифровати. Сами називи грб и хералдика нису, као што је познато, коришћени у Србији средњег века; њихов назив гласио је знаменије (знамење).1
Илирски грбовници користили су израз цимерје.22 Српски Жефаровићев грбовник урађен као делимична копија Витезовићеве Стематографије, грбове назива
знамењима и оружјима. Назив Стематографија необично је близак византијској традицији (у питању је сложеница изведена од грчких речи). Српски превод вероватно би гласио Знаменопис. И Витезовићев и Жефаровићев рад могу
се такође убројати у збирку илирских (словенских) грбовника. Током времена
тражена је веза између неких могућих, средњовековних, и оних грбовника
знаних као илирски. Коренић-Неорић наводио је да је свој препис начинио по
узору на књигу грбова главног хералдичара3 цара Душана. Чини се да је ипак
могуће повезати предговор грбовника Коренић-Неорића са једним средњове1

С. Ћирковић, Срби у средњем веку, Београд 19982, 198.
Предговор Коренићевог грбовника, изд. А. Соловјев, Приноси за босанску и илирску
хералдику, ГЗМ у Сарајеву, Археологија 9, Сарајево 1954, 106.
3
Предговор Коренићевог грбовника, изд. А. Соловјев, Приноси за босанску и илирску
хералдику, ГЗМ у Сарајеву, Археологија 9, Сарајево 1954, 106.
2

69

Гласник Удружења архивских радника Републике Српске, год. VI, број 6, 2014

ковним документом. Хералдичар цара Стефана, ког помиње илирски грбовник,
уствари је челник Станислав,4 коме је 1377. године деспот Јован Драгаш издао
повељу за Хиландар. Тако је челник Хиландара постао главни хералдичар цара
Душана. Зато је писац грбовника навео да је његова књига копија оног српског
грбовника, некада чуваног у Хиландару. Да ли су стварно постојале књиге грбова или збирке грбова у облику свитака у средњовековној Србији, није могуће
тачно доказати. Из византијског културног круга, ниједна оваква збирка није
сачувана. Наговештено је да је, судећи по великом броју грбова овог грбовника
(који се у великој мери слажу са савременим сведочанствима о хералдичким
симболима породица средњег века) постојала могућа веза између илирских грбовника и неких изгубљених извора.5 Илирски (словенски) грбовници могли су
се угледати на неке изворе (књиге или свитке) које су, можда, у средњем веку,
за српске владаре или властелу, сликали дубровачки штитари (дубровачки штитари заиста су исликавали дубровачке штитове) или неки други дубровачки
или которски сликари. Такође, ове књиге могле су се у средњем веку сликати
на тај начин што су Дубровчани једноставно евидентирали грбове српског владара и властеле, приказиване на тканинама, заставама или штитовима. И свечана посета цара Душана Дубровнику на ово је могла утицати. На постанак грбовника могли су утицати и краљ Срба и Босне – Твртко, али и херцег од Светог Саве – Шћепан.
Знамење Немањића. Проблему знамења Немањића придавана је дужна
пажња, па и поред тога ово занимљиво питање остаје нерешено у многим својим детаљима. Постоји неколико врста знамења која се могу везати за Стефана
Немању и његове потомке, а која су у одређеним моментима у средњем веку и
касније, посведочена у сликаним и другим материјалним изворима. Потребно
је понекада од оних каснијих извора ићи ка оним старијим и упоредити их.
Државна застава Србије, позната од доба краља Уроша I – са његовог
новца,6 носила је знак једнокраког крста (код каснијих владара понекад и класични облик крста) и била је посвећена Светом Стефану, заштитнику државе, о
чему сведочи приказ на новцу, где Св. Стефан предаје заставу српским владарима. Будући да се перпери Србије7 помињу и у доба Немањиног сина Стефана
1214. године у Драчу, ова застава могла је потицати и из периода владавине
Стефана Немање, а и из много ранијег доба. У Житијима Св. Симеона помиње
се часни крст8 који је он послао сниу Стефану, а који ће српској држави бити на
4

М. Благојевић, Челници манастира Дечана, Дечани и византијска уметност средином XIV
века, Београд 1989, 32.
5
А. Соловјев, Историја српског грба и други хералдички радови, Београд 2000, коментари А.
Палавестре, 106.
6
С. Ћирковић, Срби у средњем веку, Београд 1998, стр. 70, фотографија 43
7
Исто, 92.
8
М. Благојевић, Свети Симеон Немања - заштитник српске државе (= Немањићи и Лазаревићи – српска средњовековна државност), Београд 2004, 60; Стефан Првовенчани, Сабрани
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одбрану – српским кнезовима оштро копље, и војницима штит вере. Стилска
фигура оштро копље могла се односити и на државну и војну заставу Стефана
Немање на којој се налазио крст, а штит вере на грб – штит Стефана Немање
на коме је такође био крст. У Студеници постоји рељеф двокраког (и на печату
кнеза Стројимира налази се двокраки крст), скоро једностраног крста са трапезастим крајевима – на новцу је скоро редовно на заставама приказиван исти
овакав јерусалимски тип крста (овакав крст из византијског периода коришћен
је у VI веку у Светој земљи, а на његовој укрсници налази се управо приказ Св.
Стефана9). И у време цара Душана на његовом новцу приказивана је застава са
крстом10 (и тада се помињу крстате перпере и грошеви11), што сведочи о дугом континуитету ове праве државне заставе. Њене боје представљао је, изгледа, сребрни крст (можда везен сребрном или позлаћеном жицом) на црвеној
подлози. У Жичи је сачувана позната фреска из доба краља Милутина на којој
су приказани Св. Димитрије и Георгије са знамењима на огртачима. Огртач Св.
Георгија украшен је црвеним двоглавим орловима на сребрној подлози уоквиреним црвеним колима (ореолима), док је огртач Св. Димитрија украшен сребрним једнокраким крстовима на црвеној подлози уоквиреним златним колима.
Сребрни крст на црвеној подлози био је средњовековни симбол Св. Димитрија
али и Св. Стефана. Да је српско државно знамење био сребрни крст на црвеној
подлози сведочи и један енглески грбовник XIII–XIV века. У овом зборнику
приказан је штит Краља Србије – Милутина, на коме је сребрни крст на црвеној
подлози. За разлику од заставе где једнокраки крст не додирује ивице квадратне подлоге, овде краци крста иду до ивица троугластог штита. Овакав штит постоји и на надгробној плочи босанске краљице Катарине,1212 која је била даљи
потомак Немањића. Постојање заставе и штита на којима је приказан само
крст, доказује да су српска застава и штит једно време постојали без огњила
или слова која су додата касније по узору на Запад или Византију. Питање је да
ли су слова икада додавана на српску заставу и штит, мада постоји одређени
број средњовековних материјалних, писаних и сликаних извора који сведоче о
огњилима или словима "С", сличних обликом на она слова или огњила у Коренићевом грбовнику. У средњовековној Србији уставна и свечана слова "С" респиси, Стара српска књижевност у 24 књиге, Београд 1988, 82; Доментијан, Живот Светога
Саве и Живот Светога Симеона, Стара српска књижевност у 24 књиге, Београд 1988, 286.
9
Д. Војводић, Прилог познавању иконографије и култа Св. Стефана у Византији и Србији,
Зидно сликарство манастира Дечана – грађа и студије, Београд 1995, сл. 5
10
Т. Вукановић, Прилози проучавању народних умотворина о Косовскоме боју на подручју
Косова и Метохије, Косово у памћењу и стваралаштву, отисак из часописа Расковник 55–56,
Београд 1989, 179; Уп. А. Соловјев, II. Печати на Душановим повељама, Два прилога проучавању Душанове државе, ГСНД 2, св. 1–2, Скопље 1927.
11
М. Благојевић, Поседи манастира Хиландара на Косову и Метохији (XII–XV век), Београд
2006, 26.
12
А. Соловјев, Приноси за босанску и илирску хералдику, ГЗМ у Сарајеву, Археологија 9,
Сарајево 1954, 95.
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довно су приказивана без крста, сем оних на Дечанском полијелеју – проширења неких од ових слова, на средини са унутрашње стране, слична су проширењима на огњилима облика слова "С" пронађеним на археолошким локалитетима Србије (и личе на проширења Коренићевих слова). Овако стилизована слова
налазе се на потписима цара Уроша,13 као и на потпису кнеза Лазара, а важни
примери су натпис на фресци у Пећкој патријаршији поред фреске Мати Божија Милостива и слово "С" на хиландарској икони Богородице Необориме
стене на чијој другој страни се налази лик Св. Саве – икону је, што је врло битно, сликао српски сликар. Овај тип иконе у вези је са Теодосијевим житијем
Св. Саве, у коме Богородица Гора има велики утицај на прилике у српској држави.14 Слова "С" овог типа постоје и у натпису IC XC (Исус Христос) – око
Христа, на фресци Пећке лозе Немањића. У свим овим приме-рима слово "С"
на средини има проширење. Наравно, оваквих примера има још на средњовековним записима. Слова "С", овако стилизована на повељама, била су у вези са
култом државног заштитника Св. Стефана и Св. Спаса – Христа; могуће је да
су се од одређеног тренутка нашла на државном грбу између кракова крста на
штиту или застави. Државне задужбине, манастири Студеница, Жича, Милешева, Бањска, Дечани (и остали), биле су посвећене Богородици (чији је симбол
кринов цвет), Св. Спасу (Христу) и Св. Стефану. Изгледа да је један од главних
државних празника средњовековне Србије било божићно тропразничје – Христово рождество, Богородичин празник и Св. Стефан, три дана заредом; као и
Вазнесење Христово (Спасовдан). И Богородица и Св. Стефан имали су, као
што је познато, бар још по један годишњи празник. Траке од олова на Дечанском полијелеју,15 на којима су изрезана по три једнокрака крста са по шест
слова (огњила), будући да се налазе између двоглавих орлова – признатих хералдичких знакова, такође су могле бити хералдички знаци. Наиме, овај мотив
могао је бити хералдичка дијагонална трака на штиту. Печати 16 деспота Стефана (и касније Ђурђа17) садржали су штит на коме се налазе два крина и између
њих коса пруга са шрафурама. Шрафуре су могле означавати да на косој греди
постоји неки мотив који на малој површини печата није могуће приказати.
Овоме у прилог може ићи и то што је у илирским грбовницима на косој греди
13

Р. Михаљчић, Крај српског царства, Београд 2001, 48; С. Ћирковић, Срби у средњем веку,
Београд 1998, 154.
14
С. Милеуснић, Светиње Косова и Метохије, Београд – Нови Сад 1999, стр. 222 – фотографија фреске Мати Божија Милостива; Д. Богдановић – В. Ђурић – Д. Медаковић, Хиландар,
Београд 1978, стр. 110–111 фотографија 90 – литијска икона Богородице Необориме Стене; О
Богородици Гори: С. Радојчић, Епизода о Богородици-Гори у Теодосијевом "Животу Св. Саве"
и њена веза са сликарством XIII и XIV века, Текстови и фреске, Нови Сад 1974, 116–127.
15
А. Соловјев, Постанак илирске хералдике и породица Охмућевић, ГСНД 12, Скопље 1933,
стр. 125 таб. 15
16
Фотографије ових печата деспота Стефана: А. Младеновић, Повеље и писма деспота
Стефана – текст, коментари, снимци, Београд 2007, слике на стр. 368, 278, 284, 289
17
Д. Спасић – А. Палавестра – Д. Мрђеновић, Родословне таблице и грбови српских династија
и властеле, Београд 19912, ликовни извори уз грб Бранковића – фотографија 3
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штита Лазаревића (Хребељановића18) насликан сребрни крст на црвеној греди.
Истим шрафурама у средњем веку је, на новчићима и печатима српских владара, приказиван владарски лорос – украсне златне траке на одежди украшене
бисерима и дијамантима; могуће је да је постојала веза између мотива са крстом и словима на греди штита и мотивима украшавања лороса – и када су у питању боје: сребрна (крст), црвена (дијаманти) и златна (слова и оков штита). На
новцу је Св. Стефан владарима предавао заставу као својим намесницима (на
фресци у Старом Нагоричину Св. Ђорђе краљу Милутину предаје мач). На печату краља Уроша I, Св. Стефан представља врховни ауторитет земље, што се
види по натпису око његовог лика на печату – хрисовуљ Светог Стефана. Св.
Стефан био је на печатима и Стефана Немање, Стефана Мирослава и Стефана
Страцимира. Могуће је да је државна застава Србије (као у Француској19) чувана у угледном манастиру заштитника државе – у доба краља Милутина то је
Бањски манастир Св. Стефана (пре тога могла је бити чувана у параклисима
посвећеним Св. Стефану у најважнијим задужбинама српских владара, а у доба
кнеза Лазара у Лазарици – цркви Св. Стефана). У питању је сигурно била само
једна најважнија застава чувана генерацијама. Такође, застава је могла бити подизана са олтара Св. Стефана када је владар полазио у рат за одбрану земље.
Изгледа да је владар после избора, увек прво представљан народу, када му је
предавана државна застава. Срби су, вероватно као и Византија, имали ратну
лозинку – сигнон,20 која је имала хришћански карактер; слова ''С'' можда су
представљала скраћени облик сигнона који је гласио Стефан. Застава Св. Стефана (осим оне која се појављује на новцу) могла је бити и у форми уске и дугачке заставице (налик металним тракама полијелеја у Дечанима) са три пламена репа, слично заставицама са новца Вука Бранковића и печата Косача (који
су носили симболе Немањића), на којој би се налазила три мала крста са шест
слова "С". Будући да се на хоросу у Дечанима, поред крстова са словима и двоглавог орла појављује и мотив змаја и лава, можемо претпоставити да су и ове
животиње биле представљане на српским заставама (на једној застави приказаној у византијском рукопису налази се мотив змаја21). У народним песмама помињу се "крст часни и слобода златна" – што би одговарало бојама грба Српске
земље у илирским грбовницима. Позната библијска химна Свет, Свет, Свет
Господ Саваот могла је бити инспирација српског штита, који је могао бити и
у форми сличној византијској – крст са четири слова; четири почетна слова "С"
(четири речи из химне) и крст као персонификација речи Господ, били су нека
18

А. Соловјев, Постанак илирске хералдике и породица Охмућевић, ГСНД 12, Скопље 1933,
стр. 115, таб. 5, бр. 21.
19
Д. Војводић, Прилог познавању иконографије и култа Св. Стефана у Византији и Србији,
Зидно сликарство манастира Дечана – грађа и студије, Београд 1995, стр. 561–562, нап. 202.
20
М. Марковић, Тајна Косова, Србиње–Београд–Ваљево–Минхен 1998, 46.
21
Ian Heath – Angus McBride, Byzantine armies 1118–1461 AD, Osprey Military: Men-at-arms
series 287, London 1995, минијатура на стр. 16 – застава у доњем делу минијатуре (византијска
Александрида из половине XIV века)

73

Гласник Удружења архивских радника Републике Српске, год. VI, број 6, 2014

врста акростиха ове химне. Реч Саваот (хебр. над војскама, звездама, звезданим небом) са хебрејског није превођена. Слова "С" била су почетна слова
имена заштитника српске државе Светог Стефана, чије име на грчком означава
венац – круну. Огрлица око штита на грбу Србије у илирским грбовницима
садржи златни округли медаљон са рељефом, на коме је приказан Свети Стефан;22 овакви златни печати заиста су познати из српског средњег века. Државни печати овог типа сачувани су из доба од Стефана Немање и његове браће до
кнеза Лазара; могуће је да су постојали и од раније. Ако је огрлица заиста постојала у средњем веку (на неким новцима приказан је владар са свечаном огрлицом23), печат на њој био је симбол благодати (Дар Светог Духа симболично
је довођен у везу са печатом). И пре је претпостављано да је печат Светог
Саве24 могао бити један од извора који сведоче о давном постојању грба Србије
– са крстом и четири слова. Четири речи Сава на печату, заиста су постављена
у облику крста, а метални печат за утискивање у восак није садржао само једну
реч Сава која је утискивана четири пута, већ све четири речи – о томе сведоче
четири разнородна почетна слова "С" на почетку сваке речи посебно. И ово је
доказ да су четири речи са почетним словом "С" са намером утиснуте у печат у
облику крста, што повећава вероватноћу да је печат заиста настао по узору на
српски штит. Овај тип слова "С" на печату Св. Саве, представља месечасту варијанту једног слова грчког алфабета – сигме (српско слово "С"). На натпису
поред портрета првог дечанског игумана, налази се сличан знак – крст са четири месечаста слова. Слово је и једно од Христових имена коришћено у Србији
средњег века. Четири слова "В" на византијском грбу у вези су са старим византијским молитвама уписаним на старим печатима и крстовима. Ове молитве
садржале су синтагму типа – Христе воити (Христе помози), као на крсту јерусалимског типа са представом Св. Стефана; 25 четири слова "В" око крста била
су на византијским заставама окренута ка небу – могла су означавати почетна
слова речи воити (помози). На неким старим српским новчићима налази се
слика Христа са четири слова "В" постављених око њега. Овде је приказан сам
Христос а не крст као његова персонификација, како је то било у Византији. У
српском језику ова слова могла су бити ознаке речи Владика, што је такође
једно од Христових имена у средњовековној Србији. Познато је да су српски
манастири, по угледу на Византију и Запад, личили на тврђаве, па је необично
што назив витешког реда – Стуб Св. Стефана,26 подсећа на назив једног старијег српског манастира – Стубове Св. Георгија (Ђурђеве Ступове). Од времена
22

А. Соловјев, Постанак илирске хералдике и породица Охмућевић, ГСНД 12, Скопље 1933,
стр. 113, таб. 3.
23
С. Ћирковић, Срби у средњем веку, Београд 19982, стр. 70, фотографија 42.
24
Н. Дучић, Печат Св. Саве српскога у Кареји (Српске сфрађистичке и хералдичке старине),
Књижевни радови 2, Београд 1892, 146–149.
25
Д. Војводић, Прилог познавању иконографије и култа Св. Стефана у Византији и Србији,
Зидно сликарство манастира Дечана – грађа и студије, Београд 1995, сл. 5.
26
С. Ћирковић, Срби у средњем веку, Београд 1998, 198.
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краљева Милутина и Драгутина постојао је манастир Св. Стефана (Бањска)
који је био заштићен великим "стубом" (пиргом, кулом) који је имао изразито
одбрамбени карактер. Везивање речи стуб (у смислу тврђаве, куле) са именом
светог ратника Георгија и именом Св. Стефана, може на неки начин говорити и
о постојању неких старијих витешких дружина у српским земљама. Поменути
византијски крст јерусалимског типа са сликом Св. Стефана, има трапезасте
крајеве са по два круга; слично су изгледали крстови на заставама представљеним на новцу српских владара.
Печати деспота Стефана на којима је штит са гредом и криновима и
шлемом украшеним застором са крајевима у облику расцветалих кринова,27
могао је бити симбол деспотових предака по мајци – Немањића. На овај шлем
деспот је додао свој породични цимер, све друго је задржано, чак и тип дубоког
шлема из доба Немањића, на коме је штитник за нос стилизован у облику
крина. Још је од већег значаја то што се један овакав печат налази на повељи
Милешеви, задужбини краља Владислава, деспотовог претка. Мајка деспота
Стефана била је из породице Немањића, а њени преци – рођаци краља Владислава, имали су наследне поседе у близини Милешеве. Два крина стари су симбол. Можемо их наћи на дну двокраког студеничког крста, као и на печату
краља Радослава око његовог престола. Краљ Милутин ковао је новац са два
крина приказана око Христа на престолу. По овоме би трака (са крстовима и
словима) између кринова на штиту била персонификација Христа. Два крина
око орла28 на штиту Немањића у илирским грбовницима, имају своје корене у
старом фрескопису. Још од доба кнеза Мирослава, један крин сликан је између
глава орла, а оваква представа налази се и на хиландарском рељефу. 29 На
приказу орла на драперији у Богородици Љевишкој,30 око орла су по два сликана троугласта мотива, чија унутрашњост је обликована у форми крина. Ово су
први кринови приказани са леве и десне стране орла. Интересантно је да је
употреба крина као мотива посебно интензивирана од времена краља Милутина, можда због француског утицаја. Долина јоргована прозвана је по црвеном
јорговану (име потиче од имена Георгије – Јоргос) тј. ђурђевану, који је по
предању засађен у време краља Уроша и краљице Јелене Анжујске у долини
Ибра. Други народни назив за јоргован је љиљак (очигледна је веза имена
љиљан и љиљак; по томе би јоргован био нека врста љиљана – крина). У пределима Грчке и Кипра овај цвет назива се пасхалија јер цвета у време Васкрса и
везан је за његов култ.

27

Фотографије ових печата деспота Стефана: А. Младеновић, Повеље и писма деспота
Стефана – текст, коментари, снимци, Београд 2007, слике на стр. 368, 278, 284, 289.
28
А. Соловјев, Постанак илирске хералдике и породица Охмућевић, ГСНД 12, Скопље 1933,
стр. 115, таб. 5, бр. 18.
29
Д. Богдановић – В. Ђурић – Д. Медаковић, Хиландар, Београд 1978, стр. 120, фотографија 98.
30
С. Милеуснић, Светиње Косова и Метохије, Београд – Нови Сад 1999, 56.
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Познато је да се развијена хералдичка представа грба налази на новцу
српских краљева и царева. Ту можемо наћи и мотив звезде на штиту – на новцу
цара Душана.31 Звезду су на новцу користили касније и Балшићи (додуше
поред свог грба),32 и деспоти Стефан и Ђурађ, а коришћене су и у доба Црнојевића.
Двоглави орао као стари римски симбол цара и сената, посведочен је од
доба Светог Саве и Номоканона, где се инсистира на једнакости државе и
цркве.33 Ово је у Србији било изражено на још један начин. Два пута су два
рођена брата била на краљевском и архиепископском престолу истовремено. У
питању су Свети Сава и његов брат Стефан, као и краљ Урош и његов брат који
је такође носио име Сава. У једном Житију се за Стефана Немању и његовог
сина Саву каже да су у два тела имали једну вољу. 34 Ово је алузија на Христову
двоструку богочовечанску личност и двоглавог орла као симболичну представу
овакве Христове личности. Орао као симбол познат је у хришћанском римском
царству и из неких писаних извора. Вегеције око 400. године, говорећи о римској хришћанској војсци, каже да се сваки легионар заклињао пред Христом,
Св. Духом и императором (царем), док је најбоља кохорта чувала најважније од
старих војних знамења – заставу са орлом, заједничку за целу легију;35 овај обичај се изгледа, из касније Византије пренео и у Србију. Могло би се рећи да је
застава са орлом у Србији озваничена у правом смислу тек од доба краља
Милутина, са јачим византијским утицајима. На фрескама манастира Жиче из
његовог доба, насликани су црвени крстови и црвени двоглави орлови на сребрној подлози у црвеним колима (овакав црвени крст могао је, такође, бити на
српским заставама из времена настанка овог живописа током XIV века). Црвени орао на сребрној подлози, посведочен на фрескама од Богородице Љевишке
и Жиче, до Дулсертове мапе и Минхенског псалтира (са краја XIV века) несумњиво је био на застави која представља српско краљевство и касније двојно
царство – Србију и Романију, да би се и касније задржао као симбол државе. И
мотиви седам бисера постављених у облику круга, на раваничкој одори деспо-

31

В. Иванишевић, Развој хералдике у средњовековној Србији, ЗРВИ 41, Београд 2004, 218. +
стр. 215 сл. 1.1.
32
Д. Спасић – А. Палавестра – Д. Мрђеновић, Родословне таблице и грбови српских династија
и властеле, Београд 1991, ликовни извори уз грб Балшића – фотографија 2.
33
М. Благојевић, Српски сабори и сабори отачаства Немањића и Лазаревића, Глас САНУ 410
– Одељење историјских наука 14, Београд 2008, 13.
34
М. Благојевић, Срби – изабрани народ: о националним и државним интересима у делима
Доментијана (= Немањићи и Лазаревићи - српска средњовековна државност), Београд 2004,
119; Доментијан, Живот Светога Саве и Живот Светога Симеона, Стара српска књижевност
у 24 књиге, Београд 1988, 313.
35
М. Марковић, О иконографији светих ратника у источно-хришћанској уметности и о представама ових светитеља у Дечанима, Зидно сликарство манастира Дечана – грађа и студије,
Београд 1995, 574.
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та Стефана36 идентични су знаку између рогова на шлему приказаном на његовом новцу. Наизменично приказивање орла и ових бисера између рогова на
новцу, говори да су бисери били замена орла. Хорос (коло) од кованог гвожђа
из Жиче, на коме је приказ двоглавог орла37 сигурно потиче из времена краља
Милутина, и сведочи да се тај симбол православног царства заиста почео
чешће користити од његовог времена.
Старији симбол могао је бити једноглави орао – белоглави суп. Ова птица налази се на печату сина кнеза Мирослава,38 као и на одори краља Радослава
у Студеници. И на знамењима каснијих потомака кнеза Мирослава налазио се
овај знак.39 Некада је суп у великом броју насељавао старе рашке и хумске пределе. Један топоним у рашком крају, близу манастира Кончула, и данас носи
назив Супње. Орао је у Физиологу био симбол Васкрсења, а интересантно је да
белоглави супови, у свом дугом лету, често путују до Израела. Да ли се нешто
о овоме могло знати и у средњовековној Србији, није могуће доказати, али се у
Физиологу за орла каже да походи исток.40 И на студеничкој трифори постоји
рељефни мермерни орао са две розете или звезде на крилима. На дечанској
трифори се на сличном месту појављује двоглави орао.
Један од најинтересантнијих симбола Немањића, свакако је лав. Поуздани доказ представљају печати цара Уроша.41 Могу се пронаћи и други извори.
Црвени и плави лавови представљени су на саркофагу Св. Стефана Дечанског,
а бронзани лавови налазе се и на полијелеју у Дечанима. На вратима Студенице
постоји рељеф крунисаног лава. И на портрету Вука Бранковића, на његовој
одори, насликани су црвени лавови. Ова животиња била је приказана и на његовом печату.42 Лав се налазио и на шлему његовог оца.43 Очигледно је да је
знак лава овде преузет од цара Уроша. Лавови су постојали и на застави византијског цара приказани око орла. Лавове главе приказиване су на штитовима;44
овакав знак је и на штиту једног светог ратника у Раваници. 45 Комплетни грб

36

М. Беловић, Раваница – историја и сликарство, Београд 1999, стр. 237, сл. 2 – реконструкција раваничке ктиторске композиције
37
М. Пурковић, Историја Срба – Политичка и културна историја Средњега века (до пада
Зете 1499), Београд 1997, 208.
38
П. Анђелић, Средњовјековни печати из Босне и Херцеговине, Сарајево 1970, стр. 60, бр. 31 +
фотографски снимак печата 31.
39
Исто, стр. 61–62, бр. 32–33.
40
С. Новаковић, Примери књижевности и језика старога и српско-словенскога, Београд 1877,
498.
41
В. Иванишевић, Развој хералдике у средњовековној Србији, ЗРВИ 41, Београд 2004, 227.
42
Р. Михаљчић, Крај српског царства, Београд 2001, 256.
43
Д. Спасић – А. Палавестра – Д. Мрђеновић, Родословне таблице и грбови српских династија
и властеле, Београд 1991, ликовни извори уз грб Бранковића – фотографија 1.
44
Г. Шкриванић, Оружје у средњовековној Србији, Босни и Дубровнику, Београд 1957, 135.
45
М. Беловић, Раваница – историја и сликарство, Београд 1999, стр. 274–275 фотографије 85,
87.
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Немањића46 на коме доминира лав, приказан је у илирским грбовницима. Сасвим је извесно да ова конструкција није плод маште, јер се сличне хералдичке
конструкције могу наћи на аутентичним грбовима Бранковића (шлем оца Вука
Бранковића, са лавом на челенци), Котроманића (један њихов грб са лавом у
илирским грбовницима) и Косача (познати печати на којима је представа лава)
– властеоских породица које су себе сматрале наследницима Немањића. У Коренићевом грбовнику, грб Немањића састављен је од две одвојене хералдичке
целине, за које се не може утврдити да ли су коришћене истовремено или не.
Основа једне целине је лав, а друге орао. Ону, изгледа, старију целину, представља лав са криновим скиптром. Не може се лако утврдити да ли је лав икада
био на шлему Немањића, али није искључено да је Бранко Младеновић – отац
Вука Бранковића, лава на шлему носио по узору на српског цара. У Коренићевој књизи лав Немањића носи кринов скиптар или мач. На старом српском
новцу владари су приказивани управо са овим симболима. На тај начин лав би
био персонификација Христа или владара. Боје лава у Коренићевом грбовнику
наизглед су произвољне – у питању је лав са црвено белим пругама. Лав је сигурно (као код Бранковића и Косача) био црвене боје, али у Коренићевом зборнику на штиту није било места за двоглавог орла и три црвене греде истовремено, па су три греде пренете на лава на шлему. Мотив на штиту Немањића у
једно време биле су три црвене пруге на сребрном штиту. Фасада Дечана није
случајно обложена наизменичним појасевима црвеног и белог мермера. Ово се
најбоље може уочити на ктиторској фресци на којој Св. краљ Стефан Дечански
приноси своју задужбину Христу.47 Ни Григорију Цамблаку није промакло да
помене ову чињеницу.48 И фасада Сопоћана имала је наизменичне, црвено бојене појасеве (и манастир Бањска био је обложен бело-црвено-жутим мермерним
плочама – у бојама знамења Св. Стефана). Мотив попречних црвених греда са
крстом може се уочити и на фрескама – на епитрахиљима српских архиепископа од доба Св. Саве. Приказ водоравних греда на штиту постоји и у Мирослављевом јеванђељу. Комплетан приказ овог немањићког, мање познатог знамења,
налази се на печатима Косача. Овде су на штиту три косе греде, док се на
шлему налази лав са заставом; на лаву су се у једном моменту нашла и четири
крина постављена у облику крста.49 Чак и један каснији извор говори да је на
грбу Косача био лав са кључем50 Милешеве, као стециштем култа Св. Саве. И
ово иде у прилог томе, да су Косаче преузеле старо знамење Немањића, које је
46

А. Соловјев, Постанак илирске хералдике и породица Охмућевић, ГСНД 12, Скопље 1933,
стр. 115, таб. 5, бр. 18.
47
М. Благојевић, Србија у доба Немањића, Београд 1989, 146.
48
Г. Цамблак, Житије Стефана Дечанског, (= Књижевни рад у Србији), Стара српска књижевност у 24 књиге, Београд 1989, 66.
49
Д. Спасић – А. Палавестра – Д. Мрђеновић, Родословне таблице и грбови српских династија
и властеле, Београд 19912, ликовни извори уз грб Косача – фотографија 1.
50
И. Мрнавић, Живот Светога Саве, изд. В. Чајкановић, Светосавски зборник 2 – Извори,
Београд 1939, 23.
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(лав или пруге на штиту) могло постојати од времена Стефана Немање и Растка
као удеоног кнеза. Чак је и милешевски печат деспота Стефана, са криновима
на штиту и застору шлема, и косом пругом на штиту, могао представљати знамење Немањића, на коме је уместо хералдичких труба (рогова) Лазаревића на
шлему могао бити представљен лав. Лав на печатима Косача носи заставу са
три крака – сличну оној коју на новцу српски владари добијају од Св. Стефана.
Ту је и исти мотив једнокраког крста на застави. Једна грана Косача имала је на
печату само слику лава.51 Да су лав и пруге наизменично коришћени, и да потичу из времена Немањића, сведочи и наизменично приказивање лава и штита
са три греде на печатима и новцу Вука Бранковића. Црвени лав као симбол Немањића и Бранковића, у каснијим временима сликан је као грб Дарданије и Албаније – из сећања на српске владаре и феудалце који су имали престонице на
подручју Косова, Македоније и Скадра.
Уобичајена челенка (цимер) на шлему Немањића, представљена на новцу и печатима, сигурно има своју симболику. Дашчица52 на својим крајевима
има по три грозда – бисера. Овакав мотив налази се и на одорама владара на
фрескама.53 Исти знаци могу се наћи на старом новцу, а они украшавају Христов престо. Тиме би дашчица на шлему била симбол Христовог престола. Можда је ова дашчица, која може имати и облик разапетог платна, према библијској
симболици представљала небо као Христов престо. У кругу изнад дашчице налази се мотив у облику седам бисера; исти мотив може се наћи на одорама српских владара.54 Можемо га наћи и на новцу деспота Стефана између рогова на
цимеру шлема, на оном месту где се на његовом новцу налази двоглави орао.
Ових седам бисера могли би, на тај начин, бити супститут двоглавог орла. Зато
се ових седам бисера, попут орла на фрескама, на цимеру шлема Немањића, налазе у кругу – колу (ореолу). Орао је, као што је познато, персонификација
Христа. Перјаница изнад круга на челенци може представљати уствари једну
врсту криновог цвета, који се између глава орла налазио на неким материјалним изворима српског средњег века (орлови на фресци у Бијелом пољу, хиландарски орао итд.). Ипак, постоји и могућност да је цела челенка представљала
Христа као Дрво живота (Чокот), а такође и светородну лозу Стефана Немање
(цвет између орлових глава такође је могао имати исту симболику). Перјаница
изнад круга могла је бити и приказ листова винове лозе. Сви симболи на фрескама представљени у кругу (ореолу), представљали су симболе Христа.

51

П. Анђелић, Средњовјековни печати из Босне и Херцеговине, Сарајево 1970, стр. 72, бр. 47.
Д. Спасић – А. Палавестра – Д. Мрђеновић, Родословне таблице и грбови српских династија
и властеле, Београд 1991, ликовни извори уз грб Немањића – фотографија 1.
53
С. Ћирковић, Срби у средњем веку, Београд 1998, стр. 151, фотографија 127 – Дечанска лоза
Немањића
54
С. Ћирковић, Срби у средњем веку, Београд 19982, стр. 151, фотографија 127 – Дечанска лоза
Немањића
52
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Знамење Рашке Земље. Један од најзагонетнијих грбова у илирским
грбовницима је и грб Рашке земље – Rasciae55. Ова мала "земља"56 заиста је
постојала, а своје име је у одређеном тренутку пренела на све остале "српске
земље" у време њене превласти, када их је све окупљала у једну државну творевину. Постојао је и град и жупа57 под овим именом. Град је носио име Рас,
жупа и земља носиле су име Раса, а када су синови Стефана Првовенчаног
наводили све српске земље користили су назив рашке земље,58 тј. Раса и све
остале земље под њеним окриљем. И река је носила назив Рашка, тј. река која
припада земљи Раси. Назив жупе и земље Расе може се наћи и у латинском
облику – Rassa,59 у вези са поменом Стефана Немање у Котору 1186, где се он
помиње као жупан Расе. И ово је доказ да се сматрало, да мала земља Раса
окупља многе друге српске мале земље. Због тога се српска средњовековна
држава у скоро свим западним изворима називала Рашком. Познато је и да се
свака земља поклапала са простирањем своје епископије.60 Назив Рашка могао
је доћи од назива дрвета храста, јер се и данас за храст у рашком крају каже
рас. Тако би (Х)раса или (Х)рашка земља били облици присвојног придева –
храстова земља, земља храстова. И Свети Сава носио је име Растко изведено од
назива храста или назива Рашке земље. Облик Рашка настао је од облика Растка, сажимањем сугласника "с" и "т" у "ш". У Родословљу босанских и српских
краљева,61 Свети Сава уместо имена Растко носи име Рашко.
Три потковице на штиту, као грб Рашке, могу се наћи у грбовнику
Шароле,62 који потиче из 1425. године. Исти овај симбол редовно је сликан у
илирским грбовницима, али овога пута са одређенијим називом, као цимер
Рашке земље. Могуће је да су сликари грбовника овај грб везивали за доба
Стефана Немање, или доба његових претходника или потомака. Такође, могуће
је да је ово био стари племенски симбол жупе и земље Расе (свака жупа у
средњем веку имала је своју заставу63), или је у питању неки симбол ове области из доба византијске владавине. Ипак је могуће наћи још једну везу између

55

А. Соловјев, Постанак илирске хералдике и породица Охмућевић, ГСНД 12, Скопље 1933,
стр. 111, таб. 1, стр. 113, таб. 3 (бр. 11) – штит Рашке у оквиру већих штитова
56
С. Мишић, Земља у држави Немањића, ГЗДИ 2–3, Београд (1997) 1999, 135–136, 146.
57
М. Динић, О називима средњовековне српске државе – Склавонија, Србија, Рашка (= Српске
земље у средњем веку), Београд 1978, 37.
58
Исто, 39.
59
Исто, 40.
60
М. Благојевић, Жупа Моравица и земља Моравице, Свети Ахилије у Ариљу – историја,
уметност, Београд 2008, 21.
61
Родословље босанских и српских краљева, изд. А. Соловјев, Приноси за босанску и илирску
хералдику, ГЗМ у Сарајеву, Археологија 9, Сарајево 1954, 133.
62
А. Соловјев, Историја српског грба и други хералдички радови, Београд 2000, коментари А.
Палавестре, 106, 184–185.
63
М. Пурковић, Историја Срба – Политичка и културна историја Средњега века (до пада
Зете 1499), Београд 1997, 168.
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штита на коме су три потковице, и писаних извора. У Житију64 и служби65
Стефана Немање он се пореди са пророком Илијом. Из познате библијске приче, познати су огњени коњи и колесница (кочија) овог светитеља. Три потковице (овде можемо поменути и три кобиље главе на грбу Кобилића) на тај начин
могу представљати симбол пророка Илије, који је, изгледа био заштитник земље Расе. Због тога се и Стефан Немања као велики жупан рашки поредио са
пророком Илијом. Један грб Мусијевића (Мусића) у илирским грбовницима, на
шлему има птицу са потковицом у кљуну. 66 Могло би се рећи да је можда у
питању неки утицај грба мађарског краља Лудовика (који је на цимеру имао
птицу ноја са потковицом у кљуну). Ово не мора бити истина – потковица као
могуће аутентично српско знамење земље Рашке могла је доспети у грб Мусића из тог разлога што су они држали језгро старе Рашке и Ибарске жупе (жупа
Брвеник); такође, птица на челенци могла је представљати ждрала, чапљу или
роду. Ове птице и данас настањују долину Ибра. У једном западном грбовнику
постоји мотив потковице на штиту и пернате потковице на цимеру, као и три
потковице на штиту са две пернате потковице на цимеру (у питању је могло
бити перје птице ноја, што би се могло довести у везу са грбом краља Лудовика). Упркос томе, потковице на штиту Расе нису морале настати по узору на
западну хералдику. Из српске митологије позната је и прича о коњима Св. Саве
и Св. Петра. У народној причи Св. Сава учи три ковача да кују потковице – овде је очигледно поистовећивање Св. Саве са пророком Илијом као заштитником ковачког заната. У рашкој области и данас међу православним становништвом постоји изрека – три мерака; без обзира на турску реч мерак, ово је вероватно алузија на давно знамење и три потковице као симбол троструке среће.
Рашка је имала своје знамење и из разлога што се у стара времена знало
да је она, поред Босне, део најстарије Србије.67
Знамење кнеза Лазара. Из доба кнеза Лазара сачуван је већи број знамења. Опште је познато да су његов породични симбол на шлему, биле две бојне
трубе – рога. Овај старозаветни симбол који се доводио у везу са помазањем
(устоличењем) староизраелских царева, помиње се и у српским писаним изворима – да би описао устоличење кнеза Стефана Лазаревића, писац је искористио стилску фигуру по којој се подигао рог српске области и државе.68
Мотив на породичном штиту кнеза Лазара много је загонетнији. На
одори кнеза Лазара налази се приказ два симетрично постављена црна вука на
64
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златној подлози;69 овај приказ који се понавља на целој одори тешко може
представљати случајност. Необично је што су ови вукови приказани тако да се
могу уклопити између рогова са шлема – довољно је упоредити рогове са
хиландарског рељефа са положајем ових вукова; они се одлично уклапају уз
унутрашње ивице рогова. На тај начин, око вукова на штиту могли су бити
приказани рогови, слично Рихенталовом цртежу штита деспота Стефана, на
коме је двоглави орао приказан између рогова (орао између рогова налази се и
на печатима деспота Стефана). Ако су штит кнеза Лазара представљали црни
вукови на златном штиту, и ако су око њих били можда представљени и рогови, питање је које су боје они били. Рихентал је око орла на штиту деспота Стефана насликао златне рогове (трубе); на штиту кнеза Лазара рогови нису могли
бити златни, јер је златне боје био штит. Изгледа да су могли бити плаве боје –
као на штиту Бранковића у илирским грбовницима, где су око црвеног лава
приказани плави рогови. Управо рогови на штиту и цимеру истовремено, на
једном аутентичном печату Лазара Бранковића,70 сведоче о могућем постојању
мотива хералдичких рогова на штиту и шлему истовремено, на грбовима кнеза
Лазара и деспота Стефана. Кнежев зет Балшић такође је (можда и због рођачких и вазалних односа према кнезу Лазару), носио на свом грбу вука. Ова животиња у средњовековној књижевности симболисала је српски народ.71 Иначе,
главни извор за тумачење српско – византијских знамења била би књига Физиолог, у којој су на алегоричан начин описане животиње кроз призму библијског
и античког тумачења.
Други симбол кнеза Лазара (можда преузет од Немањића) био је кринов
цвет. Кринови су били знамења на штиту приказаном на печатима деспота Стефана. Крин се појављује и у челенци кнеза Лазара и деспота Стефана (на хиландарском рељефу72 и прстењу). У једном култном спису кнез Лазар пореди се са
крином.73 Овај цвет приказан је и на одори Вука Лазаревића у Раваници. На
новцу кнеза Лазара и његовог сестрића Стефана Мусића такође се може видети
цвет крина (постоји могућност да је прави грб Мусића био мотив сидра – пронађен је новац74 сличан постојећим врстама новца Стефана Мусића, на коме је
у челенци приказано сидро).
Грб Мусића у илирским грбовницима75 на штиту има мотив косе греде и
три руже изнад и три руже испод греде. Коса греда на штиту постојала је као
мотив на штиту деспота Стефана. Мотив руже представљао је Свету тројицу; и
69
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средњовековна црква Ружица код Призрена била је посвећена управо Светој
тројици.76 И познати цвет косовског мита – божур, једна је врста руже. Мотив
розете,77 случајно или не, главни је украс рашке керамике (Градац, Петрова
црква, Сопоћани, Нова Павлица) из доба Мусића. Розете су скоро најбројнији
украси на керамици из Граца и Нове Павлице. Птица на челенци могла је бити
ждрал – он се појављује и на новцу78 кнеза Лазара, а слика птице појављује се и
на новцу цара Душана.79 Ова птица могла је бити и чапља; на одори кнеза
Лазара постоји приказ двоструких чапљи.80
Двоглави орао у доба кнеза Лазара, несумњиво је представљао симбол
државног континуитета. Немањићки орао може се наћи на Лазаревој хиландарској припрати, на фасади Лазарице (на више места), на одорама кнеза Лазара и
кнегиње Милице на раваничкој фресци,81 на каменим украсима Љубостиње и
на још неким местима (ту можемо поменути и розету у Наупари). Рихентал је
грб деспота Стефана сликао у његовим правим бојама; златни орао и црвена
подлога штита идентични су представи орла на раваничким одорама. Круна је
идентична оној са фреске у Манасији (на њој су и мотиви седам бисера који су
представљани на раваничкој слици деспота Стефана; на круни су и дијаманти
представљени у основним цртама). Њена постава зелене је боје, као и постава
лороса на ресавској фресци.
Симболику двоглавог орла на хиландарској припрати лако је објаснити.
То није случај и са двоструким змајевима такође приказаним на истој фасади,
поред двоглавог орла.82 Могуће је да је ово било знамење великог кнеза Вратка
– оца кнегиње Милице. Два змаја била су украс на поклону цркви Св. Николе у
Барију,83 који је даровао један други великаш у доба српског царства. Двоглави
орао и два змаја, могли су можда бити симболи царства и патријаршије. Црвени орао био је изгледа царски симбол – цареви су се потписивали црвеном бојом; црвеном орлу придавао се особит значај: примери су црвени орлови у Жичи, црвени орлови у Богородици Љевишкој,84 српски црвени орао на Дулсертовој мапи, такође и црвени орао као симбол Христа у српском псалтиру који се
чува у Минхену. Змајеви (змије) могли су бити патријаршијски симбол (патри76
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јарх се потписивао зеленом бојом), а добро је позната симболика змија у вези
са духовним вођством у Старом Завету. Постављање могућих знакова царства
и патријаршије на припрату у Хиландару – у доба кнеза Лазара, могло је имати
свој повод у чињеници да су се српска и византијска патријаршија измириле
управо за време његове владавине.
На неким новчићима на којима се помиње кнез Лазар (а изгледа припадају Вуку Бранковићу), налази се шлем са челенком идентичном оној са новца
Немањића, као и штит са три косе пруге.85 Није јасно да ли је у питању заједнички новац кнеза Лазара и Вука Бранковића, или су и кнез Лазар и Вук Бранковић (као и касније Косаче), користили стари штит Немањића са три пруге.
Интересантно је рећи да су голубови у једној народној песми пратиоци
словенског идола рата Световида (касније по примању хришћанства Св. Вида)
који у овој песми ратује са Турцима.86 На хиландарском грбу кнеза Лазара изнад његовог шлема приказане су две голубице са маслиновим гранама као симболима спасења, док су испод кациге два побеђена змаја као симболи рата.
Мотив гране јавља се и на новцу87 кнеза Лазара.
Три тврђаве на једном од грбова Србије у грбовнику Шароле 88 (1425.
година), подсећају на чувени печат деспота Стефана на коме је била представљена тврђава.
Један мотив сачуван у Раваници и Љубостињи одавно је уочен. То су
дупли грифони89 на фасадама ових цркава. У илирским грбовницима грифон је
приписан грбу Облачића.90 У питању је позната личност народних песама, која
је носила исто име као познати градитељ моравског периода – Боровик Рад.
Грифони су могли бити знамење овог градитеља; такође, презиме Облачић
настало је по митском бићу које живи у облацима – грифону. Овај грб могао је
у илирским грбовницима настати као одраз стварног грба сачуваног на фасадама моравских манастира. Може се претпоставити да је у старо време заиста
постојао великаш који се бринуо о изградњи тврђава и манастира, који је
заиста поседовао свој лични или грб своје градитељске дружине.
Нека друга знамења. На крају можемо поменути и полумесец, који је
као симбол био познат у српским земљама и пре доласка Турака. На надгробној
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плочи витеза у Сопоћанима,91 налази се штит са косом пругом, у чијем је
горњем пољу изнад пруге полумесец, а у доњем пољу сунце. Ово су илустровани стихови из псалама у којима се помињу сунце и месец. Дијагонална коса
пруга означавала је границу дана и ноћи. Такође, једна чета коњаника, насликаних у Леснову, на својој застави има приказане полумесец и звезду.
Стара српска симболика садржала је изгледа, мноштво знакова. На први
поглед може изгледати, да се у Србији средњег века користио само симбол двоглавог орла и још по неки знак. Број знамења коришћених у средњовековној
Србији у дугом временском интервалу био је у складу са значајем који је
првенствено, хришћанска симболика, тада имала. У том смислу, тадашња Србија није могла представљати изузетак, будући да се налазила на путу размене
симбола са Истока на Запад, и обрнуто.
Ради илустрације о везивању хришћанских симбола за српске светитеље, најречитије је поређење Св. Симеона и Саве са небопарним орлима.92 У
житију Св. Саве говори се да је он поред "самодржавности" која је већ постојала, својој држави обезбедио и "самоосвећење" (самосталност цркве).93 И
самодржавност и самоосвећење приказивани су заједничким симболом двоглавог орла. Чак је и преко царског чина (можда севастократорског) који је византијски цар даровао Стефану Немањи, симбол орла могао доспети у Србију.
Касније је севастократорску титулу носио и његов син Стефан. Сликар француског грбовника Шароле (1425) знак орла и два крина око њега приписао је
Немањи.94 Будући да се и његов син такође називао Стефан Немања, грб је
могао бити везиван за оба владара. Исто би се могло рећи и за печате на којима
се помиње Стефан Немања – печате су могли користити и Стефан Немања и
његов син; познато је да су и каснији српски владари користили печате својих
очева.
Интересантно је и то да Коренић у предговору свог грбовника каже да
се његова књига сложи и преписа, из једнога либра (књиге), веома старог који
се нађе међу старим књигама, либрарије (библиотеке) манастира, Свете Горе,
реда славног и дивног Базилија.95 Познато је да су римокатолички монаси имали више монашких редова, и да су православне монахе (који немају монашке
91

В. Иванишевић, Развој хералдике у средњовековној Србији, ЗРВИ 41, Београд 2004, стр. 220,
сл. 3.5.
92
М. Благојевић, Архиепископ Сава – вожд отачаства (= Немањићи и Лазаревићи – српска
средњовековна државност), Београд 2004, 102; Доментијан, Живот Светога Саве и Живот
Светога Симеона, Стара српска књижевност у 24 књиге, Београд 1988, 94.
93
М. Благојевић, Архиепископ Сава – вожд отачаства (= Немањићи и Лазаревићи – српска
средњовековна државност), Београд 2004, 109; Доментијан, Живот Светога Саве и Живот
Светога Симеона, Стара српска књижевност у 24 књиге, Београд 1988, 137.
94
А. Соловјев, Историја српског грба и други хералдички радови, Београд 2000, коментари А.
Палавестре, 185.
95
Предговор Коренићевог грбовника, изд. А. Соловјев, Приноси за босанску и илирску
хералдику, ГЗМ у Сарајеву, Археологија 9, Сарајево 1954, 106.
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редове), посматрајући из своје перспективе, називали (по писцу основног типика) монасима реда Св. Василија Великог. Необично је то, да је у склопу српског
средњовековног светогорског манастира Хиландара, заиста постојао пирг (тврђава) Св. Василија Великог. Могуће је да је у њему својевремено, заиста пронађена нека књига грбова која је послужила као узор илирским грбовницима. Још
једна личност која би се могла довести у везу са "хералдом" илирских грбовника Станиславом, могао би бити протовестијар Стан, насликан у манастиру
Добруну у време цара Душана или мало касније.
Лав са мачем, као један од најинтересантнијих симбола – на челенци
Немањића у илирским грбовницима,96 и уопште лав као симбол средњовековне
Србије и Бугарске, дошао је у ове земље из Византије. Сачуван је један цртеж
знамења цара Андроника II Палеолога на коме су штит са крунисаним лавом
који носи мач, испод кога су четири медаљона са царским монограмима и
крстовима. Иако цртеж потиче чак из 19. века, на њему је представљен стари
рељеф са сада непостојећих зидова куле у оквиру некадашње Цариградске фортификације. И на олтарском камену једне задужбине Мрњавчевића постоји
приказ двоглавог орла између два лава – заставу са истим мотивима носила је
једна лађа византијског цара. На византијском двору, поред царског престола,
постојала су два метална лава "робота", који су махали главама и реповима и
рикали "природним" гласовима. Овај изум византијских научника-техничара
представљао је лавове као чуваре Раја. Иначе, престо византијског цара био је
симбол Христовог престола. Двоглави орао између лавова на олтарском камену
цркве Мрњавчевића и застави византијског цара са истим мотивима, био је
симбол Христа или цара. То доказује и новац цара Уроша97 на коме је он приказан између два лава – на поменутом олтарском камену и застави, двоглави
орао између лавова управо је симболисао Христа и српског и византијског цара. Такође, познато је да је краљ Твртко I користио интитулације и симболе цара Уроша и краља Вукашина. Врло је могуће да је велики Твртков печат 98 (на
коме је он приказан са престолом у оквиру кога су два лава) копија печата цара
Уроша, будући да је постојао поменути новац цара Уроша на коме је цар приказан између два лава. Помињање кадионица (међу српским даровима цркви
Св. Николе у Барију) у вези са звоником99 (торњем, кулом) на којима су двоглави орлови и двоструки змајеви, указује да се ради о предметима у облику цркве, сличним онима које на приказима у средњовековној Србији носи Св. Стефан, заштитник српске средњовековне државе. Приказивање двоглавог орла и
96

А. Соловјев, Постанак илирске хералдике и породица Охмућевић, ГСНД 12, Скопље 1933,
стр. 113, таб. 3.
97
К. Јиречек – Ј. Радонић, Историја Срба II (фототипско издање), Пирот 2004, 204.
98
П. Анђелић, Средњовјековни печати из Босне и Херцеговине, Сарајево 1970, 23.
99
С. Новаковић, Историја и традиција – изабрани радови, Београд 1982, допуне и објашњења
С. Ћирковића за поглавље: Хералдички обичаји у Срба у примени и књижевности, 464–465; М.
Шуица, О кесару Гргуру, ЗРВИ 34, Београд 1995, 166; Б. Миљковић, Немањићи и Свети
Никола у Барију, ЗРВИ 44, Београд 2007, 291.
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двоструких змајева на хиландарској припрати100 и на предметима у облику
црквене грађевине доказује да су се знамења државе (двоглави орао) и цркве
(двоструки змајеви) приказивали на црквеним грађевинама и њиховим кулама
(звоницима), а можда и на профаним зградама и кулама. Познато је и да су
главне куле (ступови) градских тврђава имале више звона. На главним кулама
су се налазили и велики часовници (попут оног у Скопљу који је, пре турског
освајања, по сведочењу турских писаца, био постављен на донжон-кули).
Један давно уочени потпис деспота Угљеше,101 док је још био велики
војвода, садржи симбол троугла са још три танка издужена троугла у њему. То
би могао бити његов штит са хералдичким дијагонално постављеним гредама
које имају облик издужених троуглова.

Milorad Obradovic
Some Questions about Serbian Medieval Heraldry
Summary
Until now, a lot has been written about the old Serbian coat of arms. Source
materials are much more numerous than the fine ones; despite this, there are still a
number of fine resources – medieval ones, which leads to the source material and can
be used for reconstruction of the right coats of arms and flags in their true colors. If
in addition, all old sources link with the famous “Illyrian armorial” pictures of old
coats of arms and flags then it can be slightly modified.

100

С. Петковић, Хиландар, Београд 1999, стр. 37.
Цртеж Угљешиног потписа у: С. Мандић, Потпис великог војводе Угљеше (= Чрте и резе –
фрагменти старог именика), Београд 1981, 208.
101
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ДРАГИША Д. ВАСИЋ
Филозофски факултет у Бањој Луци

УДК 930.1/.2:81'373,21(497.6Теслић)
10.7251/GUARS1406089V

ИСТОРИЈСКИ КОРИЈЕНИ НАСЕЉА И
ТОПОНОМАСТИЧКЕ ОДЛИКЕ ТЕСЛИЋКОГ КРАЈА
Апстракт: У овом раду се разматра генеза насеља и топонима теслићког краја. Најстарији топоним је Усора, а из средњег вијека су и топоними
Липље, Укрина, Чечава, Растуша, Горња Радњa. У вријеме успоставе и стабилизације турске власти (XV–XVI вијек) десиле су се крупне демографске промјене, праћене нестанком неких старих и настанком нових насеља и топонима.
Већина топонима везана је за шуму, као главно природно богатство теслићког
краја. Друга велика група везана је за привредне дјелатности којима се већином
бавило становништво краја. Једна група топонима има поријекло у историјским
догађајима и личностима, као и у живој народној машти. Индустријализација
крајем XIX и у ХХ вијеку, као и крупне политичке и друштвене промјене у том
времену, условиле су израстање града Теслића, а оставиле трага и у топономастици краја чији је центар постао нови град.
Кључне ријечи: насеље, топоним, топономастика, теслићки крај, Усора,
Укрина, Липље, Чечава, Растуша, Прибинић, Врућица, Блатница, Теслић
Топономастика је научна дисциплина која испитује поријекло и значење
имена појединих мјеста. Њени резултати су значајни и за историчаре, нарочито
за оне који проучавају локалну историју. У овом тексту разматрамо поријекло
насеља и топономастику теслићког краја.
Теслићки крај обухвата око 900 км² у сливовима Велике и Мале Усоре,
саставница ријеке Усоре, као и дијелове сливова Велике и Мале Укрине. Шуме
и воде су његова главна природна богатства. Град Теслић, на саставу Велике и
Мале Усоре, настао је на размеђу XIX и ХХ вијека захваљујући изградњи фабрика за хемијску и механичку прераду дрвета. Шумске пруге из Теслића разилазиле су се на четири стране: према Добоју, Прибинићу, Блатници и Шњеготини (преко Чечаве), увезујући их у једну економску цјелину. Теслић је 1933.
године, проглашењем за средиште среза, постао и политичко-територијални
центар тог краја. До тада, срески центар био је 15-ак км удаљени Тешањ. Он је
још од XVI вијека био средиште нахије, која је обухватала углавном слив ријеке Усоре, односно, простор средњовјековне жупе Усоре.1
1

Детаљније: Драгиша Д. Васић: Теслић и околина између феудализма и капитализма (1878–
1941) (рукопис докторске тезе доступан је у библиотеци Филозофског факултета у Бањалуци)
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*
Жупа Усора је била матица "земље" Усоре. Павао Анђелић указује на
многозначност појма Усора: ријека, жупа, област са пет жупа (Маглај, Усора,
Ненавиште, Корај, Бијељина), те проширена област са Соли и Подрињем. Претпоставља се да је област ("земља") Усора преузела име од матичне жупе, која је
опет преузела име од ријеке у чијем сливу се налазила. Хидроним (име ријеке)
је врло стар и због тога тешко објашњив.2 Крунослав Драгановић покушава тај
хидроним довести у везу са племеном Осеријати, које је у античко доба настањивало и усорски крај.3 П. Анђелић је указао на неке индиције историјског и
лингвистичког карактера у покушају објашњења појма и историјског садржаја
имена Усора. Он полази од старословенске основе всор. "Тај придјев се у изворном облику изгубио, али је сачуван у изведеници осоран, у значењу: аспер,
аустер, груб, оштар, строг, охол, поносит, срдит, гњеван. Пратећи фазе и правац развитка основе, може се запазити да је најприје дошло до супституције
(првог) полугласа, па су се појавили облици восор(а), васор(а), вузур(а), а можда и висор(е). У другој фази дошло је да отпадања почетног в, па су остали
облици усор(а) и осор(ан). По том би име Усора означавало 'осорну' – то јест –
опору, непријазну, одбојну или охолу земљу. Такав назив могао је потјецати од
сусједа – Панонаца и Славонаца – који су такву представу створили због особина земљишног рељефа и климе или због карактерних црта усорског становништва", закључује Анђелић. У најстаријим изворима писаним у угарским и римским канцеларијама на латинском језику појављују се разни облици: Wosora
(1225), Wassora (1225), Wasscura (1236), Wozora (1244) и Vozora (1273). У
домаћим изворима Усора се појављује у првој половини XIV вијека у јасном
облику: Усора и "усорски" (на печату бана Стјепан II Котроманића).4 Турци су
у XV и XVI вијеку освојили Босну. На простору жупе Усоре образовали су двије нахије – Усору и Тешањ. Нахија Усора обухватала је простор који се увелико
поклапао са границама данашње теслићке општине. Почетком XVII вијека
присаједињена је тешањској нахији.5 Усора је у вријеме аустроугарске управе
била насеље код ушћа истоимене ријеке у Босну, а у оквиру градске општине
Добој. У њој је изграђена фабрика за прераду шећерне репе. Ту се од пруге
долином Босне (Bosnabahn), одвајала шумска пруга која је долином Усоре
водила до 40-ак км удаљеног Прибинића. Служила је првенствено за транспорт
дрвета, а касније и индустријских производа из Теслића.6 Данас се Усором назива, и то само понекад, предиона цјелина која обухвата слив истоимене ријеке.
Најнижи њен дио, ниже од Јелаха, назива се и Жупа. Највиши дио предјела
2

Pavao Anđelić: "O usorskim vojvodama i političkom statusu Usore u srednjem vijeku", Prilozi
Instituta za istoriju, broj 13, Sarajevo 1977, стр. 17. и 32.
3
Komušina i Kondžilo s posebnim osvrtom na Usorsku banovinu i stari Kuzmadanj, Komušina, 1981,
стр. 13.
4
P. Anđelić: н. д., стр. 17–18. и 32.
5
Д. Д. Васић: Теслић и околина..., стр. 17.
6
Исто, стр. 58.
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Усоре, у изворишту Велике и Мале Усоре назива се Планина.7 По данашњој
територијално-политичкој организацији, на усорском подручју имамо општине
Тешањ, Добој Југ и Усору у Федерацији Босне и Херцеговине, општину Теслић
и дио општине Добој у Републици Српској.
У XIV вијеку помињу се и Чечава и Растуша, села у сливу Мале Укрине, на сјеверу данашњег теслићког подручја. Наиме, бан Стјепан II и његов
брат Владислав Котроманић у повељи из 1329. или 1330. за "вјерну службу"
дају Гргуру Стјепанићу пет села у области Усори, "прво Чечаву, друго Храстушу...". Није наведено којој су жупи припадала поменута два села, а могла су по
свом положају бити или у Усори или у Укрини.8 Постоји тумачење да је име
Чечаве изведено од илирске ријечи чеч, што значи тјеснац, кланац. Исти коријен налази се именима херцеговачких села Чичево код Калиновика и Чичева
код Требиња. Што се тиче Растуше, постоји и тумачење да је добила име по
Хрстушу, сину поменутог Гргура Стјепанића, као што је и село Жарковина, код
Теслића, добило име по другом брату, Жарку.9
У једној латинској исправи из 1273. помиње се неки посјед по имену
10
Lipye. Академик Милош Благојевић је 1994. појаснио да се посјед Lipye налазио на сјеверним обронцима планине Козаре.11 Дакле, то није први помен Липља, села на падинама планина Борја, Узломца, Трешњеве главе и Бјелобора, на
граници данашњег теслићког и которварошког краја. Познати манастир Липље
први пут се помиње у Крушевском поменику (поменик манастира Добруна код
Вишеграда), и то у његовом дијелу из друге половине XV вијека.12 Јован Новаковић, парох бистрички, у "Босанско-Херцеговачком Источнику" 1892. пише
да је у њиви Појатине "била велика и тврда трава 'липица' те због тога се зове
манастир Липље, јер се и данас по ђекоја нађе липица тамо у земљи".13 Иначе,
топонима, прецизније оронима (име брда, планине), изведених од назива дрвета липе има више у теслићком крају (Липова глава, Липовац), а у атару Липља
7

Milenko S. Filipović: Prilozi etnološkom poznavanju severoistočne Bosne, Akademija nauka i
umjetnosti Bosne i Hercegovine, Građa, knjiga XVI, Odjeljenje društvenih nauka, knjiga 12, Sarajevo
1969, стр. 41; Д. Д. Васић: Теслић и околина..., стр. 12.
8
Као напомена 14.
9
Постоји и неубједљиво тумачење које доводи у везу назив Растуше са именом господара
области Усоре из XIII вијека Ростислава Михаиловића. – Вукашин Сировина: "Историјска и
географска номенклатура места по старом тешањском срезу", Развитак, бр. 12, Бања Лука
1940, стр. 359; Advan Hozić: Teslić u NOB, Teslić 1985, стр. 22.
10
Gordana Sedić: "Banjaluka i okolica na nekim kartama od XVI–XVIII vijeka", Istorijski zbornik,
br. 3, Banjaluka 1982, стр. 170–171.
11
Милош Благојевић: "Северна граница босанске државе у XIV веку", Босна и Херцеговина од
средњег века до новијег времена, Међународни научни скуп 13–15. децембар 1994, Београд
1995, стр. 65.
12
Ђорђе Микић: Бања Лука на Крајини хвала, Бања Лука 1995, стр. 64.
13
Осовица (Новаковић пише Осјевица), друго име манастира, по Новаковићу је од брда Осоје
која се надвило над манастиром. – Јован Новаковић: "О манастиру Липљу и његовом имену",
Босанско-Херцеговачки Источник, св. 12, Сарајево 1892, стр. 567–570;
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су Липово брдо и рјечица Липљашница. Уз Липље се у Крушевском поменику,
као и у каснијим изворима, помиње и манастир Ступље. Петар Богуновић је
образложио претпоставку да се Ступље налазило у Црквени, засеоку села Очауша, кроз који тече и истоимена ријека, притока Велике Усоре. Међутим, манастир је 1994. убициран у атару села Горњи Вијачани (општина Прњавор).14
Више је топонима у теслићком крају који упућују на постојање средњовјековних цркава: Црквине се налазе у Барићима, Растуши и Чечави; у Чечави
је и Црквиште; у Радешићима је Црквишће.15 Регистровани су као неистражена
налазишта из антике и средњег вијека.16
По свему судећи, манастир Ступље се налазио у жупи Укрини. Та жупа
"земље" Усоре помиње се 1313. године, а обухватала је слив ријеке Укрине,
укључујући вјероватно и дио данашњег теслићког краја.17 Име Укрина Владислав Скарић објашњава њеним граничним положајем (крај, крајина – Укрина).18 Момчило Спасојевић наводи да у Русији и Њемачкој (на подручју Лужичких Срба), постоје ријеке под именом Укра са значењем границе. 19 Истог коријена и значења је и назив државе Украјине.
У неким књигама и историјским картама наводи се 1446. као први помен Прибинића, села у горњем сливу Мале Усоре. Тада је босански краљ Стјепан Томаш потврдио Прибиновце, између осталих посједа, кнежевима Павлу,
Марку и Јурју, синовима Иваниша Драгишића, из познатог великашког рода
Хрватинића.20 Али, ту поменути Прибиновци су село у жупи Глаж, коју је Милош Благојевић 1994. убицирао дуж лијеве обале доњег Врбаса. Иначе, врло
честа су у средњем вијеку у Босни, Србији и Дубровнику имена Прибисав,
Прибислав, Прибоје, као и презимена Прибиновић, Прибичевић, Прибисалић,
Прибиславић, Прибојевић, Прибишић, а и Прибинић.21
14

О поријеклу имена Ступља Петар М. Богуновић пише: "Познато је, да наш планински народ
мора по сате и дане далеко носити своје сукно у ступе да га изваља. За то ваљање сукна постоје
нарочити млинови 'ступе', које могу постојати само на јачим потоцима и буковима." – Петар М.
Богуновић: Из Усорског краја и околине, историја – традиција – значај – положај, Сарајево,
1937, репринт издање: Теслић 2000, стр. 42–48.
15
Д. Д. Васић: Теслић и околина..., стр. 16; Богуновић је Црквену у Очаушу повезао са
манастиром Ступљем, Орид са Охридем, а Михајловац (засеок у Очаушу) са светим
арханђелом Михаилом којом је била посвећена манастирска црква у Ступљу. – П. М.
Богуновић: н. д., стр. 39–49. и 42–46.
16
Arheološki leksikon Bosne i Hercegovine, tom 2, Arheološka nalazišta, Regija 1–13, Sarajevo 1988.
17
Јелена Мргић-Радојчић: "Повеља бана Стјепана II Котроманића кнезу Гргуру Стјепанићу
1329/30. године", Стари српски архив, Књига 3, Лакташи 2004, стр. 19–33.
18
Јелена Мргић-Радојчић: Доњи Краји. Крајина средњовековне Босне, Београд – Бања Лука
2002, стр. 27.
19
Момчило Спасојевић: Шњеготина, прошлост – људи – живот – обичаји, Бањалука 2005,
стр. 243; Б. С.: "Укрња-Укрина", Развитак, бр. 11, Бања Лука 1940, стр. 336–337.
20
Ј. Мргић-Радојчић: Доњи краји..., стр. 120; П. М. Богуновић, н. д., стр. 63.
21
Видјети лична имена (антропониме) у књигама Десанке Ковачевић-Којић: Градска насеља
средњовјековне босанске државе, Сарајево 1978. и Градски живот у Србији и Босни (XIV–XV),
Београд, 2007; Д. Д. Васић: Теслић и околина..., стр. 14.
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У сусједству Чечаве и Растуше су села Горња Радња и Доња Радња.
Помињу се 1461. као властелинства Радивоја Котроманића, стрица посљедњег
босанског краља Стјепана Томашевића.22 Мирослав Нишкановић претпоставља
да су уз Горњу и Доњу Радњу вјероватно били и Витковци, село на граници теслићког и тешањског краја, за које је у катастарским плановима из времена оснивања катастра, крајем XIX вијека, коришћено и друго име – Котари.23 Котари
се помињу и раније: у "Опису Босне и Херцеговине" од анонимног аутора, објављеног 1866. и 1867.24 Оба имена се налазе и у попису становништва БиХ из
1879.25 Витковци су познати по више средњовјековних некропола са стећцима.
Народни називи за старе некрополе су грчка гробља (гребља), мрамори,
мраморја, каменови, гомиле и сл.26 Грчка гробља су у атарима села Очауша и
Горњег Бијелог Бучја. Локалитети са називима Камење налазе се у Барићима,
Ранковићу и Чечави. Некропола са називом Мраморје има у Врућици, Чечави,
Горњим Витковцима, Ранковићу (двије).27 Кужна гробља широм теслићког краја свједоче о пошасти која је морила становнике теслићког краја у прошлости.
На тим некрополама у Гомјеници, Руднику и Горњим Витковцима налазе се
стећци.28
*
У задњим деценијама XV и првим деценијама XVI вијека жупа Усора је
била уз границу Турског царства и Угарског краљевства. Стална пустошења
пограничних крајева, које су као метод ратовања користиле супростављене државе, имала су за посљедицу нестанак велике већине старосједилачког становништва у њима.29 Ширењу турских граница у том времену велики допринос
дао је Гази Хусреф-бег, који је управљао Босанским санџаком са прекидима од
1521. до 1541. Познату џамију у Сарајеву саградио је 1530. године, имарет 30
1531, а медресу31 1537. Све три грађевине и данас постоје.32 За њихово издржа22

P. Anđelić: н. д., стр. 21; Komušina i Kondžilo..., стр. 22.
Miroslav Niškanović: "Porijeklo stanovništva tešanjskog kraja", Glasnik Zemaljskog muzeja Bosne i
Hercegovine u Sarajevu, Etnologija tešanjskog kraja, Nova serija, sv. 41/42, Sarajevo 1986/87, стр.
4.
24
"Из 'Описа Босне и Херцеговине', од једног родољуба", Гласник Српског Ученог Друштва,
књига 4, свеска ХХI (старога реда), Београд 1867, стр. 349.
25
Štatistika miesta i pučanstva Bosne i Hercegovine, Sarajevo 1880, стр. 42; Д. Д. Васић: Теслић и
околина..., стр. 14.
26
Šefik Bešlagić: Stećci – kultura i umjetnost, Sarajevo 1982, стр. 32.
27
Arheološki leksikon, 2, стр. 118–120.
28
Исто, стр. 119–122; П. М. Богуновић: н. д., стр. 30; M. S. Filipović: н. д., стр. 42; A. Hozić: н.
д., стр. 18; Д. Д. Васић: Теслић и околина..., стр. 15.
29
Детаљнија анализа демографских промјена у том времену у: Д. Д. Васић: Теслић и околина...,
стр. 16–24.
30
Имарет је врста гостионице у Турској гдје су се хранили ђаци и гдје су дијељене животне
намирнице сиротињи и путницима.
31
Медреса је врста муслиманске школе.
32
Behija Zlatar: "Popis vakufa u Bosni iz prve polovine XVI vijeka", Prilozi za orijentalnu filologiju,
XX–XXI/1970–71, Sarajevo 1974, стр. 130.
23
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вање он је 1531. увакуфио,33 између осталог, у близини "тврђаве Тешањ" мезре34 Плање, Кузмадину, Горњу и Доњу Модричу и Ћеслицу.35
Опширни попис Босанског санџака из 1604. показује да је већи дио тешањске нахије припадао Хусреф-беговом вакуфу. Попис је публикован у
Сарајеву 2000. и права је ризница података за насеља и топономастику. Вакуфска села у тешањској нахији називају се чифлук Кузмадина. То су: село Плање,
са махалом Мркотић, село Горња Модрича, "другим именом Калошевић", са
махалама Крушчица, Долња Радња, Горња Радња, Церовица, село Долња Модрича, "другим именом Укриница", са махалама Храстуча, Осивица и Хлиб;
село Омањска, са махалама Накљевићи, Липница и Врањак; село Ћеслица,
"другим именом Појезна", са махалама Деделовац, Брестово и Црнча. Као дио
вакуфа пописана је и махала Долња и Горња Остружња, али није наведено
којем селу припада.36 Горња Радња, Укриница, Растуша и Осивица су села на
подручју данашњег теслићке општине, док је Доња Радња у добојској општини.
Између Горње и Доње Радње, Церовице и Калошевића данас се налази село
Витковци, па вјероватно у атар тог села треба убицирати махалу Крушчицу.
Највећи дио вакуфа је на простору ниске планине Крњин, која се пружа између
ријека Усоре, Босне и Укрине. Заправо цијели простор има карактер побрђа са
врло широким долинама рјечица и потока. Етнолог Миленко Филиповић обишао је тај крај 1937. и забиљежио да се за њега, поред имена Крњин, употребљавало и име Вакуф. Записао је да се о постанку вакуфа у народу не зна ништа
одређено.37
Из данашњег теслићког краја у оквиру нахије Тешањ још су пописана
1604. и села Чечава, Брић и Било (Бело) Бучје38 и Шњеготина, као и мезре
Брић и Бело Бучје, "мезра Товарница, Боровац, и Омарик Лука (...) у близини

33

Вакуф је задужбина заснована на прописима исламског права. Вакуфи су оснивани за подизање и одржавање џамија, мектеба, медреса, библиотека, бања, чесама, мостова, путева, свратишта и кухиња за путнике, сиромашне људе и ђаке.
34
Мезра је пусто, раније обрађивано и насељено земљиште.
35
Важно је напоменути да се код разних аутора наилази на различите транскрипције топонима.
Тако се Кузмадина назива Кузмадање, Кузмадањ, Козмадина, Козмадање и Козмадањ; Ћеслица
се назива и Чеслице и Чилице, а Ћиро Трухелка ју именује као Кинлице, па чак и Теслић
(Кеслић), што је очито погрешно. – Adem Handžić: "Gazi Husrev-begovi vakufi u tešanjskoj nahiji
u XVI stoljeću", Anali Gazi-Husrev-begove biblioteke, knjiga II–III, Sarajevo, 1974, стр. 163–164;
Ćiro Truhelka: "Gazi Husrefbeg, njegov život i njegovo doba", Glasnik Zemaljskog muzeja, XXIV,
Sarajevo 1912, стр. 100, 134–135, 214–215. и 219.
36
Opširni popis Bosanskog sandžaka iz 1604. godine, sv. I/2 (obradio Adem Handžić), стр. 493. и sv.
III (obradila Amina Kupusović), Sarajevo 2000, стр. 343–360.
37
M. S. Filipović: н. д., стр. 53. и 57.
38
Због особина арапског писма којим су писани пописни дефтери, није јасно да ли је у Босни
доминирала екавштина или икавштина. У овом конкретном случају, није јасно да ли треба
писати Бело Бучје или Било Бучје. – Ahmed S. Aličić: "Uvod", Opširni popis Bosanskog sandžaka
iz 1604. godine, Sv. I/1 (obradio Adem Handžić), Sarajevo 2000, стр. XIX–XX
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села Ружевићи". Можда је теслићком крају била и мезра Бадан ("другим
именом Ружевине").39
Ружевић је село уз данашњи град Теслић, на лијевој страни долине Мале
Усоре, при њеном саставу са Великом Усором. Према једној причи добио је
име по некој Ружи која је била старјешина села.40 И име сусједног села Ђулића
има исто значење као Ружевић, јер турцизам ђул значи ружа, ружица.
Нахија Усора се простирала скоро у цјелости у оквирима каснијег теслићког краја. Пописана су села Савковићи (данас засеок у Чечави), Гомионица, Градчаница, Стењак, Остружница ("другим именом Црквица"), Калошевић, Барићи, Врућица ("другим именом Кнеза"), Бежља, Комушина,
Инохево, мезра Студенци, "отлак41 који се протеже између села Комушина,
Жељезно Поље, Старина42 и Бело Бучје, обухватајући продолину Блатнице,
Соколине,43 Присаве и друга подручја..." и "отлак што се протеже између
ријеке Бистрице и ријеке Ограше,44 као и јајлак45 звани Липа...".46
Гомјеница се први пут помиње 1562. као село у нахији Усори.47 Само
име указује на постојање старог насеља. По стећцима које је народ звао "гомилама" или "громилама", насеље је добило име.48 Истог имена је и притока Велике Усоре.
Грачаница је данас ријека и заселак у селу Ранковићи. Топоним Градина, или у измијењеним варијантама Град, Градиште, Градац, Градић, Градачац,
Грачаница, заступљен је не само у околини Теслића већ широм наших земаља.
На већини тих локалитета крију се још и данас – у већем или мањем броју – остаци материјалне културе људи из праисторијског, античког или средњовјековног доба.49 У Врућици се налази Град Војводе Момчила и Градина; Градић
је у Врелима; Градине су у Очаушу, Врућици и Укриници.50 Грачун је у атару
Ружевића на домаку града Теслића. Вјероватно се на њега односе реченице из
поменутог ''Описа Босне и Херцеговине'', у којима се описују брда која се узди39

Opširni popis Bosanskog sandžaka iz 1604. godine, sv. III, стр. 339–343. и 360–385.
Старјешине села (кнезови, мухтари) су могле бити само угледне страјешине породичних
заједница. Изузетно је то могла бити и жена, обично удовица. – Velibor Stojaković: "Društveni
odnosi i društvene institucije stanovnika tešanjskog kraja", Glasnik Zemaljskog muzeja Bosne i Hercegovine u Sarajevu, Etnologija tešanjskog kraja, Nova serija, sv. 41/42, Sarajevo 1986/87, стр. 230.
41
Отлак је паша, испаша, пашњак.
42
Старина је село на сјеверу данашње зеничке општине, у јужном сусједству Жељезног Поља.
43
Изнад села Језера данас постоји ороним Соколина, а Језерачка ријека са Ступницом чини
ријеку Блатницу.
44
Постоје двије ријеке Ограјине. Једна са Шерића ријеком чини Бистричак, а друга са Мањаче
тече Босни на простору данашње жепачке општине.
45
Јајлак је планински пашњак на који се љети изгони стока.
46
Opširni popis Bosanskog sandžaka iz 1604. godine, sv. I/2, стр. 455–461.
47
Hazim Šabanović: Bosanski pašaluk. Postanak i upravna podjela, Sarajevo 1959, стр. 150. –
Шабановић је погрешно сматрао да су Усора и Тешањ називи за исту нахију.
48
П. М. Богуновић: н. д., стр. 30.
49
Đuro Basler: "Prethistorijske gradine i njihova zaštita", Naše starine, II, Sarajevo 1954, стр. 87.
50
Arheološki leksikon, 2, стр. 118. и 120.
40
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жу изнад лијеве обале Мале Усоре. "Међу њима је и северозападно од Теслића
ниско, врло шумовито брдо – Градина. Градина се зове за то, јер људи говоре,
да су Хрвати и Мађари имали шанчеве своје ту и да је двор некакав био."51
Ријека Блатница, највећа притока Велике Усоре, уз коју 1604. није било
истоименог села, по народном предању се некада звала Златница јер је била
златоносна, па су мјештани, да би заварали све оне који су могли да их угрозе,
промијенили име.52
На основу пописа из 1604. намеће се претпоставка да је Врућица стари
назив насеља и да га нови назив Кнеза, који су вјероватно донијели досељени
власи, није успио потиснути. Наравно, Врућица носи име по термалној води.
По попису становништва из 1895. "саставни дио мјеста" Врућица је Илиџа.53 И
на аустроугарској карти из тог раздобља означена је Warme Quelle Ilidže поред
Sauerbrimn Quelle.54 Илиџа је турцизам у значењу извор љековите вруће воде,
бања, топлица.
Једина два села у нахији Усори која су пописана 1604. а данас не постоје
под тим именом су Инохево и Остружница. Рјечица Инова у Булетићу указује
да би ту требало убицирати Инохево. Заиста, ако на карту смјестимо сва насеља у тешањској и усорској нахији која су пописана 1604. године, добијемо велику "бијелу мрљу" између Барића, Гомионице, Комушине, Бијелог Бучја,
Шњеготине, Чечаве, Укринице и Грачанице. Другим ријечима, празнина на
карти обухвата долину Мале Усоре, односно атаре данашњих села Прибинића,
Булетића, Јасенове, Кузмана, Горњег Теслића, Ђулића и Влајића. Узимајући у
обзир положај и значајна природна богатства тог подручја, немогуће је да је
оно било ненастањено. Вјероватно је и Остружница била на подручју Прибинића, а не на терену Горње и Доње Остружње, како су навели приређивачи издања пописа из 1604. године.55 У атару Прибинића и данас имамо Велику и Малу
Остружницу (Остружњу), притоке Мале Усоре. Пошто је у тешањској нахији
већ пописана махала Горња и Доња Остружња, и то као дио Хусреф-беговог
вакуфа, убикација Остружнице из Усорске нахије не дјелује ту увјерљиво –
била би усред вакуфског посједа. Иначе, оструга је народни назив за купину,
која је у овом крају веома раширена.56

51

"Из 'Описа Босне и Херцеговине', од једног родољуба самовидца", Гласник Српског Ученог
Друштва, књига 3, свеска ХХ (старога реда), Београд 1866, стр. 371.
52
Неки иду много далеко доводећи име Блатнице у везу са Златоносовићима, познатом босанском великашком породицом из средњег вијека. – П. М. Богуновић: н. д., стр. 37; A. Hozić: н.
д., стр. 23.
53
Главни резултати пописа житељства у Босни и Херцеговини од 22. априла 1895., са подацима о територијалном раздјељењу, јавним заводима и рудним врелима, Сарајево 1896, стр. 222.
54
Архив Републике Српске (даље: АРС), Подручна јединица Добој (ПЈД), Фонд "Дестилација
дрва Теслић" (ДДТ), Несређено, Кутија: Карте.
55
Opširni popis Bosanskog sandžaka iz 1604. godine, sv. I/2, стр. 457.
56
Д. Д. Васић: Теслић и околина..., стр. 23–24.
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Што се тиче Комушине, Петар Богуновић преноси народно причање да
се у том селу прво почео сијати кукуруз, али и причање да је име села настало
послије неке битке ("комушања"), која се ту одиграла. Међутим, Комушина се
помиње још у турском попису из 1489, три године прије Колумбовог открића
Америке, одакле је пренијет кукуруз у Европу. Појава Комушине још у турским пописима из 1489. и 1516.57 руши и претпоставку по којој су њено име
донијеле избјеглице послије ратова у XVII вијеку вративши се из села Комушине код Славонске Пожеге. Ако се име селило, та сеоба је могла бити само у супротном правцу. Нема основе ни за тезу да је име настало једначењем између
ријечи Кузмадање – Козмадина – Комушина.58
Кузмадина (Козмадина, Кузмадање, Кузмадањ, Космадање) носи име по
свецима Козми и Дамјану. Према фра Вјекославу Зирдуму, католичка жупа
Космадање је први пут поменута у извјештају упућеном у Рим од бискупа Фрање Баличевића 1600. године. Ту је побројано седам жупа, које су све, по Зирдуму, у дервентском крају. Жупу Космадање фра Зирдум убицира на подручје
данашње жупе Фоче, око села Мишинаца, на средокраћи пута Добој–Дервента.59 Тај простор био је на граници нахија Тешња и Добора, па је могао бити у
оквиру Хусреф-беговог вакуфа. Изгледа да је село било напуштено, јер се у
првој половини XVI вијека помиње мезра Кузмадина, које нема у попису из
1604. године.60 Жупе из дервентског краја налазимо у низу извјештаја из XVII
вијека које су босански фрањевци слали у Рим.61 У извјештају бискупа фра
Јеролима Лучића из 1637. јасно се каже да Комушина припада жупи Кузмадањској.62 Та жупа нестала је у Бечком рату (1683–1699), који је узроковао масовне
сеобе. Према извјештају бискупа фра Николе Оловчића из 1700. године, као и
фратри из сусједних жупа, и фра Јуро Турбић је из своје жупе Космадањ извео
5.300 душа ка Славонији. Папин изасланик фра Иван де Виетри је 1708. Обишао цијелу фрањевачку Провинцију Босну Сребрну, али у свом извјештају не
помиње у дервентском крају ни једну жупу. 63 Дакле, нестанком жупа у дервентском крају исељавањем становништва за Бечког рата, нестала је и жупа
Кузмадање. Нешто касније појављује се жупа Комушина. По свему судећи, у
селу Комушини одржало се римокатоличко становништво у вријеме сеоба узрокованих Бечким ратом. Разлоге треба тражити у релативној забачености овог
57

Adem Handžić: "O kretanju stanovništva u regionu srednjeg toka Bosne (međuprostor Maglaj–
Doboj–Tešanj) od druge polovine XV do kraja XVI st.", Migracije i Bosna i Hercegovina, Sarajevo
1990, стр. 60–62.
58
A. Hozić: н. д., стр. 24
59
Vjekoslav Zirdum: Plehan i okolica (prigodom 100-godišnjice župe na Plehanu), Posebni otisak iz
"Dobrog pastira", Godina IV–V, Sarajevo 1955, стр. 4.
60
Opširni popis Bosanskog sandžaka iz 1604. godine, sv. III, стр. 360.
61
Komušina i Kondžilo..., стр. 46–48; V. Zirdum: н. д., стр. 4–8.
62
Adem Handžić: "O nekim kulturno-historijskim osobenostima tešanjske nahije u XVI stoljeću",
Studije o Bosni: historijski prilozi iz Osmansko-Turskog perioda, Istambul, 1994, стр. 3; Komušina i
Kondžilo..., стр. 47.
63
V. Zirdum: н. д., стр. 8.
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брдско-планинског краја уз Велику Усору. Из овако поређаних података закључујемо да заиста нема основе за поистовјећивање насеља Комушине и Кузмадине, а ни за хипотезу Адема Ханџића да је сједиште жупе Кузмадине првобитно
било на подручју љековитих извора данашње Бање Врућице. Овакав закључак
подупире чињеница да је мезра Кузмадина била укључена у Хусреф-бегов вакуф у нахији Тешањ, а Комушина и Врућица (Кнеза) нити су биле у вакуфу нити у нахији Тешањ, већ у нахији Усори. У XVIII вијеку, "чифтлик Кузмадање и
Загора" у сиџилу тешањских кадија је назив за посједе Хусреф-беговог вакуфа
у њиховом кадилуку.64
На римокатоличку Велику Госпојину (15. август) у Комушини се искупе
хиљаде ходочасника и из удаљених крајева да присуствују процесији и ношењу
старе иконе Богородице из комушанске цркве до мале капеле у мјесту Конџило. Конџило води име од ријечи латинског поријекла концил у значењу скупштина црквених великодостојника, црквени сабор. Заиста, приликом поменуте
светковине окупи се на Конџилу велики број свештеника.65
Угодновићи у горњем дијелу слива Велике Усоре су 1604. село пописано у нахији Котор. Данас се атар тог села простире са обје стране Велике Усоре. Прије четири вијека радило се вјероватно о данашњем Горњем Угодновићу,
који је смјештен близу развођа ријека Велике Усоре и Врбање. 66 Село се, изгледа, у наредним деценијама и вијековима ширило испод планине, с обје стране
Велике Усоре, све до њене притоке Узвинске (Доњи Угодновић). Слично је било и са Бијелим Бучјем, а и бројним другим селима усорско-теслићког краја.
Њихова подјела на Горња и Доња свједочанство је унутрашње колонизације која се одвијала углавном спуштањем сточара на ниже, равније и плодније земљиште и прелазак на земљорадњу као основно занимање. Што се тиче Угодновића, он је, по предању, добио име од прилога угодно. Та ријеч је била одговор
извиђача својим сродницима у сеоби (вјероватно влаха у XVI вијеку) на питање
какав је терен који је он извиђао за њихово насељавање.67
Према Ахмеду Аличићу, сво становништво нахије Усоре било је влашко, као и велики дио становништва нахије Тешањ. 68 Планина Влашић, село
Влајићи69 и Влашко брдо, источни огранак планине Мањаче, су вјероватно добили имена по власима.
64

Sidžil Тešanjskog kadiluka (1740–1752), Prijevod i obrada: Hatidža Čar-Drnda, Sarajevo 2005, стр.
15, 64, 66, 88, 96. и 112.
65
П. M. Богуновић: н. д., стр. 60–61.
66
Opširni popis Bosanskog sandžaka iz 1604. godine, sv. III, стр. 394.
67
Разговор аутора са Стевом Кузмановићем у Угодновићу 15. 6. 2008.
68
A. S. Aličić: "Uvod", Opširni popis Bosanskog sandžaka iz 1604. godine, sv. I/1, стр. XXXIV и
XXXVI–XXXVII; Власи су били сточари са широким повластицама слободних сељака и обавезама војне природе. Турска власт је влахе поријеклом из југозападне Србије, југоисточне Босне
и цијеле Херцеговине, дајући им пореске олакшице, насељавала на опустошена земљишта уз
границе.
69
Постоји и хипотеза по којој Влајићи носе име по босанском кнезу Влају (Влах, Влађ) Добривојевићу. Међутим, овај босански великаш имао је матичне посједе не у жупи Усори, већ у
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Промјена имена насеља, као и двојни називи потврђују драстичну промјену становништва у периоду турског освајања и првог периода турске владавине. Од горе поменутих топонима нестали су у каснијем времену Горња и
Доња Модрича, Инохево, Остружница или Црквица, Кнеза. Од старих средњовјековних топонима одржали су се: Усора, Липље, Укрина, Чечава, Растуша,
Радња, Прибинић.
*
Сљедећи писани извор у којем се наводе насеља из тешањске нахије је
сиџил (протокол) тешањског кадије из периода од 1639. до 1642. У њему се из
данашњег теслићког краја наводе Врућица, Ружетић (данашњи Ружевић),
Хранковић (Ранковић или Ранковићи), Каменица, Комушина, Теслић, Укринци (Укриница), Прибинић. Помиње се и насеље Бежул, чије име асоцира на
Бежљу, Бољетићи на данашњи Булетић, Осојице и Осојница на Осивицу, а
Остружје је Остружња или можда Остружница по попису из 1604. године.70
Колико је до данас познато, у изворима се Теслић први пут помиње у
поменутом сиџилу. Али, ту није ријеч о данашњем граду Теслићу, који је утемељен тек на крају XIX вијека. Наиме, и данас уз десну обалу Мале Усоре,
између града Теслића и села Булетића, на путу Теслић–Бањалука постоји село
Горњи Теслић (друго име Густи Теслић).
О постанку имена Теслић изнио је П. М. Богуновић, на основу причања
која је чуо, три верзије. По првој, топоним је постао од именице тесање и
глагола тесати. Наиме, ту је некада била густа храстова шума, од које су у Богуновићево вријеме остали "осамљени стари дубови". Храстовина је тесана и
одатле транспортована водом или на леђима коња низводно. По том тесању
прозвано је мјесто Теслић. Додајмо да се дрводјељска алатка за тесање слична
широкој сјекири зове брадва или тесла.71
Друга верзија доводи име Теслић у везу са турском ријечи теслим
(täslim) у значењу:
"1. предаја, уручење; услов за уручење.
а. узвик којим се на јавној лицитацији оглашава продаја лицитираног
предмета ономе који је понудио највећу цијену.
б. узвик војника при предаји непријатељу...".72
Из тог турцизма изведен је и глагол теслимити у значењу: "уручити,
предати; уступити нешто за новац, продати."73 Богуновић преноси причање по
жупи Треботић у "земљи" Подриње. – A. Hozić: н. д., стр. 23; Јелена Мргић-Радојчић: "Повеља
бана Твртка којом потврђује баштину Влатку Вукославићу", Стари српски архив, Књига 4,
Лакташи 2005, стр. 110.
70
Osman Sokolović: Tešanj prije tri stoljeća (1639–1642), Preštampano iz kalendara "Narodna
uzdanica", Sarajevo 1942, стр. 7–12.
71
П. М. Богуновић: н. д., стр. 27–28; Вукашин Сировина претпоставља да име Теслић "настало
је од глагол. именице тесар, у множини тесар или теслићи". – Вукашин Сировина: "Историјска
и географска номенклатура места по старом тешањском срезу", бр. 12, 1940, стр. 360.
72
Речник српскохрватског књижевног језика, С-Ш, Матица српска, Нови Сад 1976, стр. 195.
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којем је на подручју Теслића "нека роба, грађа након израде 'теслимљена', продавана од произвођача купцу".
Трећа верзија повезује име Теслић са именима оближњих села чија се
имена завршавају на -ић или -ићи. То су Прибинић, Булетић, Ранковић, Ружевић, Ђулић, Влајићи, Барићи и нешто удаљенији Угодновић и Брић. 74 Према
Богуновићу је "постанак тих имена везан за имена средњовјековне властеле,
која је те крајеве држала у својој власти".75 У оскудним историјским изворима
не помињу се таква имена у вези са овим крајем. Ниједно презиме као назив
поменутих насеља у теслићком крају не постоји. Изузетак је село Барићи, данас
приградско насеље Теслића. Његово име се може довести у везу са презименом
Барић, које је према пописима бискупа из XVIII вијека било заступљено у
Бежљи и Врућици. У матици крштених жупе Комушине под бројем 8 пише да
је 21.8.1757. отац крштене Илијане "Јуре Барић, Теслићи".76 Понављамо да се
Барићи налазе у турском попису из 1604. као село у нахији Усори.77 Бошко Н.
Петровић је писао о презимену Теслић у Хрватској. Између два свјетска рата
био је познати индустријалац Петар Теслић, између осталог оснивач и власник
рафинерије нафте у Сиску.78 Презиме Тесла из Лике прославио је највећи српски научник Никола Тесла. На цијелом српском геопростору, а и нешто шире,
честа су имена засеока на -ић и -ићи. Ради се о презимену рода који ту живи.
Пошто у селима обично живи више родова, рјеђа су имена на -ић и -ићи.79
И у теслићком крају била је раширена хајдучија, као облик отпора турској власти. Успомену на хајдуке чувају: Хајдучка коса на Мањачи, Хајдучки
бријег у Укриници и Хајдучка вода на Борјима. Према старијим становницима
Липља, Хајдучка вода се раније звала Мортолачка вода. Мартолоси су били
домаћи људи који су обављали војну или полицијску службу у нашим земљама
под турском влашћу од XV до XVIII вијека. Мортолачка (можда и Мартолочка)
вода је један од ријетких трагова о мартолосима који се сачувао у топографској
номенклатури наших земаља. Др Милан Васић наводи имена села Мартонош у
Банату и Мртовласи (код Тузле).80
*
Вишевјековну турску управу Босном и Херцеговином је 1878. смијенила
аустроугарска управа (1878–1918). Мјеста теслићког краја која су наведена у
73

Исто.
За већину ових села некад се употребљава завршетак на -ић, а некада на -ићи, тако да ни
њиховим становницима није јасно како им се прецизно зове насеље.
75
П. М. Богуновић: н. д., стр. 27–28.
76
Komušina i Kondžilo..., стр. 91, 101. и 104.
77
Opširni popis Bosanskog sandžaka iz 1604. godine, sv. I/2, стр. 457–458.
78
Бошко Н. Петровић: Тајне око Тајна. Историја – привреда – занимљивости – проза, Теслић
2000, стр. 6; Станоје Станојевић: Народна енциклопедија српско-хрватско-словеначка, књига
IV, Загреб 1929.
79
Д. Д. Васић: Теслић и околина..., стр. 9. и 24–25.
80
Исто, стр. 32; Милан Васић: Мартолоси у југословенским земљама под турском владавином,
Изабрана дјела, Књига II, Источно Сарајево 2005.
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аустроугарским пописима становништва 1879, 1885, 1895. и 1910. године, као и
у попису становништва Краљевине Срба, Хрвата и Словенаца 1921. године, су
Бјелобучје (данас Бијело Бучје), Блатница, Брич (Брић), Булетић, Витковци
(1879. и Котари), Врела (1879. Врело), Врућица, Жарковина, Језера, Каменица
Католичка (1879. Каменица Шокачка), Каменица Турска, Комушина, Младиковина (данас Младиковине), Осивица, Очауш, Прибинић, Радња Горња, Радња
Доња, Рајшева, Ранковић (и Ранковићи), Растуша, Ружевић, Стењак, Студенци,
Теслић, Угодновић, Укрњица (Укриница), Чечава, Шњеготина Ађулагина (данас Доња Шњеготина), Шњеготина Горња, Шњеготина Омербегова (данас Велика Шњеготина) и Шњеготина Средња.81
Село Језера налази се испод Вучје планине. Добило је име по језерцету
које се налази у засеоку Кусићи, гдје извире Језерачка ријека.82
Једна од најмаркантнијих планина усорског краја је Очауш. Испод
њега, у котлини крај горњег тока Велике Усоре, смјестило се истоимено село.
Масивни врх Очауша покривен снијегом, често и у касно прољеће или рану
јесен, посматран из Теслићке котлине или још много даље оцртава се на хоризонту посматрача. Народно предање казује о Чаушу, којега је дозивао брат
Рауш и тако је настало име Очауш. Можда је у основи овог топонима турцизам
чауш, у значењу:
"1. ист. старешина над неколико војника у турској војсци, водник.
2. етн. онај који се брине о реду у сватовима; сват који својим шалама
развесељава сватове, крцан.
3. ист. онај који је оглашавао наредбе у некадашњој општини, телал." 83
У турском попису из 1604. нема Очауша. Можда са постанком овог топонима има везе чифлук 84 "Метракчи Ибрахима, чауша Високе Порте" у селу
Крушевица, које је према попису "остало без раје". Приређивачи издања тог
пописа убицирају Крушевицу у данашње село Крушево Брдо (которварошка
општина) 85, које није далеко од Очауша.
И у новијој историји топономастика теслићког краја је трпјела промјене.
По аустроугарској окупацији Босне отпочела је интензивна експлоатација њених шума. Крањско гробље, локалитет у Чечави, добило je име по Словенцима

81

Štatistika miesta i pučanstva Bosne i Hercegovine, Sarajevo 1880, стр. 41–42; Штатистика
мјеста и житељства Босне и Херцеговине по попису народа од 1. маја 1885., Сарајево 1886,
стр. 94–99; Главни резултати пописа житељства у Босни и Херцеговини од 22. априла 1895.,
са подацима о територијалном раздјељењу, јавним заводима и рудним врелима, Сарајево 1896,
стр. 214–223; Резултати пописа житељства у Босни и Херцеговини од 27. септембра 1910,
Сарајево 1912, стр. 210–221; Дефинитивни резултати пописа становништва од 31. јануара
1921 год., Сарајево 1932, стр. 113.
82
Д. Богданић: н. д., стр. 18; Језера су пред бошњачком војском напустили Срби у грађанском
рату (1992–1995). Дејтонским споразумом то српско село је припало Федерацији БиХ.
83
Речник српскохрватског књижевног језика, С–Ш, Матица српска, Нови Сад 1976, стр. 848.
84
Чифлук овдје означава врсту феудалног посједа.
85
Opširni popis Bosanskog sandžaka iz 1604. godine, sv. III, стр. 342.
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(Крањцима) који су сјекли поткрај XIX вијека храстове шуме планина Јаворове
и Чавке.86 Нешто касније настао је Теслић као индустријски град.
Петар Богуновић у својој књизи, која је објављена 1937. године, написао
је: "Под Теслићем разумјева се данашњи индустријски Теслић али у ствари
није тако, јер се данашње најгушће насеље налази на терену села Стењака,
дочим су насеља Теслића, којих има неколико, развијени више према западу и
југозападу по обронцима и подножју планине Борја."87 И заиста, у аустроугарском попису становништва БиХ из 1879. наведена су сљедећа села: ТеслићБарић, Теслић Горњи, Теслић Ђулић, Теслић Станојевић и Теслић Влајић. 88 У
попису из 1895. године, непосредно прије утемељења данашњег града Теслића,
налазимо политичку општину (мјесто) Теслић, која је бројала 1.471 становника,
са саставним дијеловима: Барић, Ђулић, Ирице,89 Симичевина (?), Станојевић,
Теслић Горњи, Влајић и Вујановић. Стењак је имао 315 становника.90 По
сљедећем попису становништва из 1910. године, политичка општина Теслић је
бројала 1.829, а Стењак је због отварања фабрике нарастао на 1.200 становника.91 По попису у Краљевини Срба, Хрвата и Словенаца из 1921. у општини
Теслић било је 1.833, а у Стењаку 1.394 становника.92 И историчар Ћиро Трухелка, пишући 1901. о праисторијском налазишту у Врућици, наводи да се
хемијска фабрика налази у Стењаку.93 Дакле, у троуглу који чине Велика Усора, Мала Усора и планина Борја, више је насеља која су носила или носе име
Теслић. Индустријско насеље Теслић, које се касније развило у град, настало је
на ненастањеном дијелу села Стењак, али је понијело име Теслић, јер је од настањеног дијела атара Стењака одвојено ријеком Великом Усором, док природне границе са сеоском општином Теслић, која је уз то била много већа од
Стењака, није било. Сеоска општина Теслић обухватала је највећи дио троугла
који чине Мала Усора, Велика Усора и прва виша узвишења планине Борја. У
том троуглу изван села Теслић била је Врућица Турска, како се означавају на
аустроугарским топографским картама из тог раздобља насеља Бардаци и Гомјеница. Врх троугла на којем је настао град називан је и Табор поље. На поменутим картама, двије групе кућа, једна на сјеверном рубу данашњег града близу састава Велике и Мале Усоре, а друга узводно уз Велику Усору, гдје се
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Б. Перић: н. д., стр. 144–145; Д. Д. Васић: Теслић и околина..., стр. 59.
П. М. Богуновић: н. д., стр. 27; У народу је Стењак познат и као Стијак.
88
Štatistika miesta i pučanstva Bosne i Hercegovine, стр. 42.
89
Могуће је топоним Ирице довести у везу са мађаризмом ихра или ира у значењу учињена,
уштављена овчија кожа.
90
Главни резултати пописа житељства у Босни и Херцеговини од 22. априла 1895., са
подацима о територијалном раздјељењу, јавним заводима и рудним врелима, стр. 220–221.
91
Резултати пописа житељства у Босни и Херцеговини од 27. септембра 1910, стр. 218–219.
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Дефинитивни резултати пописа становништва од 31. јануара 1921 год., стр. 158–159.
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Ćiro Truhelka: "Rezultati prehistoričkog istraživanja u Bosni i Hercegovini (Tečajem godine
1900.)", Glasnik Zemaljskog muzeja, XIII, Sarajevo 1901, стр. 14–15.
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касније проширио град Теслић, означене су именима Табор.94 Предузеће Босанско акционарско друштво за прераду дрвета редовно је називало Теслићем
мјесто гдје је изградило 1896–1897. своју фабрику за хемијску прераду дрвета.
У једном документу шумског одсјека у Земаљској влади за БиХ разликују се
Ober Teslić (Горњи Теслић) и Unter Teslić (Доњи Теслић).95 У реду вожње из
1906. године на жељезничкој прузи Усора–Прибинић, разликују се станице
Теслић и Горњи Теслић.96 Кнезови села Стењак, Теслић, Жарковина, Турска
Врућица, Српска Врућица, Католичка Врућица, Ружевић и Жарковина су 5. августа 1913. тражили од аустроугарских власти да им дозволи да створе "повећу
организовану општину са сједиштем у Стењаку односно Теслићу". У овој и
другим представкама употребљавају два назива за индустријско мјесто – Теслић и Стењак.97 Топоним Теслић је коначно послије Првог свјетског рата
потиснуо топоним Стењак.
За разлику од села, градови на -ић и -ићи у нашим земљама су ријеткост.
У Босни постоје, поред Теслића, још два таква града – Завидовићи и Бановићи.
Сви они су се развили у вријеме индустријализације: Теслић и Завидовићи захваљујући индустријској преради дрвета, а Бановићи захваљујући експлоатацији угља. Њихова имена су у вези са селима из којих су или у чијој близини су
настали.
Њемачки и аустријски капиталисти су квалификовану радну снагу за
своје фабрике у Теслићу довели из Њемачке и земаља Аустроугарске. У фабрици и радничкој колонији често се говорио њемачки језик. У основној школи постојала су и одјељења са наставом на њемачком језику. И својом физиономијом
индустријско мјесто подсјећало је на њемачке градиће. Отуда је народ Теслић
прозвао "Мали Берлин". Насупрот њему стајала је Чечава, српско село високе
националне свијести, која је прозвана "Мали Београд" или "Мала Србија".98
Послије слома Аустроугарске и националаног уједињења 1918. године,
један извор у Прибинићу прозван је по сарајевском атентатору Принципово
врело; до тада је зван Елизабетино врело, по аустријској царици, супрузи цара
Франца Јозефа.99 У "првој" Југославији Шњеготина Омербегова је преименована у Шњеготину Велику, а Шњеготина Ађулагина у Шњеготину Доњу. Видјели смо да је дио Гомјенице у којем је отворен рудник и изграђена рударска
колонија прозван Рудопоље (Рудо Поље); данас је то засебно приградско насеље и мјесна заједница – Рудо Поље или Рудник.
94

АРС, ПЈД, ДДТ, Несређено, Кутија: Карте; Табор је турцизам и има значења: једна од
зараћених страна; мјесто са разапетим шаторима, логор, улогорена војска, караван и сл.; већа
војна јединица, батаљон.
95
Архив Босне и Херцеговине (даље: АБиХ), Фонд Земаљске владе (ЗВ), 202, 166–33, Сарајево
10.12.1904.
96
АБиХ, ЗВ, 202, 166–27, Сарајево 1906.
97
АБиХ, ЗВ, 127, 47–4, Тешањ 5.8.1913.
98
Д. Д. Васић: Теслић и околина..., стр. 9–10. и 100.
99
Б. Н. Петровић: н. д., стр. 95–97.
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Послије Другог свјетског рата, у социјалистичкој Југославији, нестале
су одреднице католичка, српска, турска у називима Врућица и Каменица.
Углавном, умјесто Врућице Католичке имамо Горњу Врућицу, а умјесто Врућице Српске Доњу Врућицу, која је касније преименована у Бању Врућицу; код
већине становника Гомјенице и Бардака нестало је сјећање да су некада њихова
насеља припадала Врућици Турској. Превладавање топонима Бања Врућица
свједочи о успону бање у овом насељу до једне од најпосјећенијих у БиХ и
Југославији. Каменица Католичка (Шокачка) преименована је у Дубраве, а
Каменица Турска остала је без националне одреднице у свом називу. Чубрин
гај, шеталиште изнад Бање Врућице, добило је име по љекару др Бранку Чубриловићу, утемељитељу бањске здравствене службе. 100
Након пада социјализма 1990. године, Муслимани из Горњег Ранковића
почели су своје насеље називати Хранковић. Овај топоним није озваничен, као
ни Младеново; наиме, Срби су тако прозвали Стењак, из којег су избјегли Муслимани. На Грачуну, изнад Теслића (атар Ружевића), Срби су изградили велики православни крст и тај бријег преименовали у Крстову гору. Тиме, као и
изградњом импозантног храма у центру Теслића, као да је симболично окончан
процес претварања "Малог Берлина" у превасходно српски град, што је природно с обзиром на његово окружење.
*
Видјели смо да је топоним Теслић у вези са обрадом дрвета као главним
производом његовог краја, па га зато оцјењујемо у потпуности одговарајућим.
И у околини Теслића најчешћи су топоними везани за дрвеће и шуму. Од насеља то су Бијело Бучје, Дубраве, Јасенова, Јасеница, Борица (задња два су засеоци села Блатнице), Јасикова (засеок Липља), те насеља која се најраније помињу у историјским изворима: Липље и Растуша. Значење ријечи бучје у називу
села Бијело Бучје је буквик (букова шума). У основи топонима Липље је липа, а
топонима Растуша (раније Храстуша) је храст. И топоним Чечава се може
повезати са ријечи чечарје, као збирном именицом од чечар у значењу шипражје. У најближем окружењу теслићког краја налазе се села Церовица, Љескове
Воде и Брезове Дане.
Хидроними теслићког краја који имају везе са шумом и дрвећом су Боровница, Жираја, Јасеница, Липљашница, Грабовац и Велика Јаворова. Боровница је притока Велике Усоре у Очаушу. Кроз Бијело Бучје тече Жираја, притока В. Усоре. Јасеница тече кроз истоимени засеок Блатнице и притока је ријеке Блатнице. Липљашница утиче у Лукавац, који са Бистрицом чини Велику
Укрину (Укрњу). У Врућици Велика Усора прима рјечицу Грабовац. Велика
Јаворова тече низ планину Јаворову у изворишту Мале Укрине.
Већина назива ове врсте везана је за облике рељефа (ороними). Двије
планине које се готово у цјелости простиру у теслићком крају су Борја и Јаво100

Драгиша Д. Васић: "Дјелатност др Бранка Чубриловића у Бањи Врућици ", Духовност српска, број 21, Теслић 2005, стр. 77–78.
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рова. Оба оронима су словенског поријекла.101 Борје је збирна именица од бор.
Ороним Борја у народу, који не хаје за граматику, употребљава се као множина
од борје. Вјероватно и име планине Црни врх долази од тамних шума којима је
обрасла.102 Продужетак планине Мањаче је Смолин, који доминира крајем
источно од Блатнице. Од мањих облика рељефа ту су: Јавор брдо (Очауш);
Равна шума, Орахово, Јаворово (Вучја планина); Зовик, Липовац, Шушњевица103 (Трогир, огранак Вучје планине); Тисовац, Букови доли, Прокрес (Мањача); Високи бор, Борова грана, Јелова коса, Храстова глава, Буковачка коса,
Јаворска коса, Липова глава, Тополово брдо (Смолин); Јелик, Дубраве, 104 Брезова коса, Церова коса, Јасикова раван (Црни врх); Брезици, Шикаре, Крчевине
(Осивица); Дубрава (Радња); Храстова коса, Конђин пањ (Растуша); Гај,105
Смречик, Брезици, Кадин раст, Шљиве (Чечава); Кривна липа, Липовац (Чавка); Борак (Горњи Теслић); Јасик (Булетић); Шушњовита глава, Тисовац, Велика Растовача, Дебели раст, Растова глава, Липова глава, Брестовац, Брезова
глава, Борак, Стоборница, Кладе, Крчевине (Јаворова); Бјелoбор и Трешњева
глава (732 м) се простиру имеђу Јаворове, Борја и Узлом-ца; Оморика је највиши врх шњеготинског подручја; Зовик, Јелик, Висока јелика, Лисник, Крушчик, Орашац, Борњаш, Борица, Боровњача, Растова глава, Јошик, Брезна (Борја); Брезово поље је дио Теслићке котлине у Врућици.
О дивљачи и птицама које настањују шуме у околини Теслића свједоче
имена: Вуков вис (Очауш); Вучја глава, Вепар (Вучја планина); Соколина (Језера); Зечја глава, Соколовац (Црни врх); Зечевина (Ружевић); Соколина (Растуша); Орлово брдо (између Чечаве и Станара); Чавка (планина између Чечаве и
прњаворског краја), Зечево брдо (Борја).
На развијено сточарство упућују: Јањило (Очауш), Тореви (Вучја планина), Козила (засеок Блатнице испод планине Мањаче), Солара, Ступница, Јањак, Велики и Мали Магарац (околина Блатнице), Стаје, Пландиште106 (Црни
врх), Ступе, Кошарине107 (Чечава), Торине (Чавка), Волујско пландиште, Пландиште, Мали и Велики Коњушић (Јаворова), Мљечница (ријека у Липљу), Солила, Катуништа,108 Козја страна (Борја).
О биљним културама које су некад узгајали ратари овог краја свједоче
Ланишта (Прибинић), Виногради (Шњеготина и Липље), Виноград и Лозик
(Врућица). За Виноградине у Чечави Јеврем Станковић 1887. пише: "По тим

101

Јелена Мргић: Северна Босна 13–16. век, Београд 2013, стр. 45.
"Код Словена ријеч 'црн' значи све што је сурово и опасно. " – Artur Dž. Evans: Pješke kroz
Bosnu i Hercegovinu tokom ustanka avgusta i septembra 1875, Sarajevo 1973, стр. 138.
103
Шушањ је опало суво лишће.
104
Дубрава је храстова шума или уопште шума.
105
Гај је шумица, шумарак, луг.
106
Пландиште је хладовито мјесто гдје стока за врућег дана пландује, одмара се.
107
Кошара је стаја за стоку чији су зидови од оплетеног прућа облијепљени блатом.
108
Катун је пастирско насеље, пасиште на које се преко љета изгони стока.
102
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странама и данас има многа винова лоза, која је подивљала у шуми; приповиједају да су то били краљичини виногради, одакле је добивала добро вино."109
Чести називи њива су: Крчевина, Лука, Баре, Зобиште, Граориште, Детелина, До, Брдо, Бријег, Обала, Коса. Крчевине су очито настале крчењем шуме.
Луке су њиве крај ријека, због своје плодности обично засијаване житарицама.
Посљедњих пет назива њива диктирала је конфигурација терена.
На историјске догађаје у теслићком крају, народну машту или нешто
треће упућују и топоними: Краљичино гувно (брдо у Чечави), Краљевац (Жарковина), Гроб Војводе Момчила (Врућица), Орид (у Угодновићу), Михајловац
(засеок Очауша), Трогир, Приштина (Горња Врућица), Фратрова Ћуприја (Студенци), Стражбеница (Чечава, Врућица), Хусар, Бардаци, Марин гроб, Тајан,
Клупе, Парлози.110 Према Богуновићу, народна традиција је довела у везу топониме из околине Тешња и Теслића са топонимима из Косова и Јужне Србије.
Ти топоними су: Вуково (по Влатку Вуковићу), Косова, Звечај, Плочник, Трепче, Студеница (сада Студенци), Приштина, Краљевац итд.111 Брдо Краљевац,
према П. Анђелићу, указује на владарску домену босанских средњовјековних
владара око Тешња.112 Име Краљичино гувно, пропланак планине Чавке, народно предање објашњава дочеком босанске краљице и њених сватова баш на
том мјесту. Ова легенда има историјску подлогу у женидби босанског бана
Стјепана II Котроманића невјестом са двора бугарског цара Михаила Шишмана. За услуге учињене том приликом бан је издао повељу Гргуру Стјепанићу,
којом му је даровао, између осталих, села Чечаву и Растушу. 113 Гроб Војводе
Момчила је некропола у Врућици са три стећка, гдје је очито сахрањен неки
средњовјековни великаш.114 По народној предаји Тајан, врх Борја, прозвао се
тако што је Црна краљица ту "затајила", као и да на њему постоје зидине и
подруми.115 Име Бардаци, село надомак Теслића, долази од турске ријечи бардак у значењу крчаг, врч. Клупе су заселак Прибинића и превој између Борја и
Јаворове, на развођу усорског и укринског слива. Ту је било одмориште са храстовим клупама на путу Тешањ–Бањалука.116 Парлози, шњеготински заселак,
потиче од мађарске ријечи парлог – запуштена, пуста, необрађена земља.117 Хусар, брдо изнад Врућице, мађарска је ријеч у значењу лако наоружани коњаник.
Фратрова Ћуприја на Великој Усори у селу Студенци добила је име по фрањев109

Јеврем Станковић: "Чечава с околицом и становницима својима", Босанска вила, Број 2,
Сарајево 1887, стр. 22.
110
Сви топоними у овом тексту наведени су на основу топографских карата, литературе и
властитих сазнања аутора који се родио и безмало цијели живот провео у овом крају.
111
П. М. Богуновић: н. д., стр. 21.
112
P. Anđelić: н. д., стр. 21; M. Niškanović: н. д., стр. 4.
113
П. М. Богуновић: н. д., стр. 71–73; Ј. Мргић-Радојчић: "Повеља бана Стјепана II Котроманића кнезу Гргуру Стјепанићу 1329/30. године", стр. 19–33.
114
П. М. Богуновић: н. д., стр. 57–59; Š. Bešlagić: н. д., стр. 217–218. и 237.
115
M. S. Filipović: н. д., стр. 42.
116
М. Спасојевић: Шњеготина..., стр. 19.
117
Алекса Касаповић: Парлози – пола вијека школе, Бања Лука 2009, стр. 12. и 156.
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цима који су вијековима у недостатку редовне црквене организације обављали
жупничку службу у босанским католичким селима.
Из свега можемо закључити да је унеколико претјерана оцјена Шпире
Боцарића за нашег човјека: "Тражи и налази етику и естетику у природи, народу и себи самом. Његова јака фантазија постаје религија, која све савлађује. Да
стигне до царства, иде за звијездом. И у најзабаченијим гудурама и на неприступачним висовима, гдје могу само да се орлушине јате, наилази на 'црквину',
'краљев врх', 'војводин гроб' – као да су ту скоро били царски и вилински
двори. А тамо ватру никад нитко није наложио...".118

Dragisa D.Vasic
Historical Roots of Villages and Toponym Features of Teslic Region
Summary
The Teslic region was singled out into a separate entirety in the XX century
due to industrialization and urbanization. Until then, since the medieval parish Usora,
if not earlier, it was one political, territorial, historical and economic entirety with
Tesanj and Doboj region. From that time comes down a few settlements and
toponyms: Usora, Cecava, Rastusa, Ukrina, Gornja Radnja, Liplje. In that area,
drastic demographic changes took place during the establishment and stabilization of
the Turkish government. Then the majority of native population fled or was
destroyed, and migrated Serb cattle-breeder population (the Vlachs) founded their
settlements. All this also reflected in toponymy. Most toponyms of Teslic region are
related to forests as its greatest natural resource. Another large group of toponyms is
related to economic activities of population in this area. A group of toponyms that
has origin in historical events and personalities, as well as the vibrant popular
imagination is interesting. Industrialization in the late XIX and XX century resulted
with the town of Teslic. Major economic, political and social changes in that time
have left traces in region’s toponymy whose center has become a new town.
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Шпиро Боцарић: "Из етнографије Босанске Крајине", Гласник Југословенског професорског
друштва, Књига XIV, свеска 10–12, јули–август 1934, стр. 959.
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ОДНОСИ КРАЉЕВИНЕ СРБИЈЕ И КРАЉЕВИНЕ СРБА,
ХРВАТА И СЛОВЕНАЦА СА СКАНДИНАВСКИМ
ЗЕМЉАМА ДО 1920. ГОДИНЕ
Апстракт: Аутор је дао преглед дипломатских, економских и културних односа Срба и осталих Јужних Словена са скандинавским народима од
краја 18. вијека до 1920. године, а посебно се бавио односима Краљевине Србије и Краљевине Срба, Хрвата и Словенаца са скандинавским земљама од 1907.
до 1920. године, тј. од потписивања Декларације о трговини између Србије и
Шведске до затварања југословенских посланстава у Стокхолму и Копенхагену. Српско-скандинавски и југословенско-скандинавски односи у наведеном
периоду нису до сада били описани у цјелини и текст представља први покушај
њихове историографске синтезе. Рад је написан на основу необјављених извора
из Архива Србије и Архива Југославије у Београду и Шведског националног
архива (Riksarkivet) у Стокхолму, затим на основу објављених извора, службене штампе, статистичких прегледа и литературе.
Кључне ријечи: Срби, Јужни Словени, скандинавски народи, дипломатски, економски и културни односи.
Односи Срба и осталих Јужних Словена са скандинавским народима
током 18. и 19. вијека били су повремени и углавном посредне природе. Почетак тих односа везан је за преводилачку и издавачку дјелатност. Наиме, 1792.
године шведски теолог и научник Самуел Лоренц Едман превео је са француског на шведски језик српску народну пјесму Хасанагиница и штампао је у
Гетеборгу у штампарији Самуела Норберга.1 Са тим текстом започето је превођење дјела српске књижевности на шведски језик, а настављено је кроз прву
половину 19. стољећа превођењем српске народне поезије са њемачког на
шведски језик. То је учинио шведски пјесник из Финске Јохан Лудвиг Рунеберг, који је у Хелсинкију 1830. године објавио збирку српских народних пјесама. Тек крајем 19. вијека, са појавом шведског слависте Алфреда Јенсена дошло је до непосредног превођења са српског на шведски језик. То су била дјела
1

Mirko Rumac, Dvjesta godina prevođenja umjetničkih djela sa švedskog jezika na neki od jugoslavenskih i obratno / 200 års översättande av skönlitterära verk från svenska till något av de
jugoslaviska språken och omvänt, Jugoslavensko-švedski prevodilački dani / Jugoslavisk-svenska
översättardagarna, Zagreb–Stockholm 1990, 20–21, 25.
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Бранка Радичевића, Симе Матавуља, Петра II Петровића Његоша, Лазе Лазаревића, Петра Прерадовића, Иве Војновића и Стјепана Митрова Љубише. Поред
осталих дјела, Јенсен је превео Горски вијенац и Смрт Смаил-аге Ченгића.2
Такође је преводио и дјела хрватских књижевника Љубомира Бабића (Ксавера
Шандора Ђалског) и Ивана Мажуранића, као и дјела словеначких књижевника
Франца Прешерна, Ивана Тавчара, Ивана Цанкара и Антона Ашкерца.3
Као и послије Рунебергове смрти 1877. године, тако је и послије Јенсенове смрти 1921. године, дошло до застоја у превођењу са српског и осталих
јужнословенских језика на шведски језик. Ипак, осим превођења књижевних
дјела, додатни допринос скандинавском интересовању за Србе дао је Јенсен
1891. објавивши књигу Från Serbien och Montenegro (Из Србије и Црне Горе),4
као и норвешки слависта Олаф Брох, који је 1903. објавио обимну студију о
дијалектима Јужне Србије.5
Први сусрет са неким од скандинавских књижевника на јужнословенском подручју такође је везан за Шведску. Наиме, 1838. у љубљанским новинама Illyrisches Blatt објављена је на њемачком језику пјесма Anderöster Ерика
Сјеберга, познатијег под псеудонимом Vitalis.6 Ипак, први скандинавски текст
објављен на неком од јужнословенских језика била је приповијетка Рибарка
норвешког писца Бјернстјерна Бјернсона. Она је на српском језику објављена
1876. године у штампарији браће Јовановић у Панчеву, а превео је Јосиф Суботић.7 Међутим, Бјернсон је Србима био познатији по подршци коју је пружао
српским устаницима у Босни и Херцеговини (1875–1878), него по објављеним
приповијеткама.8 Прва преведена драма била је Луткин дом норвешког
књижевника Хенрика Ибсена, која је на српском језику објављена 1891.
године.9 У Београду су 1896. године објављене приче шведског писца Алфреда
Хеденстјерна,10 а први непосредни превод са шведског језика учињен је 1897.
године. У загребачком Vijencu објављено је дјело шведског књижевника Есајаса Тегнера Frithjofs saga, које су превели Вјенцеслав Новак и Ђуро Сабо.11
У Београду је 1902. године штампано 17 прича данског књижевника
Ханса Кристијана Андерсена, које је превео Глиша Регнеровић.12 Андерсен је
1840–1841. године пропутовао Европу и о томе 1842. године објавио путопис
Базар једног песника. Пловећи Дунавом посматрао је Србију и при томе запи2

Ljubiša Rajić, Skandinavska knjiga u prevodu na srpskohrvatski jezik: 1. monografije i brošure –
građa za bibliografiju, Beograd 2008, 17.
3
Mirko Rumac, nav. djelo, 26–27.
4
Isto, 56–57.
5
Ljubiša Rajić, nav. djelo, 18.
6
Mirko Rumac, nav. djelo, 28–33.
7
Бјернстјерне Бјернсон, Рибарка: приповетка из Норвешке, Панчево 1876.
8
Ljubiša Rajić, nav. djelo, 20.
9
Isto, 17.
10
Афред Хеденстјерне, Одабране приче (превео Новак Добријевић), Београд 1896.
11
Mirko Rumac, nav. djelo, 36–37.
12
Андерсенове одабране приче (превео Глиша Регнеровић), Београд 1902.
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сао: ''И Србин воли своје шуме, као Швајцарац своје планине, као што Данац
воли море. Под крошњом дрвећа сваке године су се изасланици градова састајали са кнезом Милошем; дрвеће је наткриљавало судницу! Под овим дрвећем
играју млада и младожења! Дрво се бори као сам ратник против непријатеља
Србије; мирисно зелено дрвеће надвија се над децом што се играју, мирисно зелено дрвеће је надгробни споменик старцу. Ова земља шума зелена је грана османског дрвета, али грана је за скоро сатрулело дрво везана само танушним
кончићем, та грана је пустила корен и жели храбро да расте, као што једно од
најбољих краљевских стабала Европе има права да расте!''13 До појачаног интересовања за Србе 1875. године дошло је и у Данској, гдје су штампане српске
народне пјесме.14
О Србима је писао и норвешки официр Хенрик Аугуст Ангел. 15 Он је
1893. посјетио Црну Гору и двије године касније објавио је књигу Gjennem
Montenegro paa ski (Кроз Црну Гору на скијама), да би 1896. године из штампе
изашла и књига De sorte Fjeldes Sønner (Синови црних брда).16 Ангел се међу
Србе вратио 1912. године, кад су почели балкански ратови.
Дански учитељ и књижевник, писац историјских романа, Берге Јансен,
пропутовао је кроз Црну Гору током Првог свјетског рата. Његов романсирани
путопис објављен је у Копенхагену 1916. године, а на српски језик преведен је
деведесет година касније.17
На Универзитету у Упсали отворена је 1890. године прва Катедра за
српски језик у Скандинавији, на којој је предавао Јохан Аугуст Лундел. На Катедри је Антон Калгрен одбранио дисертацију Sur le formation du gén. plur. en
serbe (О градњи генитива множине у српском језику), што представља први
докторат из српског језика у Скандинавији, који је објављен 1911. године.
Посебан допринос развоју културних веза између Срба и скандинавских
народа крајем 19. и почетком 20. вијека дао је српски историчар и државник
Светомир Николајевић.18 Он је, својим предавањима на Великој школи у Бео13

Ханс Кристијан Андерсен, Базар једног песника (превеле с данског Софија Биланџија и
Мирна Стевановић), Београд 2007, 331.
14
Gusle. Serbiske folkesange efter Ludvig August Frankl (paa dansk ved Carl Andersen), Kjøbenhavn
1875.
15
Хенрик Аугуст Ангел рођен је 1861. Био је официр, од 1911. у чину пуковника. Писао је о
војној историји Норвешке, о историји скијаштва итд. Био је поборник наоружавања малобројних народа, као гаранта њихове слободе и независности. Написао је три књиге о Србима. Умро
је 1922.
Хенрик А. Ангел, Када се један мали народ бори за живот: српске војничке приче (превео са
норвешког Љубиша Рајић), Београд 1995, 109–112.
16
Henrich Augusto Angell, Kroz Crnu Goru na skijama (prevela s norveškog Boba Blagojević),
Cetinje 1997, 7–9.
17
Berge Jansen, Nebo Crne Gore: sjećanja iz Crne Gore i Albanije (prevela s danskog i priredila
Tatjana Radanović-Felberg), Podgorica 2006.
18
Светомир Николајевић рођен је 1844. у Радуши, код Ваљева. Изучавао је историју и њене помоћне дисциплине у Београду, Цириху, Берну, Берлину, Бриселу, Паризу и Лондону. По по-
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граду, претечи данашњег Универзитета у Београду, и есејима из историје књижевности, знатно допринио ширењу интересовања за страну књижевност код
Срба, а посебно за грчку и норвешку књижевност. Николајевић је, заједно са
још једним српским парламентарцем, учествовао на Деветој међународној конференцији Парламентарног савеза, која је одржана у јулу 1899. године у Кристијанији (којој је 1925. године враћено старо име – Осло). Своје утиске о Данској и Норвешкој, у којима је боравио свега неколико дана, објавио је у виду
путописних забиљешки о Данској 1908. и о Норвешкој 1909. и 1910. године.
Ипак, Николајевићеви текстови више су од обичних путописа. Он је, у ствари,
написао прву историју Данске и Норвешке на српском језику. Такође, он је писао и о клими, географији, археологији, историји умјетности и књижевности земаља које је посјетио.
Светомир Николајевић написао је да се код њега пробудила жеља да види и упозна ''оне удаљене стране на европском северу, које у давнашњим причама о смелим морепловцима, викинзима, и у описима модерних песника скандинавских садрже нешто необично, силно и тајанствено; да сагледам крајеве,
са којих поче осамдесетих година прошлог века доталасавати Европи једна нова, свежа и младалачка струја, уносећи у поезију и књижевност других народа
изванредне енергије и смеоности, баш онда кад се оне, идући правцем реализма и натуралистичности, стадоше обазирати за новим правилима и принципима естетичним, и прихватати дневна социална питања, да их описују и расправљају''.19 Након што је описао климу, географију, археологију, историју, историју умјетности и књижевност Данске, Николајевић је извршио и упоредну
анализу Данске и Србије, кроз неколико показатеља, углавном економских и
културних, а потом закључио да је Србија заостала у поређењу са том ''маленом
краљевином на северу Европе''.20
Николајевића је више одушевила Норвешка, у којој је боравио нешто
дуже и о којој је оставио обимнији текст, који је објавио у два дијела. Он је
примијетио да ''Норвежани могу служити за пример другима: како ваља бити
издржљив у чувању и одбрани отаџбинских права''. 21 За њега је Кристијанија

вратку у отаџбину 1871. запослио се у Министарству просвете, а од 1873. до 1893. предавао је
историју опште књижевности на Великој школи у Београду. Био је ректор Велике школе од
1888. до 1890, а редовни члан Српског ученог друштва постао је 1874. Био је један од оснивача
ложе слободних зидара ''Побратим''. Током 1894. био је министар унутрашњих дела, затим и
председник владе, а током 1903. био је посланик Србије у Атини. Такође је био доживотни сенатор Краљевине Србије. Умро је 1922. у Београду. Станоје Бојанин, Николајевић Светомир,
Енциклопедија српске историографије (приредили Сима Ћирковић и Раде Михаљчић), Београд
1997, 533–534.
19
Светомир Николајевић, Из скандинавске путничке белешке: Данска, Годишњица Николе
Чупића, XXVII, Београд 1908, 124.
20
Исто, 225–226.
21
Светомир Николајевић, Из скандинавске путничке белешке: Норвешка I, Годишњица Николе
Чупића, XXVIII, Београд 1909, 115.
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један од најљепших европских градова.22 Он се тамо сусрео са Бјернстјерном
Бјернсоном, који је за њега ''персонификација'' Норвешке, за кога каже да све
што је говорио или чинио, толико је норвешко колико и њени фјордови. Када
су Николајевић и његов сапутник рекли Бјернсону одакле су, он је изразио
задовољство што види изасланике оне земље коју ''због њених јуначких песама
и херојских ратова за ослобођење, толико воли''.23 За Николајевића су Норвежани ''леп тип људи''. Већином су ''плави, стасити и снажни, лепих интелигентних
очију, а чела права и ведра''. Усљед тешке борбе са природом, у карактер Норвежана урезало се неколико црта, па је он, поред осталог, частан, тврдоглав,
горд, вриједан и штедљив. ''Према странцу је хладан, али ако се спријатељи с
њим, он је тада сталан и некористољубив''. Николајевић је још примијетио да је
индивидуалност јака црта у карактеру норвешког народа.24
И други дио његовог путописа кроз Норвешку обилује занимљивим описима.25 Крајем јула 1899. године Светомир Николајевић и његов сапутник били су на путу ка Стокхолму. Али, те путничке биљешке, ако су уопште настале,
нису објављене.
На почетку 20. вијека српски политичар, публициста и књижевник Јаша
Продановић изучавао је образовни систем у Норвешкој,26 а у Загребу је штампана Читанка из енглеско-америчке и скандинавске књижевности.27
Сва ова преводилачка, путописна и издавачка дјелатност, која је започета крајем 18. вијека, спада у сферу културних односа који су претходили дипломатским и економским односима, а потом ишли заједно са њима. Ипак, политичка и ратна дешавања с почетка 19. стољећа, којима је покренута борба Срба
за ослобођење и уједињење, створила су претпоставке за успостављање дипломатских и економских односа између Србије и скандинавских земаља, до чега
је дошло тек крајем 19. и почетком 20. вијека.
Након што је у бици код Полтаве 1709. године Краљевина Шведска изгубила статус велике силе, у настојању да врати своје мјесто у систему међународних односа нашла је потенцијалног савезника у Османском царству, које се
1699. године нашло у сличној ситуацији. Иако је шведско-турско савезништво,
започето почетком 18. вијека, чија је главна спона било непријатељство према
Русији, окончано 1792. године, кад је Шведска напустила своју савезницу Турску,28 шведско дипломатско представништво у Цариграду наставило је свој
рад. Почетак Српске револуције 1804. године привукао је пажњу шведских дипломатских представника у Цариграду, који су у Стокхолм слали извјештаје о
22

Исто, 124.
Исто, 130–131.
24
Исто, 153–154.
25
Светомир Николајевић, Из скандинавске путничке белешке: Норвешка II, Годишњица Николе Чупића, XXIX, Београд 1910.
26
Јаша Продановић, Настава у Норвешкој, Просветни гласник, XII, 1901.
27
Čitanka iz englesko-američke i skandinavske književnosti (uredio Vladoje Dukat), Zagreb 1903.
28
Dragoljub R. Živojinović, Uspon Evrope 1450–1789, Novi Sad 19892, 463–466.
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томе. То су чинили Карл Густав Кениг, отправник послова у Цариграду (1799–
1805), Нилс Густав Палин, отправник послова и министар (1805–1814) и секретар посланства Андерс Еверт Вален. Извјештаје су слали краљу Густаву IV
Адолфу и секретару Барону, а било је потребно у просјеку шест седмица да
извјештај стигне из Цариграда у Стокхолм.29 Кениг је већ 13. маја 1804. извијестио да су у околини Београда избили немири, због тога што је убијено 15–20
Срба, а Вален је 10. јула 1805. јавио да је у Цариград стигла делегација Срба и
да имају одређене приједлоге, који ће, ако буду прихваћени, створити независну државу Србију. Ово је један од раних дипломатских извјештаја који помиње
могућу независност Србије. Такође, Вален је истакао да је 50.000 Срба наоружано.30
Дакле, у Скандинавији је у освит 19. стољећа постојало неко интересовање за дешавања на српском подручју. Ипак, зачетак дипломатских односа између Србије и скандинавских земаља десио се тек крајем 19. вијека, иако је Србија почела успостављати конзуларне односе са појединим државама почетком
тог стољећа, још док је трајала њена борба за ослобођење и пуну независност.
Наиме, Србија је одржавала интензивне политичке односе са Русијом,
Аустријом, Француском и Турском и водила независну спољну политику. Конзуларни односи успостављени су најприје са Аустријом, а прво дипломатскоконзуларно представништво отворено је у Букурешту 1836. године, а затим у
Цариграду и Бечу. То су била једина три представништва Србије у иностранству до 1878. године. С друге стране, прва држава која је отворила конзулат у
Београду била је Аустрија (1836), а у наредних неколико година то су учиниле
Велика Британија, Русија и Француска. 31 Кад је кнез Михаило Обреновић збачен са престола Србије 1839. године, настанио се у Румунији. Њега су 24. јуна
1839. поздравили дипломатски представници Француске, Аустрије, Грчке и
Шведске, који су били акредитовани у Букурешту. 32 То је био, вјероватно, први
контакт између једног српског владара, који се 1860. године вратио на престо, и
дипломатског представника једне од скандинавских земаља.
Иако без међународног признања, Србија је већ од тридесетих година
19. вијека имала сва обиљежја независне државе. Након што је на Берлинском
конгресу 1878. године добила међународно признање, Србија је отворила читав
низ нових дипломатско-конзуларних представништава. Ипак, из финансијских
разлога, Србија је настојала да у европским државама тежиште буде на почасним конзулатима, па је крајем 19. и почетком 20. вијека имала 81 почасног кон29

Исписи из шведских архива (прикупио А. А.), Гласник Српске православне цркве, XXXV, 7,
8, 9, Београд 1954, 165.
30
Исто, 165–167; Опширније о извјештајима: Душан Топаловић, Шведски извори о Првом
српском устанку 1804–1813, Српска револуција 1804–1815. и Босна и Херцеговина, Бања Лука
2004, 535–549; Исписи из Шведског државног архива о Првом српском устанку и кризи на
јадранској обали 1804–1813. године (приредио Душан Топаловић), Београд 2007.
31
Ђорђе Н. Лопичић, Конзуларни односи Србије (1804–1918), Београд 2007, 92, 100, 104.
32
Исто, 96–97.
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зула у иностранству.33 Први именовани почасни конзул Србије у Скандинавији био је Ларс Кристијан Јакобсен, који је ту дужност обављао у Кристијанији од 1897. до 1901. године,34 прије него што је Норвешка задобила независност од Шведске. Он је био директор осигуравајућег друштва New York.35 За
почасног конзула Србије у Стокхолму именован је Ернест Густав Хедин, који
је то звање имао од 1900. до 1908. године.36 Србија је 1907. године именовала
још једног почасног конзула у Шведској. Био је то Јохан Артур Хултквист, који
је дужи низ година био почасни конзул у Норчепингу. 37 Хултквист је био дипломирани инжењер, директор предузећа комуналних радова у Норчепингу и
директор приватног предузећа Knutsbro Kraftstation.38 Био је ожењен Српкињом Драгом Хултквист, рођеном Велимировић.39 Хултквист је погинуо у саобраћајној несрећи 1926. године.40 Умјесто Хедина, за почасног конзула Србије
у Стокхолму 1908. године именован је Карл Адам Карлсон.41 Он је био почасни
конзул до 1911. године, а затим почасни генерални конзул до краја Првог свјетског рата, послије чега је постао почасни генерални конзул Краљевине Срба,
Хрвата и Словенаца, обављајући тај посао све до 1927. године.42 Карлсон је био
успјешан пословни човјек из Стокхолма, директор једне банке, који је 1910.
године послао 1.500 златних франака као помоћ за поплављене крајеве Србије.
Његова помоћ Србима посебно је дошла до изражаја током српских ослободилачких ратова (1912–1918), а хуманитарним радом бавио се и касније, због чега
је више пута био одликован.43
Краљевина Србија именовала је 1910. још двојицу почасних конзула у
скандинавским земљама. То су били Лудвиг Тегнер у Копенхагену и Петер
Винтер у Кристијанији.44 У норвешкој престоници је од 1909. до 1919. године
дјеловао и почасни генерални конзулат Црне Горе, а ту дужност обављао је
Хуго Мовинкел.45

33

Исто, 187.
RA, UD (1902 års dossiersystem), 1030; Државни календари Краљевине Србије за године 1898,
1899, 1900. и 1901.
35
RA, UD (1902 års dossiersystem), 1030.
36
RA, UD (1902 års dossiersystem), 1030; Државни календари Краљевине Србије за године 1901,
1902, 1903, 1904, 1905, 1906, 1907. и 1908.
37
RA, UD (1902 års dossiersystem), 1030; Државни календари Краљевине Србије за године 1908,
1909, 1910, 1911, 1912, 1913. и 1914.
38
АС, МИД, Пс–Ст, ф. I, р. 97/918.
39
Предраг Крејић, Посланство Краљевине Србије и Краљевине СХС у Шведској – Стокхолм
1918–1920, Архив, III, 3, Београд 2002, 80.
40
АЈ, 334(КПО)–238–626.
41
RA, UD (1902 års dossiersystem), 1030;
42
АЈ, 334(КПО)–238–626; Државни календари Краљевине Србије за године 1909, 1910, 1911,
1912, 1913. и 1914;
43
АЈ, 334(КПО)–227–587.
44
Државни календари Краљевине Србије за године 1910, 1911, 1912, 1913. и 1914.
45
Norge – Jugoslavia / Jugoslavija – Norveška, Beograd 1974, 323.
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Прва скандинавска земља која је именовала почасног конзула у Србији
била је Норвешка. Њен конзул у Београду од 1908. године био је Хенри Фегели.46 Затим су то 1911. године учиниле Данска, именовањем Владимира Гођевца, и Шведска, именовањем Давида Л. Симића.47 Потписивање декларација о
трговини између Србије и Шведске 1907. године и Србије и Данске 1909. године, битно је утицало на одлуку ових скандинавских земаља да отворе почасне
конзулате у српској престоници. Шведски посланик у Бечу, Јоаким Бек Фрис,
предложио је шведској влади 27. априла 1916. године да за почасног вицеконзула у Београду био именован Ерик Нојман, који се прије рата бавио трговином
у Србији и Грчкој. С обзиром на то да је Београд био под окупацијом, Давид Л.
Симић је био онемогућен у вршењу конзулских послова. Шведска влада није
прихватила овај приједлог.48
Србија је од 1895. до 1903. године лутала у спољнополитичкој оријентацији између Аустроугарске и Русије, а од 1903. године она се све више удаљавала од Хабзбуршке монархије и све више везивала за Русију и њене савезнике.49 Почевши од 1880. године, Србија је потписала низ трговинских уговора, и
то са Великом Британијом, Италијом, Русијом, Швајцарском, Белгијом, Аустроугарском, Холандијом, САД, Грчком, Њемачком и Француском.50 Србија
није потписала трговински уговор ни са једном скандинавском земљом, а по
званичној статистици с почетка 20. вијека трговинска размјена између Србије и
скандинавских земаља уопште није постојала. 51 Српски увоз из Шведске први
пут је регистрован тек 1906. године, и то у износу од сасвим скромних десет
динара.52 То је био један од разлога да се у Београду почне размишљати о могућности јачања дипломатских и привредних веза са скандинавским земљама.
Та потреба посебно је дошла до изражаја када је исте године између Србије и
Аустроугарске започео трговински сукоб, познат као Царински рат. Наиме, Србија је тежила економском и политичком осамостаљивању од Аустроугарске,
која је настојала да економским притиском оствари политичке циљеве. Стога је
Србија морала да тражи нове привредне партнере и нова тржишта, односно да
склапа нове трговинске уговоре.53
Почетком марта 1907. Шведска је предложила Србији закључење уговора највећег повлашћења и током истог мјесеца доставила је нацрт Декларације
о трговини. Шведски посланик у Аустроугарској, Јоаким Бек Фрис, писао је 12.
46

Државни календари Краљевине Србије за године 1908, 1909, 1910, 1911, 1912, 1913. и 1914.
Државни календари Краљевине Србије за године 1911, 1912, 1913. и 1914.
48
RA, UD (1902 års dossiersystem), 756.
49
Михаило Војводић, Србија у међународним односима крајем XIX и почетком XX века,
Београд 1988, 467–468.
50
Jasna Batizić, Spoljnotrgovinski odnosi Srbije posle Berlinskog kongresa, Tokovi istorije, 3–4,
Beograd 1997, 133.
51
Статистички годишњак Краљевине Србије 1902, Београд 1905.
52
RA, UD (1902 års dossiersystem), 756.
53
Димитрије Ђорђевић, Царински рат Аустро-Угарске и Србије 1906–1911, Београд 1962, 317.
47
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марта 1907. шведском Министарству спољних послова да је 9. марта разговарао са српским послаником у Бечу, Ђорђем Симићем, у вези са склапањем
једног трговинског споразума. Шведског посланика охрабрио је његов швајцарски колега, који му је пренио да је Србија посебно заинтересована за закључивање нових трговинских уговора. Шведско Министарство спољних послова
одговорило је Бек Фрису 18. марта 1907. и овластило га да ступи у преговоре са
српским послаником, како би био постигнут договор на принципу најповлашћеније нације. Из Стокхолма су послали и инструкције, посебно у вези са пограничним саобраћајем.54 Српски посланик у Аустроугарској Ђорђе Симић писао је из Беча 22. марта 1907. председнику српске владе и министру иностраних дела Николи Пашићу и послао му пројекат конвенције која би требало да
буде закључена између Краљевине Србије и Краљевине Шведске. Он је обавијестио српског премијера да би шведски представник у Бечу радо дошао у Београд на потписивање конвенције, ако српска влада на њу пристане. Бек Фрис
рекао је Симићу и то да би, уколико Србија то жели, он могао издејствовати
код шведске владе да буде акредитован и за Србију, с тим што не би могао
становати у Београду, него би тамо повремено долазио. Симић је додао да би у
том случају српски посланик у Берлину или Петрограду требало да буде акредитован у Стокхолму, гдје би долазио једном или два пута годишње. 55
Узајамна потреба унапређења међусобних односа, као и чињеница да је
Шведска примала дио извоза сувих шљива из Србије, која је очекивала да ће
повећати и извоз меса у ову скандинавску земљу, довела је до потписивања
Декларације о трговини између Србије и Шведске 11. априла (тј. 29. марта по
новом календару) 1907. године у Београду. Двије стране споразумјеле су се у
сљедећем: ''Србија и Шведска гарантују узајамно поступање по начелу највећег
повлашћења за све што се односи на трговину, индустрију и увозну царину''.
Ипак, договорено је да се одредбе Декларације неће примјењивати на олакшице које Србија и Шведска дају пограничним државама ради олакшања пограничне трговине, као и на олакшице које проистичу из царинског савеза. Декларацију су потписали Раша Милошевић и С. Р. Кукић у име Србије, а Јоаким Бек
Фрис у име Шведске. Договорено је да ће споразум ступити на снагу по
размјени ратификација, а да ће престати да важи годину дана послије отказивања, које буде учинила једна од потписница.56
Српски краљ Петар I Карађорђевић одлучио је 21. септембра 1907. године, на приједлог министра финансија Лазара Пачуа, да Декларацију о трговини између Србије и Шведске уведе у живот и прије размјене ратификација.57
54

RA, UD (1902 års dossiersystem), 4509B.
Документи о спољној политици Краљевине Србије 1903–1914, II, 3/1 (1/14. јануар – 2/15.
април 1907), (приредили Љиљана Алексић Пејковић и Живота Анић), Београд 2003, 588.
56
RA, UD (T/A), 220; RA, UD (1902 års dossiersystem), 4509B; Збирка трговинских уговора
закључених између Србије и других држава, Београд 1908, 196–197.
57
Српске новине – службени дневник Краљевине Србије, LXXIV, 214, Београд 26. септембар
1907, 5.
55
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Шведски краљ Оскар II Бернадот одлучио је 25. октобра 1907. да ће
Декларација ступити на снагу до краја текуће године.58 Народна скупштина
Србије прихватила је Декларацију 17. децембра 1907. године, а краљ је једанаест дана касније потврдио Закон о Декларацији о трговини између Србије и
Шведске.59 Споразум је ратификован у Београду 28. децембра 1907, а размјена
ратификација извршена је 31. децембра исте године,60 тј. 13. јануара 1908. по
новом календару.61
Резултати српско-шведског трговинског споразума убрзо су постали сасвим уочљиви. Српски увоз из Шведске порастао је са десет динара 1906. године, на 11.574 динара 1907, да би 1908. вриједио 22.472 динара, 1909. године
40.856, а у првих шест мјесеци 1910. његова вриједност била је 21.523. динара.
Србија је из Шведске увозила гвожђе и производе од гвожђа, пољопривредне
производе, папир и производе од папира, као и бакар и његове легуре. 62
Јоаким Бек Фрис предложио је шведској влади 5. јуна 1907. године да
буде отворен шведски почасни конзулат у Београду. Прије него што је именован за данског почасног конзула у српској престоници, Владимир Гођевац своје
услуге нудио је шведској влади, наглашавајући у писму из марта 1910. године
да је угледан предузетник и да има добре политичке и пословне контакте у
Србији. Шведска фабрика канапа (Svenska bindgarnsfabrikenens A.B.) из Лунда
распитивала се у марту 1911. године постоји ли шведски конзулат у Београду,
ради прикупљања података о српском тржишту и могућег проширивања пословне сарадње. Истог мјесеца једна шведска фирма из Ландскроне предложила
је Милана Димића за почасног шведског конзула у Београду. Осим њега, у избору за ту дужност били су: Ђорђе Радојловић, Марко Вулетић, Драгомир Радуловић и Давид Л. Симић. Пресудио је Јоаким Бек Фрис својим приједлогом
од 26. јуна 1911. године да шведски почасни конзул у српској престоници буде
Давид Л. Симић.63
Из истих разлога, дакле из жеље за унапређењем међусобних односа и
због потребе проналажења нових тржишта, Србија је потписала декларације о
трговини и са Норвешком и Данском. Декларација о трговини између Србије и
Норвешке потписана је 9. марта 1909. године у Берлину. То су учинили М. М.
Богићевић, отправник послова, и В. Дитен, изванредни посланик и пуномоћни
министар. Они су се споразумјели у сљедећем: ''Србија и Норвешка гарантују
узајамно поступање народа највећма повлашћеног за све што се односи на
58

RA, UD (T/A), 220.
Српске новине – службени дневник Краљевине Србије, LXXIV, 289, Београд 29. децембар
1907, 5–6.
60
Збирка трговинских уговора закључених између Србије и других држава, 197; Pregled
međunarodnih ugovora i drugih akata od međunarodnopravnog značaja za Srbiju od 1800 do 1918
godine, Beograd 1953, 157–158.
61
RA, UD (1902 års dossiersystem), 4509B.
62
RA, UD (1902 års dossiersystem), 756.
63
Исто
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поданике обеју земаља, на трговину, пловидбу, индустрију и увозну царину''. 64
Они су се још споразумјели да се одредбе Декларације не могу примјењивати
на повластице које потписнице дају сусједним земљама, као и да ће Декларација ступити на снагу размјеном ратификација, а престати да важи годину дана
након што је једна од потписница откаже. Народна скупштина Србије прихватила је Декларацију 20. априла 1909. године, краљ Петар I Карађорђевић потврдио је Закон о Декларацији о трговини између Србије и Норвешке 25. априла, а
ратификована је 24. маја исте године.65
Декларација о трговини између Србије и Данске закључена је 30. новембра 1909. године у Бечу, а потписали су је Ђорђе Симић, посланик Србије, и Х.
А. Бернхофт, посланик Данске. У циљу да се осигурају и развију трговински
односи између Србије и Данске, они су се споразумјели у овоме: ''Србија и
Данска гарантују узајамно поступање по начелу највећег повлашће-ња за све
што се односи на трговину, пловидбу, индустрију и увозне царине''.66 Као и у
случају декларација које је Србија потписала са Шведском и Норвеш-ком, тако
је и овдје договорено да се она не може примјењивати на повластице које потписнице дају сусједним земљама, а исти услови су договорени и за њено ступање на снагу, као и за престанак њеног важења. Народна скупштина прихватила
је Декларацију 26. јануара 1910. године, српски краљ потврдио је Закон о Декларацији о трговини између Србије и Данске 3. фебруара, а ратификована је
27. јуна исте године.67
Иако је 1907. године први пут регистрован извоз из Србије у скандинавске земље, и то у Норвешку (0,31% укупног српског извоза) и у Шведску
(0,25%), економски односи Србије са скандинавским земљама још нису били
од посебног значаја. Помјерање српског извоза и његово осамостаљивање од
Аустроугарске, у коју је до 1906. године ишло чак 86,50% укупног српског
извоза, а 1910. године мање од 20%, није било резултат општег пораста производње у Србији, који би тражио нова тржишта, већ резултат спољног притиска,
тј. Царинског рата (1906–1911).68
Аустроугарска анексија Босне и Херцеговине 1908. године и криза коју
је она проузроковала, поново су у Скандинавији довели до већег интересовања
за Србе и Балкан. Шведски официр Ејнар ав Вирсен,69 који је у вријеме Анек64

Српске новине – службени дневник Краљевине Србије, LXXVI, 92, Београд 26. април 1909, 1.
Исто; Pregled međunarodnih ugovora i drugih akata od međunarodnopravnog značaja za Srbiju
od 1800 do 1918 godine, 166.
66
Српске новине – службени дневник Краљевине Србије, LXXVII, 77, Београд 6. април 1910, 1.
67
Исто; Pregled međunarodnih ugovora i drugih akata od međunarodnopravnog značaja za Srbiju
od 1800 do 1918 godine, 166.
68
Димитрије Ђорђевић, Царински рат Аустро-Угарске и Србије 1906–1911, 504–505, 638.
69
Ејнар ав Вирсен рођен је 1875. у Упсали, у угледној породици. Обучавао се у Краљевској
гарди, у којој је остао до 1900, када је, у чину капетана, наставио школовање на Ратној
академији у Стокхолму. Био је војни аташе у Риму (1903‒1904), а затим је службовао при
Генералштабу шведске војске (1904‒1911). Предавао је на Катедри за историју стратегије
ратовања на Ратној академији у Стокхолму (1911‒1915), а затим је именован за војног аташеа у
65

119

Гласник Удружења архивских радника Републике Српске, год. VI, број 6, 2014

сионе кризе службовао при Генералштабу шведске војске и који је у Шведској
важио као добар познавалац историјских, етнографских и политичких прилика
на Балкану и Блиском истоку, објавио је 1909. године у Упсали књигу
Balkanfolken och stormakterna. Historisktpolitiska orientstudier av Einar af Wirsén
(Балкански народи и велике силе: историјско-политичка проучавања Истока).
Већ наредне године Афред Јенсен дао је приказ оног поглавља Вирсенове књиге које се односи на Србе. Јенсен је уочио да се у скандинавским земљама мало
зна о историјско-политичким приликама на Балканском полуострву и да су
скандинавска знања о томе углавном погрешна. У вријеме крупних политичких догађаја у Шведској се појави тренутно публицистичко интересовање за
Јужне Словене, али буде пролазног карактера и не остави трајни утисак на јавно мнијење, које се о Србима формира углавном под њемачким утицајем. Јенсен се похвално изразио о Вирсеновом дјелу, сматрајући да Вирсеново високо
мишљење о будућности Бугарске не искључује његове симпатије за Србију. По
Вирсену, српски народ је много бољи него што се о њему говори, а сам сноси
дио одговорности за свој потцијењен положај. Он сматра да су главни узроци
тешких прилика у којима се Србија нашла: династички сукоби, неповољан географски положај и чињеница да Краљевина Србија обухвата само мањи дио
српске језичке области, тј. српског становништва. По Вирсену, Србија има мале изгледе да буде језгро свесрпске државе.70
Он је још додао и то да је предност Бугара, Румуна и Грка у односу на
Србе, одсуство домаћих династија на челу њихових држава, а додатна отежавајућа околност за уједињење српског народа јесте постојање двије српске државе, Србије и Црне Горе, односно постојање двије српске династије. Као и други
научници његовог времена, и Вирсен је сматрао да је језик основна одредница
нације, па је написао да су Хрвати ''Срби католичке вјере који пишу латиницом''.71 Вирсен је примијетио да би увећање Србије значило умањење АустроуЦариграду, гдје је остао до краја Првог свјетског рата. Током службовања у Османском
царству бавио се заштитом српских интереса и имовине, у складу са обавезама које је преузела
шведска влада. Краће вријеме службовао је у Пољској и Великој Британији, да би 1922.
преузео дужност шведског посланика у Букурешту, гдје је остао до 1924. Осим у Румунији, био
је акредитован истовремено у Краљевини СХС и Грчкој. Затим је био шеф Мосулске комисије,
коју је формирало Друштво народа с циљем разграничења Турске и Ирака. Пуних дванаест
година (1925‒1937) био је шведски посланик у Берлину, а богату дипломатску каријеру окончао је на дужности посланика у Риму (1937‒1940). Умро је у Стокхолму 1946. Оставио је двије
књиге успомена: Minnen från fred och krig (Сјећања из мира и рата), Stockholm 1942. и Från
Balkan till Berlin (Од Балкана до Берлина), Stockholm 1943.
Svenska diplomatprofiler under 1900-talet (redaktörer Gunnar Artéus & Leif Leifland), Stockholm
2001, 9‒33.
70
Алфред Јенсен, Једна шведска књига о Србији и Балкану. Balkanfolken och stormakterna.
Historisktpolitiska orientstudier ap E. ap Wirsén, Uppsala 1909. (E. ap Wirsén: Балкански народи и
велике силе. Историско-политичка проучавања истока), Српски књижевни гласник, XXIV, 2,
Београд 1910, 144‒146.
71
Душан Топаловић, Један прилог проучавању Источног питања: Balkanfolken och
stormakterna. Historisktpolitiska orientstudier av Einar af Wirsén, Uppsala 1909; (Ејнар ав Вирсен,
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гарске, тј. да би остварење српских тежњи ка уједињењу проузроковало нестанак Хабзбуршке монархије. По њему, Срби могу да остваре своје уједињење
или у оквиру Аустроугарске или у рату против ње.72
Након путописних биљешки Светомира Николајевића, у Србији се појавио још један путопис кроз Скандинавију, у којем је предмет пажње опет била
Норвешка. Наиме, српска књижевница Исидора Секулић73 боравила је у Норвешкој у јесен 1911. године, а своје утиске о овој скандинавској земљи и њеним
становницима сабрала је у књизи Писма из Норвешке, коју је објавила 1914. године. Друго издање њене књиге објављено је тек 1951. године, послије чега су
њена Писма више пута штампана на српском језику. За Исидору Секулић Норвешка је мала и сиромашна земља, као и Србија, али далеко културнија. 74 Она
је написала да би људи радије ишли у питомију, богатију и љепшу Шведску,
или у врло европеизирану Данску, али је она одлучила да проведе неколико
мјесеци у Норвешкој.75
Исидора Секулић стекла је утисак да сјеверни крајеви у својој историји
и митологији ''имају борбу против насиља џинова и морских чудовишта, а у садашњости својој имају борбу против силе и немилосрђа камена, воде, зиме''. 76
Она је примијетила да од Бергена до Трондхејма има више цвијећа него у цијелој Италији, а ''норвешке очи, које имају чудан немир вода што обалу траже,
смире се када год погледају цвеће''.77 У својој књизи Исидора Секулић дотицала се историје, културе, пејзажа и свакодневног живота, а пишући о норвешком односу са Данском и Шведском, односно о норвешком национално-културном проблему, она га је упоредила са проблемом Срба у Аустроугарској,
који су имали старију и снажнију културу него Срби у Србији, али су је примали из других руку, без народног избора и слободе.78 Српска књижевница примијетила је да се у свим норвешким кућама много чита и свира, и да су Норвежани музикалан народ.79 Такође је у већим норвешким градовима уочила велиБалкански народи и велике силе. Историјско-политичка проучавања Истока, Упсала 1909.),
Гласник Удружења архивских радника Републике Српске, II, 2, Бањалука 2010, 539‒541.
72
Исто, 548‒549.
73
Исидора Секулић рођена је 1877. у Мошорину код Титела. Школовала се у Новом Саду, Сомбору и Будимпешти, а радила је као наставница у Панчеву, Шапцу и Београду. Била је писац,
преводилац и тумач књижевних дјела, говорила је више страних језика и сматрана је најобразованијом Српкињом свог времена. Од 1950. била је редовни члан Српске академије наука, као
прва жена примљена у њено чланство. Главна дјела Исидоре Секулић су: Писма из Норвешке
(1914), Ђакон Богородичине цркве (1919), Хроника паланачког гробља I–II (1940–1958) и
Његошу књига дубоке оданости (1951). Умрла је 1958. у Београду.
Душан Т. Батаковић, Срби у Југославији (1918–1991), Нова историја српског народа (приредио
Душан Т. Батаковић), Београд 2000, 342.
74
Isidora Sekulić, Pisma iz Norveške, Beograd 2002, 8.
75
Isto, 21.
76
Isto, 30.
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Isto, 33.
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Isto, 75.
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Isto, 88.
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ки број неудатих жена, што је покушала да објасни тиме што се у Норвешкој
рађа више жена него мушкараца, који се, уз то, исељавају у Америку. По Исидори Секулић, од свих жена Норвежанка је можда највише слободна.80 Њу је
посебно одушевљавала моћна и сурова планинска природа, тражећи управо у
норвешкој природи егзотику европског сјевера, у који је била заљубљена.81
Србија је била једна од 28 земаља које су учестовале на Петим љетним
олимпијским играма у Стокхолму 1912. године. Било је то прво учешће Србије
на олимпијади, а представљали су је атлетичари Душан Милошевић и Драгутин Томашевић. У октобру исте године започели су балкански ратови. Наиме, у
Првом балканском рату (8. октобар 1912 – 30. мај 1913. године), Србија, Црна
Гора, Грчка и Бугарска задобиле су значајна територијална проширења,
потиснувши Турску са готово читавог подручја Европе, послије чега је створена и независна држава Албанија, а у Другом балканском рату (29. јуни – 10.
август 1913. године), који је изазвала Бугарска, незадовољна расподјелом ослобођених територија, Србија, Црна Гора и Грчка су опет из рата изашле као
побједнице, овог пута уз помоћ Румуније и Турске.82
Ови ратови привукли су пажњу и у скандинавским земљама, па су појединци боравили тих година на Балканском полуострву. Тако је шведски новинар Аугуст Стакелберг, дописник конзервативног листа Stockholms Dagblad,
посјетио 1912. године Србију, о којој је стекао утисак да је ''чудна земља насељена чудним и дивљим народом''. Ипак, у Београду је примијетио да су људи
љубазни и услужни. Он је уочио да се у Србији током мобилизације појавио
вишак од 70.000 војника, што је објаснио ''необично високим смислом за самопожртвовање и дужност''. У прилог томе говорила је и чињеница да су се српски војници, који нису нашли мјесто у возу, на њиховом путу ка фронту држали испод вагона.83 Србију је 1912. године посјетио и Ерланд Мосберг, који је по
повратку у Шведску одржао предавање у којем је рекао да је српска војска показала шта мала и сиромашна нација може постићи ако су присутни прави дух
и спремност на самопожртвовање.84 Едвард Васел, дописник листа Svenska
Dagbladet, примијетио је да су Срби ''народ ратника'', чији је циљ ослобођење
њихове браће од ''турског јарма''.85 О Балканским ратовима писао је у својим
успоменама и Виктор Унандер, тадашњи шведски војни аташе у Османском
царству.86
80
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Почасни генерални конзул Србије у Стокхолму, Карл Адам Карлсон,
опремио је 1912. године о сопственом трошку једну амбуланту са три шведска
доктора и четири медицинске сестре и послао их у Србију, а 1913. године упутио је у Србију четири љекара и четири болничарке. Због тога је Карлсон 1914.
године одликован Орденом Светог Саве III реда.87
Почетком новембра 1912. године шведски почасни конзул у Београду
Давид Л. Симић обавијестио је Стокхолм да је у Србију стигла мисија шведског Црвеног крста, коју је предводио др Андерс Густаф Гронбергер, а у којој
су, осим њега, била двојица хирурга ‒ приправника, као и пет медицинских
сестара.88
Др Фриц Бауер водио је шведску амбуланту у Београду током 1913.
године. Осим њега, у тој мисији били су др О. Герцен, један приправник и пет
болничарки. Др Бауер није био одушевљен Београдом, у којем је примијетио
само једну пристојну улицу, али је имао много позитивних ствари да каже о
Србији, а посебно о војној медицинској њези. Он је у часопису Allmäna Svenska
Läkartidning објавио текст Intryck och erfarenheter från Svenska Röda Korsets
expeditions arbeten i Belgrad under 2:dra Balkankriget (Утисци и искуства из рада
мисије шведског Црвеног крста у Београду током Другог балканског рата). Др
Бауер је примијетио да народ који има тако добру припрему за све што има везе са болницама, у којима свако добија исту његу, не може бити тако лош као
што се често приказује.89
У Србији је током балканских ратова боравио и шведски љекар Уг Ханскеј, који је дошао са мисијом Црвеног крста и донио веће количине санитетског материјала. Такође, писао је и пјесме о Србима, а 1920. године одликован
је Орденом Светог Саве III реда.90 Појачано интересовање за Србе довело је до
тога да 1913. године на шведском језику буде штампан Горски вијенац.91 Ипак,
иако су балканске народе, а међу њима и Србе, шведски путописци често
описивали на веома позитиван начин, јасно је да су многи од њих мислили да,
долазећи на Балкан, посјећују мање цивилизован дио свијета.92
Током балканских ратова у српској војсци је била и мисија норвешког
Црвеног крста, коју је предводио санитетски капетан Јоаким Банг, а репортажа
о Србима током ратова 1912–1913. године, коју је написао норвешки официр и
путописац Аугуст Хенрик Ангел, имала је одјека код шире публике у тој скан-
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динавској земљи.93 Он је 1914. године у Кристијанији објавио књигу Naar et
lidet Folk kjæmper for Livet: Serbiske soldaterfortællinger (Када се један мали народ бори за живот: српске војничке приче). Ангел је написао да британске, њемачке и аустроугарске новине Србе представљају као да ништа не вриједе, ни
као народ, нити као војници. ''Али пошто сам видео српски народ у рату против
Турака, пошто сам живео са српским војницима током рата и након рата, све
више сам мишљења да је Србима нанета срамотна неправда; ја сам видео један
смирен, обуздан, топло родољубиво настројен народ, упознао сам војнике са
највишим ратничким моралом, храбре, послушне, издржљиве, вредне, који радо дају свој живот за своју земљу и своју браћу, за велику српску националну
идеју. Није ми преостало ништа друго него да их поштујем''. 94
Ангел је пренио и запажање др Банга: ''Српски народ је частан, смирен,
скроман живаљ – вредан и невероватно приљежан. Захвалност рањених српских војника сестрама и лекарима је просто дирљива. Од 700 пацијената које
смо лечили ни један се није на било какав начин жалио или шта критиковао.
Сви су били стрпљиви и добри и по правилу лепо расположени. Певали су своје народне песме које су пратили на једножичаном инструменту који су звали
гусле – и пушили су''.95
Књиге Хенрика Аугуста Ангела Кроз Црну Гору на скијама и Када се
један мали народ бори за живот: српске војничке приче преведене су на српски
језик тек крајем 20. вијека.
У Србији су током Балканских ратова боравила и шесторица данских
љекара: Јенс Ејнар Меуленграхт, Густав Вигерс Кијер, Ејгил Алексис Халас,
Андерс Јул, Роберт Хенри Лунд и Јерген Хенинг Вакендорф Стируп. Они су
службовали у Ваљеву, Београду и Шапцу.96
Балкански ратови били су увод у велика искушења кроз која су Срби
прошли у Првом свјетском рату (28. јули 1914 – 11. новембар 1918. године).
Немоћна да сузбија српски национални покрет, који је тежио ослобођењу и
уједињењу Срба, Хрвата и Словенаца, Аустроугарска се, уз подршку Њемачке,
упустила у отворени сукоб са Србијом, узевши Сарајевски атентат као повод за
агресију. Ипак, током 1914. године њена војска је три пута тучена на српском
фронту, па је у биткама на Церу, Дрини и Колубари од око 450.000 аустроугарских војника избачено из строја више од 270.000, а од око 250.000 српских
ратника, избачено је из строја више од 160.000. Епидемија пјегавог тифуса, која
је почела харати у децембру 1914. године, достигла је врхунац у фебруару и
марту 1915. Од око 400.000 обољелих војника и цивила умрло их је око
135.000. Амерички новинар Џон Рид написао је у прољеће 1915. да је Србија
93
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''земља смрти'' и да су сви мушкарци у Србији или у војсци или су мртви. Ипак,
и поред толиког обима страдања, он се чудио изузетно високом моралу Срба.97
Крајем 1914. године у Србију је из иностранства почела пристизати велика помоћ у медицинском особљу, а процјењује се да је дошло више од 2.000
људи, углавном из Русије, Велике Британије и Француске. Међу медицинским
особљем било је и Скандинаваца, а посебно Данаца. Шесторица доктора из
Данске службовали су у Србији 1915. године. То су били: Ерик Химелструп,
Карл Мортен Седорф, Аксел Брун, Антон Мариус Педерсен, Херберт Јоханес
Семан и Ханс Кристиан Грам.98 Током 1915–1916. осам данских болничарки
радило је у окружним болницама у Крушевцу, Параћину, Ћуприји и Књажевцу,99 а у Нишу је 1918. године боравио дански љекар Молгард.100 Српски почасни генерални конзул у Стокхолму, Карлсон, послао је о сопственом трошку
двије амбуланте Црвеног крста у Србију, са седам доктора и девет болничарки.101 Једна од тих амбуланти била је шведска мисија, састављена од четири
љекара, која је радила у Крагујевцу.102
Ипак, Краљевина Шведска је Краљевини Србији током Првог свјетског
рата више помогла штитећи њене интересе у Османском царству, него достављајући јој медицинску помоћ. Наиме, по Хашкој конвенцији, потписаној 1907.
године, између осталог се регулишу права и обавезе зараћених страна и обезбјеђује заштита ратних заробљеника и цивилних интернираца. Пошто је у ратним годинама одржавање уобичајених дипломатских односа било онемогућено, неке неутралне земље, попут Шведске, Шпаније и Холандије, преузеле су
улогу посредника. Све до 1917. заштитник српских интереса у Цариграду, при
турској влади, биле су Сједињене Америчке Државе. Међутим, кад је Америка
6. априла 1917. ступила у рат, Стејт дипартмент је предложио шведској влади
да преузме улогу заштитника интереса САД, Белгије и Србије у Османском
царству. Шведски посланик у Цариграду П. Г. Анкарсверд писао је Министарству иностраних послова у Стокхолму да би се рад на заштити српских интереса углавном састојао у томе да се економски помогну стотине српских држављана интернираних широм Отоманске империје. Шведска влада овластила
је 9. маја 1917. своје посланство у Цариграду да преузме заштиту српских интереса у Турском царству, о чему је шведско посланство обавијестило конзулате
у Смирни, Хаифи, Бејруту и Јерусалиму. Три дана касније о томе је званично
обавијештена и османска влада. Пошто је и Турска била потписница Хаш-ке
конвенције, она је, у складу са међународним обавезама, 22. маја 1917. годи-не
потврдила шведско преузимање заштите српских интереса у Османском
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царству. Крајем маја 1917. српска влада је, преко свог и шведског посланика у
Риму, послала шведској влади изразе своје најдубље захвалности.103
Под заштитом српских интереса подразумијевало се и старање о имовини Краљевине Србије у Османском царству, прије свега о згради српског посланства, становима и архиви. Иако је српска влада, преко свог посланства у
Берну, редовно слала новац за исплату закупнине и за рачуне за струју, 23. августа 1917. шведско посланство у Цариграду добило је писмо од власника зграде у којој је било смјештено српско посланство, у којем га је обавијестио да је
уговор о закупу између њега и српске владе, закључен у августу 1914. године,
поништен и да је он зграду издао другом закупцу. Стога је шведско посланство из те зграде пренијело сву покретну имовину, тј. намјештај и архиву, у
стан у којем је био смјештен српски генерални конзулат, а такође је извршило
уплату станарине до коначне селидбе. Заштитом српске архиве и намјештаја
бавио се у фебруару 1918. пуковник Ејнар ав Вирсен, војни аташе у шведском
посланству у Цариграду. 104 Он је у јануару 1918. године у Нишу дочекао шведску војну мисију, са којом је преко Скопља отишао на бугарски фронт.105
Током Првог свјетског рата у Османском царству налазило се око 6.000
српских заробљеника. Међутим, већину њих није заробила турска армија, него
аустроугарска, у чијим су се логорима налазили. На захтјев њемачких власти,
они су премјештени у Турску, да би својим радом помогли турске и њемачке
војне напоре. Уз оне који су одраније робовали у Отоманској империји, 3.080
Срба допремљено је у Турску у првих пет мјесеци 1918. године.106 Многи од
њих били су у изузетно тешком положају, као нпр. заробљеници који су сјекли
шуму у близини Црног мора. Њих је пуковник Вирсен посјетио 11. јуна 1918.
године, а осам дана касније написао је извјештај, у којем је рекао да српски
заробљеници немају кревете, покриваче, мадраце, јастуке, чак ни доње рубље,
да је њих 132 смјештено у једној бараци без купатила и без прозора, и да је храна веома оскудна. Он је извјештај закључио: ''У цјелини, услови заробљеника
су врло лоши''. Због тога је шведско посланство у Цариграду 30. јуна 1918. године упутило протест турском Министарству спољних послова.107
Током јула, августа и септембра 1918. године, главни задатак шведског
посланства у османској престоници био је да набави одјећу и обућу за српске
ратне заробљенике. Шведско посланство је новчано помагало и његу српских
болесника у њемачкој војној болници у Цариграду, а 27 интернираних српских
цивила у Смирни посједовали су исправе издате у тамошњем шведском конзу-
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лату.108 Срби су били расути широм Османског царства, а како Краљевина
Шведска није имала конзулате у свим дијеловима те простране државе, и неке
друге неутралне земље преузеле су улогу заштитница интереса Краљевине Србије, као нпр. Персија, Холандија и Шпанија. Ипак, кад је и посљедњи српски
ратни заробљеник напустио обале Турске, у шведском посланству у Цариграду
наставила је са радом ''српска секција'' ради заштите интернираних српских
цивила.109
Осим што је била заштитник интереса Краљевине Србије у Османском
царству, Краљевина Шведска посредовала је код аустроугарских власти у окупираној Србији поводом одузимања хране домаћем становништву, помагала је
снабдијевање српских заробљеника у Бугарској и штитила српско становништво у дијелу Србије који је био под бугарском окупацијом. Све то, као и избијање Октобарске револуције у Русији 1917. године (7. новембра по новом календару), која је угрозила рад српског посланства у Петрограду и безбједност српских држављана у Русији, довели су до тога да Србија отвори своја посланства
на сјеверу Европе и успостави сталне дипломатске односе са скандинавским
земљама. Разлози за отварање посланстава у Стокхолму и Копенхагену, као и
оних у Шпанији, Португалу, Холандији и САД, лежали су у потреби српске
владе, која се налазила у избјеглиштву у Грчкој, на острву Крф, да, упркос
великој материјалној оскудици, ојача међународни положај Србије.110
Српска влада отворила је најприје посланство у Стокхолму, које је било
надлежно за Шведску, а нешто касније и посланство у Копенхагену, које је било надлежно за Данску и Норвешку. Први податак који се појављује у документима у вези са посланством у Стокхолму потиче из 19. октобра (1. новембра по
новом календару) 1917. године.111 Српска влада је у децембру исте године упутила са Крфа допис српском посланству у Стокхолму, у којем од њега тражи да
ради на прикупљању аустријских и мађарских листова у којима се објављују
илустрације о злочинима аустроугарских трупа у Србији.112 Први шеф српске
дипломатске мисије у Шведској, у својству отправника послова, био је пјесник
и дипломата Милан Ракић,113 који је у Стокхолм стигао у јануару 1918. године.
Он је био у аудијенцији код шведског краља Густава V, ''којем је пренио љубаз108
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не поздраве нашег народа'' и којем је говорио о разлозима отварања посланства
у Шведској. По извјештају који је Ракић поднио српској влади, шведски краљ
изразио је своје симпатије за Србију и наду у скоро окончање рата. 114 Али, тек
што је стигао у Стокхолм, Милан Ракић добио је обавјештење од Министарства иностраних дела да је затражен агреман за новог посланика у Стокхолму,
што је Ракића непријатно изненадило, због чега је тражио и објашњење. 115
Ипак, Ракић је све до маја 1918. године слао дописе из Стокхома као отправник послова.116 Он је у јануару 1918. године јавио српској влади да поједине
шведске новине пишу о намјери Србије да склопи сепаратни мир, по узору на
Румунију.117
Премда је као нови шеф српске дипломатске мисије у Стокхолму помињан Милутин Јовановић,118 за првог српског посланика у Шведској изабран је
Бошко Чолак-Антић.119 Иако је указ о његовом постављењу донесен 18. фебруара 1918, он је на дужност ступио тек у мају исте године. Милан Ракић отпутовао је у Велику Британију, а у новембру 1918. преузео је дужност посланика у
Копенхагену.120 Из шведског посланства у Бечу јављено је 19. фебруара 1918.
шведској влади да је Бошко Чолак-Антић један од најистакнутијих српских дипломата. Он је 10. јуна 1918. обавијестио шефа шведске дипломатије Јоханеса
Хелнера да је стигао у Стокхолм и преузео дужност српског посланика у
шведској престоници. Такође је затражио пријем код шведског краља, достављајући као прилог и писмо регента Александра I Карађорђевића шведском краљу Густаву V Бернадоту, у којем препоручује Чолак-Антића.121 Српски посланик је у јуну 1918. године био у посјети код Хелнера, а затим на пријему код
шведског краља и код барона Рудбека.122
Истог мјесеца Пашић је са Крфа писао Чолак-Антићу у Стокхолм да се
код шведске владе заузме ради побољшања положаја српске дјеце, узраста од
десет до седамнаест година, који су из Србије одведени у логор Браунау у
Чешкој и логор Нежидер у Мађарској. У првом их је било око 600, а у другом
око 800. Њих су Аустријанци скупили послије повлачења српске војске, јер су
се изгубили или су им родитељи погинули. Њихов положај био је изузетно
тежак, јер су умирали од глади и зиме. О њима су највише бринуле САД, али
америчким ступањем у рат било је потребно наћи неку неутралну земљу да им
114
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помаже.123 Српска влада покренула је широку дипломатску акцију да ова дјеца
буду пребачена у Данску, што је подржао и дански Црвени крст, уз начелну
сагласност данске владе. Међутим, Њемачка је блокирала ову акцију својим
захтјевом да одговарајући број њених заробљеника буде пуштен из савезничких логора и пребачен у Данску. У међувремену, дански Црвени крст и даље је
достављао намирнице у Браунау, за шта му је била упућена захвалност српске
владе. Ипак, упућена помоћ по свој прилици није сва стизала до дјеце, јер су је
неке особе у логору узимале од њих и препродавале. Рат је у јесен 1918. године
завршен, тако да до упућивања српске дјеце у Данску није ни дошло.124
Никола Пашић тражио је још од српског посланика у Стокхолму да предузме кораке код шведске владе поводом намјере аустроугарских окупационих
власти да прикупљају храну у Србији.125
Априла 1918. године из српског посланства у Стокхолму јављено је српској влади да познати слависта Алфред Јенсен, који је превео на шведски језик
епске спјевове Горски вијенац и Смрт Смаил-аге Ченгића, ради на објављивању низа публикација и монографија под насловом Nationernas bibliotek, које је
покренула издавачка кућа P. A. Norstedt & Söners Forlag. Јенсен је замолио српско посланство да сарађује, што је и било у великом интересу Срба. 126 Међутим, Стефан Стефановић, који је од октобра 1918. био преводилац у српском
посланству у Стокхолму, 127 писао је 31. децембра 1918. да је у почетку мислио
да се ту заправо ради о пропаганди српских непријатеља, посебно Бугара, о којима је требало да буде штампана прва монографија из планиране серије. Он је
сматрао да је Јенсен привржен Бугарима. Ипак, књига Bulgarerna, објављена у
јуну исте године, увјерила је Стефановића да се ради о објективно урађеном
послу, због чега би било корисно да Срби подрже најављену монографију о
''Србо-Хрватима''.128 Иначе, Карл Адам Карлсон писао је 9. октобра 1919. шведском Министарству спољних послова да би Стефан Стефановић био подесан
кандидат за шведског конзула у Београду.129
Интересовање за Србе у шведском јавном мнијењу постојало је у јесен
1918. године, а Бошко Чолак-Антић јавио је српској влади 17. октобра 1918. да
шведски новинар Нилс Хорнеј преко Лондона одлази на српски и грчки
фронт.130 Југословенско посланство у Стокхолму доставило је 6. марта 1919.
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шведском свештенику Ј. Хауарду Свинстеду илустроване материјале о Србима,
које је он раније тражио.131
Један од задатака српског посланства у Стокхолму током 1918. године
био је да, преко шведског Министарства спољних послова и његовог посланства у Цариграду, просљеђује редовну мјесечну помоћ српске владе у износу
од 5.000 француских франака српским заробљеницима и интернирцима у Османском царству. Уз то, оно је имало да прати писање шведске штампе и да
настоји сузбити тенденциозне вијести које су биле уперене против интереса
Краљевине Србије, односно Краљевине Срба, Хрвата и Словенаца, 132 јер су Бугари развили јаку и прилично успјешну пропаганду у скандинавским земљама.
У ту сврху они су ангажовали социјалистичке делегате у Стокхолму и софијског рабина, чији су позиви за мир и разумијевање међу балканским народима
код шведског јавног мнијења представљали Бугарску као миротворца. Управо
је питање односа Србије односно Краљевине СХС са Бугарском, током рата и
послије њега, било једно од најзаступљенијих у шведској штампи. Шведска
штампа бавила се и Јадранским питањем, и у почетку је била на страни Италије, сматрајући је важном чланицом Антанте и гледајући на Јужне Словене као
на сувише револуционаран елеменат. Међутим, кад је амерички предсједник
Вудро Вилсон подржао југословенске захтјеве, писање шведске штампе умногоме је промијењено.133
За свог првог дипломатског представника у Копенхагену српска влада је
19. октобра (1. новембра по новом календару) 1917. године поставила Милутина Јовановића,134 који је, послије напорног и опасног путовања, са особљем
посланства стигао на одредиште 18. априла 1918. Они су из Лондона четири
дана путовали данским теретним бродом, а два брода из тог конвоја потопила
је њемачка подморница. Јовановић је похвалио данског капетана, који је свој
брод скренуо са курса и искрцао их у Бергену, чиме је за неколико дана
скратио њихово путовање.135 Јовановић је имао звање министра резидента, које
је било нешто ниже од посланичког звања и које је касније нестало из дипломатске праксе. Већ 20. априла 1918. њега је примио дански министар иностраних послова Ерик Скавенијус, којем је Јовановић поменуо тешку ситуацију у
Србији и сурово поступање окупатора, посебно Бугара, према српском станов131
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ништву. Такође је поменуо тешку ситуацију српских ратних заробљеника и замолио да се данска влада ангажује за њих. Скавенијус је потврдно одговорио,
али уз напомену да су данска средства ограничена. Српско посланство у Копенхагену имало је задатак да развија сарадњу са данским Црвеним крстом на
организовању помоћи српским ратним заробљеницима у Њемачкој и Аустроугарској, јер је управо преко Данске био отворен још један од коридора за
достављање те помоћи.136
Четири дана након разговора са Скавенијусом, Јовановић је био у аудијенцији код данског краља Кристијана X. Дански краљ био је љубазан и предусретљив према српском дипломатском представнику и изразио је увјерење да
ће отварање посланства у Копенхагену унаприједити односе данског и српског
двора. Он је још рекао да су му познате патње српског народа и његове војске
приликом повлачења из земље и изразио жељу за његову добробит, а Јовановић
је искористио ову благонаклоност да му скрене пажњу на тежак положај српских ратних заробљеника. Неколико дана касније Јовановић је наишао на још
срдачнији пријем код краљевог стрица, принца Валдемара, почасног предсједника данског Црвеног крста. Он је изразио симпатије за српски народ и осудио
нечовјечно понашање окупатора у Србији.137
Почетком маја 1918. године, Никола Пашић је са Крфа писао Милутину
Јовановићу у Копенхаген да је шведски посланик у Цариграду ''чија влада
штити наше интересе у Турској'' извијестио српског посланика у Стокхолму, да
се у близини варошице ''Меамудус'' у Малој Азији налази 900 заробљених
Срба, који су искоришћавани за тешке физичке радове и да им пријети смрт од
глади. Пашић је тражио од Јовановића да обавијести о томе норвешке власти и
да се ангажује код њих на заштити живота заробљених Срба.138
Пошто је у надлежности српског посланства у Копенхагену била и Норвешка, Јовановић је крајем маја 1918. отпутовао у Кристијанију, гдје је разговарао са норвешким министром иностраних послова Нилсом Клаусом Иленом,
а затим и са норвешким краљем Хаконом VII, рођеним братом данског краља.
И министар и краљ изразили су запрепашћење злочинима окупатора у Србији
и, за разлику од данских званичника, обојица су показали отворену наклоност
према Антанти и њеним савезницима, уз увјерење у њихову побједу, показавши врло негативан став према Централним силама. Краљ Хакон VII рекао је
чак да одговорност за избијање рата лежи на Аустроугарској, при чему је Јовановић примијетио код Илена ''скупљање обрва''. Норвешки краљ имао је и личне разлоге да буде огорчен, јер је њемачки цар својевремено настојао да спријечи његов избор за краља.139 Читајући норвешку штампу, Јовановић је прими136
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јетио да је јавно мнијење у Норвешкој отвореније наклоњено савезничкој ствари него у Данској. Норвешки социјалисти били су за Антанту, док су дански
били проњемачки настројени, премда је у Копенхагену током рата боравио
познати српски социјалиста Триша Кацлеровић. Уз то, Норвежани су били
огорчени због њемачког потапања њихових бродова, који су углавном били у
служби савезника иако Норвешка није учествовала у рату.140
С обзиром на то да је Милутин Јовановић био физички одсутан из Норвешке, тамо је имао значајну подршку српског почасног конзула у Кристијанији Петера Винтера, који је једно вријеме био под сумњом српске владе због
својих контаката са њемачким предузећима током рата. Међутим, пошто ништа
неповољно за Винтера није установљено, Јовановић је имао позитивно мишљење о њему, као и о Хенрију Едгару Тегнеру, који је, на Јовановићев приједлог,
4. јуна 1918. постављен за вицеконзула Србије у Копенхагену.141 Током маја и
јуна 1918. године у српској влади се размишљало о отварању посланства у
Кристијанији.142
По повратку у Копенхаген српски дипломатски представник за Данску и
Норвешку дао је интервју за један од најугледнијих данских листова, провладин Politiken, у којем је рекао да Србија није повела освајачки рат, него да јој је
он наметнут, али да се Србија, која је претрпјела велике људске и материјалне
жртве, бори за ослобођење осталих Јужних Словена, и то на принципу самоопредјељења. Он је о датом интервјуу обавијестио српско Министарство иностраних дела.143 Ипак, из сједишта српске владе, са грчког острва Крф, стигло је
упутство српском посланству у Копенхаген да се у промовисању српских интереса више оријентише на успостављање блиских веза са угледним данским политичарима, него на званична саопштења и новинске интервјуе. Међутим, Јовановић је уочио да су дански политичари резервисани и да највише воле оне
стране дипломате који су мало активни.144
Српска посланства у Стокхолму и Копенхагену имала су важну улогу у
достављању помоћи за српске поданике у Русији, који су се усљед револуције,
грађанског рата и спољне интервенције налазили у изузетно тешком положају,
јер су били у материјалној немаштини и изложени хапшењима и злостављањима. Српско посланство у Стокхолму одржавало је везе са норвешким посланством у шведској престоници, с обзиром на то да је норвешка дипломатска мисија неко вријеме штитила српске интересе у Русији.145 Управо је норвешко посланство било заслужно за успјешну евакуацију из Русије кнеза Арсена Карађорђевића, рођеног брата краља Петра I Карађорђевића, чије је путовање преко
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Бергена било чувано у строгој тајности.146 Такође, норвешко посланство у Петрограду захтијевало је од руског Комесаријата за спољне послове ослобађање
кнегиње Јелене, ћерке краља Петра I, која је била удата за руског великог кнеза
Ивана Константиновича. По њу је отишао један службеник норвешког конзулата и она је почетком јануара 1919. стигла у Копенхаген.147 Судбина њеног мужа, којег су бољшевици убили, тада је оцијењена као неизвјесна.148 Српска влада и двор изразили су захвалност норвешкој влади поводом ослобађања кнегиње Јелене, до којег је дошло у посљедњи час, јер су убрзо потом и Норвешка и
Данска прекинуле дипломатске односе са бољшевичком владом и повукле своје особље из Русије. Тамо је остао једино дански Црвени крст, па је сва помоћ у
акцији повратка у отаџбину бивших аустроугарских војника српског и југословенског поријекла који су били заробљени на руском фронту ишла преко њега.
Изгледа да су важну улогу у пружању помоћи Србима и осталим Југословенима имали дански официр Фок и његов сарадник Аксел Валблау, обојица ангажовани у данском Црвеном крсту.149 Дјелатност данског Црвеног крста довела је до настанка озбиљних новчаних дуговања овој организацији, која мјесецима нису била измирена, па је српски посланик у Копенхагену тражио да дуговања буду плаћена.150 Он је 21. маја 1920. писао југословенској влади да је
норвешки конзул у Москви, Холмо, заступајући српске и југословенске интересе учинио издатак од 675 норвешких круна и да би ову суму требало исплатити норвешком Министарству спољних послова.151
Иначе, у свом извјештају о ситуацији у Шведској, а посебно о распрострањености бољшевизма и мјерама које шведске власти предузимају против
њега, Бошко Чолак-Антић нагласио је да бољшевици имају мали број посланика у парламенту, да немају велики утицај у шведском друштву и да не представљају велику друштвену опасност, упркос новцу за пропаганду који добијају из Русије.152
У јулу 1918. Никола Пашић обавијестио је Милутина Јовановића о намјери да на његово мјесто постави Милана Ракића.153 Пашић је тражио од Јовановића да смисли неки увјерљив разлог због којег послије тако кратког времена
напушта Копенхаген, будући свјестан да тако брза промјена дипломатског
представника може оставити негативан утисак код домаћина. Ипак, у данском
Министарству спољних послова су са изненађењем и жаљењем примили вијест
о Јовановићевом премјештају. Њему је у августу 1918. било наређено да крене
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у Швајцарску, а српска влада га је обавијестила да Ракић неће ни доћи, већ да
ће секретар посланства Брана Марковић бити постављен за отправника послова. Овом одлуком Јовановић је био непријатно изненађен, указавши у свом одговору да је агреман за Ракића већ дат и да би снижавање ранга српског дипломатског представника у Копенхагену могло нанијети озбиљну штету српским
интересима, посебно у вријеме кад је акција прикупљања и слања помоћи српским заробљеницима и дјеци била у току. Јовановић је у септембру 1918. године био у опроштајној посјети код данског краља, а затим и код норвешког краља, с којим је имао отворен и срдачан разговор и који је изразио велике симпатије за српски народ и његову војску.154
Брана Марковић био је отправник послова155 све док Милан Ракић 18.
новембра 1918. године није преузео дужност српског посланика у Данској и
Норвешкој, обављајући тај посао нешто дуже од двије године. Током свог мандата углавном је боравио у Копенхагену, али је период од 20. фебруара до 1.
априла 1920. године провео у Кристијанији.156
Након што је српска војска у септембру 1918. године извршила пробој
Солунског фронта, а потом ослободила не само Србију него и готово читаво
подручје на којем су живјели Срби, Хрвати и Словенци, у Београду је 1. децембра 1918. године проглашена Краљевина Срба, Хрвата и Словенаца. Тим чином су сва дипломатска представништва Краљевине Србије преименована у
посланства и конзулате новостворене државе. Прва влада југословенске државе
формирана је 20. децембра 1918. За њеног предсједника изабран је Стојан Протић, а за министра иностраних дела Анте Трумбић. Међутим, у међународним
односима још увијек је постојала Краљевина Србија, коју је низ држава и даље
признавао као субјекат међународног права и носиоца међународних односа.
Дакле, пред новом владом налазио се задатак да задобије међународно признање и током Париске мировне конференције управо је то питање постало актуелно у међународној политици.157
Српски, односно југословенски посланик у Шведској, Бошко ЧолакАнтић, предао је 7. јануара 1919. шведском министру спољних послова Јоханесу Хелнеру ноту о формирању Краљевине Срба, Хрвата и Словенаца, изражавајући жељу за наставак односа са Краљевином Шведском. Хелнер га је пријатно примио и замолио га да новој влади пренесе најтоплије честитке. Шведска је
тада избјегла да формално призна нову државу, па је у наредним мјесецима посланство у Стокхолму и даље третирано као српско.158 У ствари, шведска влада
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није Краљевину СХС сматрала новом државом, него територијално увећаном
Краљевином Србијом, која је промијенила име, што је, по званичном Стокхолму, било у складу са Сенжерменским уговором од 10. септембра 1919. 159
Југословенски министар иностраних дела Анте Трумбић јавио је 18. јануара 1919. шефовима дипломатија Француске, Британије, Италије, САД, Белгије, Португала, Шпаније, Шведске, Данске, Норвешке, Холандије, Грчке,
Швајцарске, Јапана, Чехословачке, Пољске и Ватикана, да му је у новоствореној држави повјерен ресор спољних послова. Норвешки министар иностраних
послова Нилс Клаус Илен послао је 26. јануара 1919. године телеграм југословенском колеги, у којем је потврдио пријем његовог саопштења. Он је још додао да је норвешка влада срећна што може успоставити службене односе са југословенском владом. Тако је Краљевина Норвешка постала не само прва скандинавска земља која је признала Краљевину Срба, Хрвата и Словенаца, него
прва држава уопште која је признала југословенску државу.160
Посланик у Копенхагену Милан Ракић послао је 28. јануара 1919. телеграм Анти Трумбићу, у којем га је обавијестио да је дански шеф дипломатије
Ерик Скавенијус изразио захвалност влади у Београду и рекао да се неће осјећати мање срећан да ступи у службене односе са њом.161
До потписивања мировног споразума 1919. године новостворену државу признале су Норвешка, САД, Грчка, Швајцарска, Чехословачка, Велика Британија и Француска, а послије закључења мира то су учиниле и остале државе.
Цијенећи одлуку норвешке владе о признању Краљевине СХС, у Београду је у јануару 1919. године било говора о томе да Фотије Станојевић буде
именован за југословенског посланика у Кристијанији.162 Ипак се од те идеје
одустало, јер се југословенска влада током 1919. године нашла пред задатком
обнове земље, па је усљед недостатка финансијских средстава размишљала о
укидању појединих дипломатских представништава, укључујући и она у Стокхолму и Копенхагену. Бошко Чолак-Антић тражио је преиспитивање такве одлуке уколико она није коначна. Он је истакао потребу да Краљевина СХС има
бар једно посланство у скандинавским земљама, и то из четири разлога: 1. да
прати развој догађаја у Русији, 2. да одржава непосредан додир са малим и
средњим државама ради заштите заједничких интереса у Друштву народа насупрот великим силама, 3. да брани југословенску државу од непријатељских
кампања у штампи и да оконча необавијештеност и равнодушност јавног мнијења и 4. да ствара нове трговинске везе и штити југословенске економске интересе. Анте Трумбић се сагласио са посланиковим гледиштем, а Стојан Протић је одговорио да посланство ''по свој прилици'' неће бити укинуто. Ипак, нова југословенска влада, на челу са Миленком Веснићем, 8. децембра 1920. го159

RA, UD (T/A), 523.
Bogdan Krizman, nav. djelo, 363.
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дине укинула је посланства Краљевине СХС у Стокхолму и Копенхагену. Као
разлог за такву одлуку наведена је потреба штедње. Чолак-Антић обавијестио
је 27. децембра 1920. године шведског министра спољних послова Хермана
Врангела да југословенска влада затвара посланство искључиво због финансијских разлога.163 Он је притом захвалио за предусретљивост шведске владе за
вријеме његовог боравка у Стокхолму и изразио увјерење да ће добри односи
двију држава бити настављени.164
Скупоћа у скандинавским земљама свакако је имала утицаја на одлуку
југословенске владе о укидању посланстава у Стокхолму и Копенхагену. 165 Међутим, успостављање мира и постепено сређивање политичких прилика у Европи довели су до тога да Скандинавија за југословенску државу изгуби онај значај који је имала током Првог свјетског рата. За Краљевину СХС већи значај
добиле су неке друге земље, а непосредно пред укидање посланстава у Стокхолму и Копенхагену поново су успостављени дипломатски односи са Њемачком и отворена посланства у Берлину и Варшави.166
Бошко Чолак-Антић напустио је Стокхолм 5. јануара 1921. године.167
Милан Ракић пренио је данској и норвешкој влади увјеравања југословенске
владе о наставку пријатељских односа, а затим опроштајним пријемом код
двојице краљева у јануару 1921. године окончао своју дипломатску мисију,
послије чега је и он напустио Скандинавију.168
Југословенско посланство у Стокхолму поново је отворено 1936. године,
а југословенски посланик у шведској престоници био је акредитован истовремено у све три скандинавске земље.
Скраћенице:
АС ‒ Архив Србије
МИД ‒ Министарство иностраних дела
АЈ ‒ Архив Југославије
38 ‒ Централни пресбиро Председништва Министарског савета Краљевине
Југославије
80 ‒ Збирка Јована Јовановића Пижона
334 ‒ Министарство иностраних послова Краљевине Југославије
433 ‒ Почасни генерални конзулат Краљевине Југославије у Копенхагену
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RA ‒ Riksarkivet (Шведски национални архив)
UD ‒ Utrikesdepartmentet (Министарство иностраних послова Краљевине
Шведске)
Goran Latinovic
Relations of the Kingdom of Serbia and the Kingdom of Serbs,
Croats and Slovenes with the Scandinavian Countries until 1920
Summary
The beginning of relations between the South Slavic and the Scandinavian
people were translating and publishing activities, which started in late XVIII century
and lasted for more than a hundred years, until the appointment of the first honorary
consul at the end of XIX and the beginning of XX century and it was the main aspect
of Serbian-Scandinavian and South Slavic-Scandinavian relations. But, even those
relations were only occasional and of an indirect nature. The tendency of Serbia to
find new markets and thus free from the Austro-Hungarian economic and political
pressure led to the conclusion of trade agreements with Sweden (1907), Norway and
Denmark (1909). However, the Serbian trade exchange with these countries was
negligibly low. Medical missions from the Scandinavian countries in Serbia during
its liberation wars, starting in 1912, gave a humble, but precious contribution to
better acquainting and the enhancement of mutual relations. Swedish engagement in
protection of Serbian interests in the Ottoman Empire (1917–1918) was especially
important. Moreover, Sweden was mediating with Austro-Hungarian and Bulgarian
authorities in the occupied Serbia in order to protect the civilian population, and was
also helping Serbian captives in Bulgaria. Therefore, Serbia opened its legations in
Stockholm and Copenhagen in 1918 and established permanent diplomatic relations
with Sweden, Denmark, and Norway. The additional reason for such decision was
the October Revolution in Russia, in which Serbia lost a great ally, and faced a need
to strengthen its international position. During two years of activities of those
legations, more intense diplomatic relations between the Kingdom of Serbia, i.e. the
Kingdom of Serbs, Croats and Slovenes, and the Scandinavian countries were
established for the first time in history. However, those relations were interrupted
due to the change of political circumstances in Europe. The Yugoslav state started to
maintain close relations with France and those countries with which it had a common
interest: the protection of post-war order. Consequently, the Scandinavian countries
did not have almost any significance in the Yugoslav foreign policy. The Yugoslav
legation in Stockholm was reopened in 1936, and Yugoslav envoy in the Swedish
capital was accredited in the same time in all three Scandinavian countries.
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МОДЕРНИЗАЦИЈА БОСАНСКЕ ПРОВИНЦИЈСКЕ
ВОЈСКЕ У ПРОЦЕСУ АМЕРИЧКО-ОСМАНСКОГ
СПОРАЗУМИЈЕВАЊА 1862. ГОДИНЕ
Апстракт: У раду се анализирају Споразум о трговини и пловидби
склопљен 1862. године између Сједињених Америчких Држава и Османског
царства, као и рефлексије одређених тачака споразума на простор Босне и Херцеговине, првенствено на пољу набавке америчког наоружања. Споразум је закључен у Цариграду 25. фебруара, а ратификован 5. јуна, такође у Цариграду.
Прогласио га је предсједник Абрахам Линколн 22. јула 1862.
Кључне ријечи: Сједињене Америчке Државе, Османско царство, споразум, 1862. година, босанска провинцијска војска.
Америчко-османске везе постојале су и прије званичних уговора, јер су
трговачки интереси водили америчке лађе у Медитеран.1 Први амерички брод
упловио је у Измир 1797. gодине, а пошто није постојао уговор с Портом трговина се одвијала преко енглеског конзулата. За конзулске услуге плаћала се висока надокнада, тако да су Американци врло брзо почели да раде на успостављању дипломатских односа. Међутим, први амерички дипломатски напори нису уродили плодом. Влада у Вашингтону, поред великих трошкова, у развоју
трговине суочила се с још једном препреком – "Берберском обалом". Гусари из
сјеверноафричких провинција (Марока, Туниса, Алжира, Триполија) упорно су
нападали и пљачкали америчке бродове. Плаћање откупа и исплата надокнада
берберским вођама нису трајно ријешили ово питање. На крају је интервенисала америчка војска покренувши читав низ акција на гусарска упоришта.2 Триполитански рат (1801–1805) није осигурао безбједност америчких бродова.
Када је 1807. запријетила опасност од избијања рата с Енглеском, америчке
снаге су се повукле из региона оставивши америчке бродове на милост и неми-

1

В. J. E. Field, America and the Mediterranean World 1776–1882, Princeton 1969.
В. M. Boot, The Savage Wars of Peace: Small Wars and the Rise of American Power, New York
2002; F. Lambert, The Barbary Wars: American Independence in the Atlantic World, New York 2005;
J. E. London, Victory in Tripoli: How America`s War with Barbary Pirates Established the U.S. Navy
and Shaped a Nation, New Jersey 2005.
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лост гусарима. Након рата 1812. САД су новом демонстрацијом силе успјеле да
омогуће безбједну пловидбу Медитераном.3
Али формални споразум са берберским сизереном, односно Османским
царством,4 није постигнут. Због добрих односа с Цариградом, влада у Вашингтону чак није подржавала грчку борбу за независност, за разлику од европских
сила. Влада у Цариграду је пристала на успостављање дипломатских и конзуларних односа са САД тек након тешког пораза код Наварина.
Удружена флота европских земаља уништила је османску морнарицу у
бици код Наварина 1827. Ближи односи са САД могли су бити корисни у обнови морнарице, што је убиједило султана да пристане на споразум. Влада САД
обећала је "тајним и одвојеним чланом" да ће помоћи обнову османске флоте, а
заузврат је добила статус најповлашћеније нације у трговини и право уласка
америчких бродова у Црно море. Сенат није одобрио тајни дио споразума, али
су Американци и без званичног одобрења ипак конструисали нове бродове и
увјежбавали османске морепловце.5
Споразум из 1830. године6 одобрио је амерички Сенат 1. фебруара 1831,
а Сједињене Америчке Државе добиле су разне пословне привилегије, ниске
царине и право да отварају конзулате. Наредних деценија америчко-османски
односи наставили су да се развијају. 7 У вријеме Америчког грађанског рата,
новим уговором проширила се сарадња између двију земаља.

Избор Абрахама Линколна за предсједника 1860. године покренуо је ланац догађаја који ће подијелити Сједињене Америчке Државе. Преко 600.000
жртава ће пасти прије него што федералне трупе угуше побуну.8 Када су
априла 1861. почеле прве борбе, влада у Вашингтону нашла се практично без
савезника. Од европских сила једино јој је Русија била наклоњена. Енглеска и

3

G. C. Herring, From Colony to Superpower. U. S. Foreign Relations since 1776, New York 2008,
100.
4
Османско царство представљало је сложену мрежу локалних система и подсистема, са провинцијама којима је директно управљала централна власт, земљама са посебним статусом и
трибутарним територијама. Влашка, Молдавија, Србија биле су вазалне кнежевине, арапски
посједи царства, Дамаск (Сирија) и Багдад (Ирак) биле су класичне процинције, док су Мека с
Медином и Јемен имали посебан статус. Османске сјеверноафричке провинције уживале су најширу могућу аутономију.
5
Herring, нав. дјело, 168.
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За текст уговора види: H. Miller, Treaties and Other International Acts of the United States of
America III, Washington 1933, 541–57.
7
В. L. J. Gordon, American Relations with Turkey 1830–1930: Аn Economic interpretation,
Philadelphia 1932.
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О Америчком грађанском рату постоји обимна и исцрпна литература. Издвајамо J. M.
McPherson, Battle cry of freedom. The Civil War Era, Oxford 1988.
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Француска, због својих политичких циљева, благонаклоно су гледале на новоуспостављену Конфедерацију Држава Америке.9
Међутим, у Цариграду јужњачке државе нису могли наићи на подршку.
Порта, и сама уздрмана побунама, није благонаклоно гледала на сецесионистичке покрете, макар се дешавали с друге стране океана. Скоро деценију покушавала је Порта да угуши устанак у Херцеговини.10 У години ступања на престо султана Абдулазиса11 у Либану се искрцала француска војска да би смирила немире у тој провинцији.12 Новембра 1861. САД због афере Трент13 улазе у
дипломатски спор с Енглеском, а у прољеће 1862. године француски владар
Наполеон III шаље војну експедицију у Мексико. У таквим спољнополитичким условима влада у Вашингтону покреће дипломатску акцију у Цариграду.
Циљ је био нови, детаљнији и по САД повољнији споразум с Османским царством.
Едвард Џој Морис, опуномоћеник предсједника Абрахама Линколна, и
Мехмед Емин Али-паша, опуномоћеник султана Абдулазиса, склопили су Споразум од 23 члана14 25. фебруара 1862. у Цариграду. Постојао је обострани
интерес да дође до овог споразума, и двије владе нису дозвољавале да им
нешто стане на пут. Када је у априлу 1862. из засједе убијен амерички мисионар, убице су брзо пронађене и посјечене. Други амерички мисионар убијен је
у јулу исте године. Реакција Цариграда поново је била одлучна, уложен је велики напор и убице су ухваћене и објешене. Званични Вашингтон такође је био
спреман на уступке, па тако у Споразуму уопште нису спомињани мисионари,
за разлику од споразума који су у то вријеме склапани с Кином.15
Први члан Споразума потврђује сва права, привилегије и имунитете који
су додијељени грађанима и пловилима Сједињених Америчких Држава. Други
члан дозвољава грађанима САД-а да купују у свим дијеловима Османског
царства и његових посједа сву робу, без икаквих изузетака, произведену од
стране Царства и посједа. Трећи предвиђа да грађани САД-а плаћају исте таксе
као и највиша класа османских поданика или странци у унутрашњој трговини.
Четврти члан предвиђа да се планирана такса од осам процената годишње смањује за по један проценат. Коначно би била смањена на фиксну таксу у висини
једног процента од номиналне вриједности, која би покривала тек трошкове ад9
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11
Султан Абдулазис (1861–1876) наслиједио је Абдулмеџида I (1839–1861).
12
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Капетан брода Сан Јокинта, ухапсио је два изасланика Конфедерације на енглеском броду
Трент 8. новембра 1861. године. Влада у Лондону протестовала је због заустављања и инспекције брода који плови под енглеском заставом. Лорд Палмерстон, предсједник владе, тражио је
надокнаду штете, формално извињење и пуштање затвореника.
14
У прилогу је дат комплетан текст уговора на енглеском језику.
15
Field, нав. дјело, 296–297.
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министрације и контроле. Пети члан дозвољава увоз робе произведене у САД,
такса је фиксна – осам процената од вриједности. Члан број шест каже:
"Дозвољено је да сва роба произведена у страној земљи, а намијењена за увоз у
Уједињене кнежевине Молдавију и Влашку или Кнежевину Србију, која би
пролазила кроз било које друге дијелове Царства, не буде подвргнута плаћању
царинских такси док не доспије у та кнежевства; и, с друге стране, да свака роба произведена у страној земљи која пролази кроз та кнежевства, а намијењена
је другим дијеловима Царства, неће бити подвргнута плаћању царинских такси
док та роба не доспије до прве царинарнице под директном управом Високе
Порте. На исти начин ће се поступати с робом која је произведена у тим кнежевствима као и са сваком другом робом која је произведеном у било ком другом дијелу Царства намијењеној извозу; таква роба ће бити подложна плаћању
царинских такси – прва, царинарницама напријед поменутих кнежевстава, а потоња царинарницама Царства; суштина је у томе да се ни увозне ни извозне
таксе ни у ком случају неће наплаћивати више од једном". Сљедећих пет чланова садрже детаљна упутства за послове предвиђене у првим члановима Споразума. Члан 12 предвиђа да се такса за робу у транзиту с три смањи на два
процента. Планирано је да се послије осам година такса фиксира на један проценат, као надокнада за трошкове регистрације. Члан 13 даје грађанима САД-а
или њиховим заступницима који тргују робом произведеном у страним земљама, иста права, привилегије и имунитете које имају субјекти који тргују робом
произведеном у њиховим земљама. Члан 14 изузима со и дуван са списка производа који грађани САД-а могу увозити у османске посједе. Дозвољавају међутим, да се та два производа купују ради извоза из Османског царства.
Члан 15, између осталог, садржи и сљедеће: "Висока Порта задржава
право да изда забрану на увоз барута, топова, војног оружја и опреме у Османско царство". То је практично значило да је увоз оружја дозвољен. Сљедећа четири члана односе се на разне обавезе надлежних, а у 20. члану закључује се:
"Овај споразум, након ратификације, замијениће споразум о трговини од 16.
августа 1838. између Високе Порте и Велике Британије, као основу на којој се
заснива трговина са Сједињеним Америчким Државама и наставиће да важи
сљедећих 28 (двадесет и осам) година од дана размјене ратификација; свака од
уговорних страна је слободна да упути другој страни, по истеку 14 (четрнаест)
година (то вријеме је фиксирано, будући да ће одредбе овог споразума тада у
потпуности ступити на снагу), обавјештење о његовој ревизији или прекиду по
истеку једне године од тог обавјештења, као и поново, по истеку 21 (двадесет и
једне) године. Овај споразум ће се примјењивати у свакој од провинција Османског царства; то јест, у свим посједима Његовог Царства; то јест, у свим посједима Његовог Царског Величанства Султана, у Европи или Азији, Египту и
другим дијеловима Африке које припадају Високој Порти, у Србији и у Уједињеним Кнежевствима Молдавије и Влашке". Сљедећа два члана посвећена су
детаљима. Посљедњи, 23 члан, гласи: "Овај споразум ће се ратификовати и ратификације размијенити у Цариграду за три календарска мјесеца, или прије ако
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је то могуће, и ступиће на снагу по ратификацији". Пошто је 5. јуна ратификован у Цариграду, Споразум је коначно 22. јула у Вашингтону својим печатом
овјерио предсједник Абрахам Линколн.
Недуго по потписивању показала се сва предност и корист за Вашингтон од оваквог уговора са Цариградом. Трговина с Османским царством била је
до тада примарно увозна. Америка је куповала производе по три до четири пута већој вриједности него што је била вриједност производа које је продавала.
Једино је у доба Кримског рата, а и тада свега двије године, амерички извоз у
Османско царство био већи од увоза. У новим оклоностима дошло је до промјене тог односа због два "нова" америчка производа – петролеја16 и наоружања.17

"Најдужи вијек империје" карактерисало је опадање, како економско и
друштвено тако и војно. Требало је војно-бирократски апарат феудалне државе
прилагодити развоју цивилизације и културе Европе XIX вијека. Неспособност
Османског царства да то оствари био је и један од фактора у Источном питању.18 На почетку владавине Абдулмеџида проблему реформе војске приступило се доста озбиљно.19 Танзиматске бирократе покушали су да централизацијом реформишу државу. Тако је 1843. Царство подијељено на шест армијских
области, од којих три биле у Румелији – Цариград, Македонија и Босна (сједиште Битољ). Војна академија је реорганизована двије године касније.20 За
обнову некадашње војне моћи било је потребно и модерно наоружање. У немогућности да самостално производи савремено оружје, Порта се окренула увозу.
Војне реформе покренуте су у Царству након Кримског рата (1853–1856) с
циљем модернизације по западноевропском узору, али је тек иза 1863. дошло
до правих промјена јер је тек тада почело наоружавање пушкама ''острагушама''.21
Босанским ејалетом22 у вријеме потписивања Споразума управљао је валија Топал Шериф Осман-паша (1861–1869), један од малобројних који је више
година23 остао на положају.24 У периоду од 1833. до 1860. дужност босанског
валије обављало је 17 намјесника, што значи да су намјесници у просјеку смје16

Амерички конзул у Цариграду је 1879. јавио да је свака лампа над Пророковим гробом
напуњена петролејом из Пенсилваније.
17
Field, нав. дјело, 311.
18
М. Екмечић, Балкански народи у Источној кризи 1875–1878, Balcanica IX, Београд 1978, 8.
19
Историја Османског царства, приредио Роберт Мантран, Београд 2002, 581.
20
И. Ортајли, Најдужи век империје, Београд 2004, 117.
21
A. Aličić, Uređenje bosanskog ejaleta od 1789. do 1878. godine, Sarajevo 1983, 153.
22
Систем вилајета заведен је у цијелом Царству 1865–1866. године.
23
Осам година био је босански валија. Смијењен у јануару 1869. године, упутио се у Дунавски
вилајет не чекајући свога насљедника Омер Февзи-пашу. Два мјесеца касније поново је именован за босанког валију, да би био дефинитивно смијењен маја 1869.
24
За вријеме 415 година османске владавине дужност валије је обављало 260 намјесника (неки
су били више пута намјесници); V. Biščević, Bosanski namjesnici Osmanskog doba (1463.–1878.),
Sarajevo 2006, 425.
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њивани у року краћем од двије године.25 Руски конзул Шчулепников писао је
руском посланству у Цариграду да је Осман-паша бољи од претходних валија,
али и да је окружен лицима која се противе реформи и која негативно утичу на
просперитет провинције.26 Ова покрајина је, по мишљењу Порте, била у сталном нереду.27 Очекивало се да ће уз помоћ Србије да избије устанак у Босни.
Тома Ковачевић, благајник у војном министарству, поднио је почетком фебруара 1862. "Пројект за подизање буне против Турака у Босни и Херцеговини,
Старој Србији и Нишком и Видинском пашалуку живећи".28 Марта 1862. јавно
се говорило да Србија "мисли искористити устанак у Босни и Херцеговини...".29
Али до побуне у Босни није дошло, Србија се из више разлога није упустила у
овај подухват.30
Црна Гора, која је у десетогодишњем устанку била, више или мање,
ослонац херцеговачких устаника, поражена је у рату 1862.31 Период од јануара
1862. до јесени 1863. представља временски оквир у којем је постепено сломљен Херцеговачки устанак.32 Међутим, османска војска у Босни и Херцеговини, гарант суверенитета Порте у провинцији, и даље је била организована по
традиционалном обрасцу.

Организација османске војске вијековима је била повезана с друштвеноекономским системом у цјелини. Спахија, уживалац посједа, тимара, био је
основ војне организације. Након укидања јањичара 1827. приступило се стварању регуларне војске, коју је Махмуд II назвао Побједоносна мухамеданска
војска (тур. Asakiri Mansurei Muhammediye). Стварањем ове војске постепено је
ликвидирана спахијска војска на начин да упражњени тимари нису више додјељивани новим спахијама, него су предати Државној благајни. Оне спахије чији
тимари нису остали упражњени нису више сматрани активном војском, него су
преведени у редифу тј. резервну војску. У Босни ова мјера није прихваћена.
Као и у другим областима државне управе, османске реформе су и у војсци у
Босни и Херцеговини касниле у односу на остале покрајине Царства. 33 Босански муслимани су одбили да напусте свој ранији војни статус и да се упишу у

25

S. Bašagić-Redžepić, Kratka uputa u prošlost Bosne i Hercegovine (od g. 1463–1850), Sarajevo
1900, 183.
26
И. Тепић, Босна и Херцеговина у руским изворима (1856–1878.), Сарајево 1988, 103.
27
Aličić, нав. дјело, 65.
28
G. Šljivo, Bosna i Hercegovina 1861–1869, Orašje 2005, 126.
29
Берић, нав. дјело, 925.
30
Србија није имала подршку европских сила. Постојала је опасност да се Аустрија умијеша у
сукоб или да у сарадњи с Енглеском, финасијски помогне османску војску.
31
В. Б. Павићевић, Црна Гора у рату 1862, Београд 1963.
32
Берић, нав. дјело, 877.
33
В. I. Tepić, Osmanska vojska i policija u bosanskom vilajetu od 50-ih do 70-ih godina XIX vijeka,
Godišnjak Društva istoričara Bosne i Hercegovine, XXXVII, Sarajevo 1986, 91–116.
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редовну војску.34 Омер-паша Латас (1807–1871) током свог похода у Босни35
није успио да босанске муслимане приволи на обављање војне службе.
Љета 1863. Порта је у Босну упутила Ахмет Џевдет-ефендију с мандатом да организује војску по узору на остале провинције Османског царства.36
Бригадни генерал Махмуд-паша путује те године у Аустрију, Белгију, Француску и Енглеску с циљем да се набави оружје за војску у Босни.37
Џевдет-ефендија вршио је у исто вријеме функцију врховног војног судије и инспектора. Обишао је разне крајеве вилајета заговарајући и проводећи
војне реформе. Задржао се до јесени 1864. Заведена је војна обавеза, два пука
регрутована крајем 1864. и 1865. обучавани су војној вјештини на принципу
регуларне армије – низама.38 Новоформиране трупе требало је опремити и наоружати. По извјештају италијанског конзула, допремање оружја у Босну почело
је јула 1866.39
Наоружавање армије лоциране у Босни и Херцеговини ишло је према
распореду министарства војске у Цариграду. Руски конзулски извјештаји помно прате модернизацију турске војске и о томе извјештавају своје претпостављене, мада се у овим изворима не наводи увијек о којој се врсти пушака ради.40
Модернизација пјешадијских јединица регуларне армије није увијек било праћена и модернизацијом јединица у резерви нити јединица башибозука. У њима
је владао прави хаос у погледу врсте наоружања. Порта је почетком 1868.
одлучила да у Босну пошаље 5.000 пушака иглењача, с циљем да босанскохерцеговачке муслимане снабдије модернијим наоружањем.41
Османски вазал кнежевина Србија је још раније кренула да се припрема
за будући окршај и коначно ослобођење. За тај велики задатак било је потребно
оружје, и српска влада је настојала да своје трупе што прије опреми. 42 Kнез
Михаилo Обреновић (1860–1868) почео је припреме за заједничку акцију балканских земаља против османске власти.43

34

Aličić, нав. дјело, 152–156.
В. G. Šljivo, Omer-paša Latas u Bosni i Hercegovini 1849–1852, Sarajevo 1977; Исти, Bosna i
Hercegovina 1849–1853, Banjaluka 1990.
36
H. Kreševljaković, Dževdet-pašina pisma o Bosni iz 1864. godine, Sabrana djela IV, Sarajevo 1991,
51.
37
Tepić, нав. дјело, 101.
38
Исто, 105.
39
Izvještaji italijanskog konzulata u Sarajevu (1863–1870), priredili P. Mitrović i H. Kreševljaković,
Sarajevo 1958, 110.
40
И. Тепић, Босна и Херцеговина у руским изворима (1856–1878.), Сарајево 1988, 230.
41
Исто, 231.
42
В. Р. Петровић, Дипломатски спор о преносу српског оружја 1862. године преко Румуније,
Годишњица Николе Чупића, књига XLVIII Београд 1939.
43
В. Г. Јакшић, В. Вучковић, Спољна политика Србије за владе кнеза Михаила (Први балкански
савез), Београд 1963.
35
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Србија 1867. није успоставила односе са САД,44 али је купила више десетина хиљада америчких пушака. Аустроугарски конзул у Београду Бењамин
Калај у мају 1868. забиљежио је у свом дневнику да Србија има 28.000 "америчких острагуша".45 Други османски вазал, Египат, 1866. је наручио пушке у
САД-у. Уговор је потписан с фирмом Колт, која је конвертовала 12.000 старих
америчких пушака Спрингфилд М.1861 у систем Снајдер.46
Изненађен једноставношћу и ниском цијеном израде острагуша, Цариград је наручио у Енглеској велики контингент овог оружја. До 1868. је у
јединицама размјештеним у Босни и Херцеговини било око 6.000 комада новог
модела, чији су конструктори били браћа Снајдер.47 Османске трупе у Босни
користиле су га у току устанка 1875–1878. Московске ведомости су јављале да
је почетком априла 1877. сва босанска редифа и национална милиција (заптије)
под оружјем, а да је милиција била наоружана пушкама типа Снајдер.48
Након Америчког грађанског рата Висока Порта је од САД-а откупила
за то вријеме савршенство оружарске технике – Хенри Винчестер М.1866. Османска коњица је већ 1866. била снабдјевена пушкама тог типа и таквих пушака је до 1876. имала 39.000 комада. Цариград је за потребе војске 9. новембра
1870. купио 5.000 карабина и 15.000 мускета овог новог вишеметног система, а
16. новембра 1871. још 30.000 мускета. Цио контингент плаћен је укупно
1,600.000 долара.49 У рату 1876–1878. године ово оружје показало је сву премоћ вишеметне над једнометном пушком.50 Turkish Winchester сматран је најбољом пушком којом је свијет тада располагао.51
У вријеме српског устанка у Босни карабинима тог типа био је наоружан
Бањалучки драгонски сувари алај III румелијске ордије.52 Извјештај бањалучког команданта од 9. маја 1877. о томе да су устаници у Кључком кадилуку
спалили зграде у којима су изгорјеле "двије винчестерке и шест шнајдерових
пушака" прилог је констатацији да су босански провинцијски војници у току
устаничког превирања били наоружани снајдеровим и винчестеровим оружјем.53
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Порта је 1869. године откупила америчке ратне вишкове, 125.000 пушака тзв. "спредњача".54
Поред овог оружја, Турци су уговорили и куповину 236.000 сабљи,
60.000 расходованих пушака Енфилд и 50,000.000 набоја за пушке.55 Османска
власт је током 1870–1871. од Велике Британије откупила лиценцу за оружје
Марк I, а производњу уступила САД-у, односно познатој фирми Провиденс
Тул. Потписала је уговор с Провиденс Тулом за испоруку 60.000 пушака
Пибоди. Произведено је и плаћено 40.000 до августа 1877. Осим тога, дио ових
пушака дошао је до Османлија тако што их је Француска купила од САД-а,
Њемачка заробила у рату а затим дала или продала својој савезници османској
империји.56 За босанску војску у Дубровник је прољећа 1873. стигао пароброд с
товаром од 2.000 пушака.57
Такође је потписан уговор за два милиона пушчаних набоја са компанијом из Бриџпорта и Њу Хејвена у Конектикету. Међутим, Њујоршки Тајмс је 2.
августа 1877. писао о кризи у компанији, до које је дошло због кашњења исплата са османске стране, због којих је обустављена даља испорука. 58 До избијања
рата 1876, османска армија располагала је импозантном бројком од 650.000
пушака Хенри-Мартин.59 Устаничке јединице у Босни такође су користиле америчко оружје, додуше у мањем обиму а до њега су долазили током борби.60
Огромне залихе америчког наоружања, смјештеног по утврђеним босанским мјестима, постале су плијен аустроугaрске војске љета 1878. Генерал Јосип Филиповић, освајајући Босну, у многим мјестима кроз која је прошао затекао је огромне количине оружја и муниције. Само у Сарајеву нађена су четири
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милиона набоја за пушке, између осталог оружја и опреме и велике залихе пушака система Снајдер, Винчестер, Хенри Мартин.61

Крај рата 1878. промијенио је статус Босанског вилајета. На Берлинском
конгресу Аустроугарској је допуштено да окупира Босну и Херцеговину па су
те провинције прешле у надлежност Џона А. Касона, америчког посланика у
Бечу.62 Након Велике источне кризе односи између двије земље (САД-а и Османског царства) почињу да се нарушавају. 63 Сједињене Америчке Државе почеле су све више да се занимају за положај хришћана у муслиманској држави.
Поданици САД-а отварали су све више школа за хришћанску дјецу, отваране
су нове мисије. У први план америчко-османских односа је избило питање положаја и права Јермена. У току посљедње деценије 19. вијека америчка штампа
се сврставала на страну Јермена у конфликту с османском владом. 64 Први
свјетски рат још је више закомпликовао америчко-османске односе. Влада у
Цариграду је априла 1917. прекинула дипломатске односе са САД. Пораз у
Првом свјетском рату означио је крај Османског царства, а новостворена Република Турска успоставила је дипломатске везе са САД тек 1927. године.

Radovan Subic
Modernization of Bosnian Provincial Army in the Process of American –
Ottoman Treaty in 1862
Summary
The United States of America and the Ottoman Empire reached the Treaty of
Commerce and Navigation in 1862. The Article 15 permitted trade of arms although
this was not permitted by the Contract from 1830. For the purpose of army
modernization, the Government in Constantinople equipped its troops, including
Bosnian Provincial Army, with the American arms. The governments of countries,
which were vassals to Constantinople, were behaving in a similar way. The part of
these arms ended in the hands of the Serb rebels during the uprising from 1875 to
1878.
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ПРИЛОГ
Treaty of Commerce and Navigation Between the United States and the Ottoman Empire. Concluded
at Constantinople, February 25, 1862. Ratifications exchanged at Constantinople, June 5,1862.
Proclaimed by the President of the United States July 22, 1862.
BY THE PRESIDENT OF THE UNITED STATES OF AMERICA:
A PROCLAMATION
Whereas a treaty of commerce and navigation between the United States of America and the Ottoman
Empire was concluded and signed by their respective plenipotentiaries at Constantinople on the
twenty-fifth day of February last, which treaty, in the English language, is word for word as follows:
Treaty of Commerce and Navigation between the United States of America and the Ottoman Empire.
The United States of America on the one part, and His Imperial Majesty the Sultan of the Ottoman
empire on the other part, being equally animated by the desire of extending the commercial relations
between their respective countries, have agreed, for this purpose, to conclude a treaty of commerce
and navigation, and have named as their respective plenipotentiaries, that is to say: The President of
the United States of America, Edward Joy Morris, minister resident at the Sublime Porte and His
Imperial Majesty the Sultan of the Ottoman empire, his highness Mehemed Emin Aali Pacha, minister
of foreign affairs, decorated with the imperial orders of the Ottomanich in Brilliants, Majidich, and
order of Merit of the First Class, and the grand crosses of several foreign orders; who, after having
communicated to each other their respective full powers, found in good and due form, have agreed
upon the following articles:
ARTICLE I.
All rights, privileges, and immunities, which have been conferred on the citizens or vessels of the
United States of America by the treaty already existing between the United States of America and the
Ottoman empire, are confirmed, now and forever, with the exception of those clauses of the said treaty
which it is the object of the present treaty to modify; and it is, moreover, expressly stipulated that all
rights, privileges, or immunities, which the Sublime Porte now grants, or may here after grant to, or
suffer to be enjoyed by the subjects, ships, commerce, or navigation of any other foreign power, shall
be equally granted to and exercised and enjoyed by the citizens, vessels, commerce, and navigation of
the United States of America.
ARTICLE II.
The citizens of the United States of America, or their agents, shall be permitted to purchase, at all
places in the Ottoman empire and its possessions, (whether for the purposes of internal trade or of
exportation,) all articles, without any exception whatsoever, the produce or manufacture of the said
empire and possessions; and the Sublime Porte having, in virtue of the second article of the
convention of commerce, of the lath of August, 1838, with Great Britain, formally engaged to abolish
all monopolies of agricultural produce, or of every other articles whatsoever, as well as all "permits"
(tezkerehs) from the local governors, either for the purchase of any article, or for its removal from one
place to another when purchased, any attempt to compel the citizens of the United States of America
to receive such "permits" from the local governors shall be considered as an infraction of this treaty,
and the Sublime Porte shall immediately punish with severity any viziers, or other officers, who shall
have been guilty of such misconduct, and shall render full justice to citizens of the United States of
America for all losses or injuries which they may duly prove themselves to have suffered thereby.
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ARTICLE III.
If any articles of Ottoman produce or manufacture be purchased by citizens of the United States of
America, or their agents, for the purpose of selling the same for internal consumption in Turkey, the
said citizens, or their agents, shall pay at the purchase and sale of such articles, and in any manner of
trade therein, the same duties that are paid in similar circumstances by the most favored class of
Ottoman subjects, or of foreigners in the internal trade of the Ottoman empire.
ARTICLE IV.
No other or higher duties or charges shall be imposed in the dominions and possessions of either of
the contracting parties, on the exportation of any article to the dominions and possessions of the other,
than such as are or may be payable on the exportation of the like article to any other foreign country;
nor shall any prohibition be imposed on the exportation of any article from the dominions and
possessions of either of the two contracting powers to the dominions and possessions of the other,
which shall not equally extend to the exportation of the like article to any other country.
No charge or duty whatsoever will be demanded on any article of Ottoman produce or manufacture
purchased by citizens of the United States of America, or their agents, either at the place where such
article is purchased or in its transit from that place to the place whence it is exported, at which it will
be subject to an export duty not exceeding eight per cent., calculated on the value at the place of
shipment, and payable on exportation; and all articles which shall once have paid this duty shall not
again be liable to the same duty, however they may have changed hands within any part of the
Ottoman empire.
It is furthermore agreed, that the duty of eight per cent. above mentioned will be annually reduced by
one per cent. until it shall be, in this manner, finally reduced to a fixed duty of one per cent. ad
valorem, destined to cover the general expenses of administration and control.
ARTICLE V.
No other or higher duties shall be imposed on the importation into the United States of America of
any article the produce or manufacture of the dominions and possessions of His Imperial Majesty the
Sultan, from whatever place arriving, whether by sea or by land; and no other or higher duties shall be
imposed on the importation into the dominions and possessions of His Imperial Majesty, of any article
the produce or manufacture of the United States of America, from whatever place arriving, than are or
may be payable on the like article the produce or manufacture of any other foreign country; nor shall
any prohibition be maintained or imposed on the importation of any article, the produce or
manufacture of the dominions and possessions of either of the contracting parties, into the dominions
and possessions of the other, which shall not equally extend to the importation of the like articles,
being the produce or manufacture of any other country.
His Imperial Majesty further engages that, save as hereinafter excepted, he will not prohibit the
importation into his dominions and possessions of any article the produce and manufacture of the
United States of America, from whatever place arriving; and that the duties to be imposed on every
article the produce or manufacture of the United States of America imported into the empire and
possessions of His Imperial Majesty the Sultan, shall in no case exceed one fixed rate of eight per
cent. ad valorem, or a specific duty, fixed by common consent, equivalent thereto. Such rate shall be
calculated upon the value of such articles at the wharf, and shall be payable at the time of their being
landed, if brought by sea, or at the first custom-house they may reach, if brought by land.
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If these articles, after having paid the import duty of eight per cent., are sold either at the place of their
arrival or in the interior of the country, neither the buyer nor the seller shall be charged with any
further duty in respect to them; and if such articles should not be sold for consumption in the Ottoman
empire, but should be re-exported within the space of six months, the same shall be considered as
merchandise in transit by land, and be treated as is stated hereinafter in Article XII. of this treaty; the
administration of the customs being bound to restore, at the time of their reexportation, to the
merchant, who shall be required to furnish proof that the goods in question have paid the import duty
of eight per cent., the difference between that duty and the duty levied on goods in transit by land, as
set forth in the article above cited.
ARTICLE VI
It is understood that any article the produce or manufacture of a foreign country intended for
importation into the United Principalities of Moldo-Wallachia, or into the principality of Servia,
which shall pass through any other part of the Ottoman empire, will not be liable to the payment of
customs duty until it reaches those principalities; and, on the other hand, that any article of foreign
produce or manufacture passing through those principalities, but destined for some other part of the
Ottoman empire, will not be liable to the payment of customs duty until such article reaches the first
custom-house under the direct administration of the Sublime Porte.
The same course shall be followed with respect to any article the produce or manufacture of those
principalities, US well as with respect to any article the produce or manufacture of any other portion
of the Ottoman empire, intended for exportation; such articles will be liable to the payment of customs
duties-the former to the custom-house of the aforesaid principalities, and the latter to the Ottoman
custom-house; the object being that neither import nor export duties shall in any case be payable more
than once.
ARTICLE VII.
The subjects and citizens of the contracting parties shall enjoy, in the dominions and possessions of
the other, equality of treatment with native subjects or citizens in regard to warehousing, and also in
regard to bounties, facilities, and drawbacks.
ARTICLE VIII.
All articles which are, or may be, legally importable into the United States of America, in vessels of
the United States, may likewise be imported in Ottoman vessels without being liable to any other or
higher duties or charges, of whatever denomination, than if such articles were imported in vessels of
the United States; and, reciprocally, all articles which are or may be legally importable into the
dominions and possessions of His Imperial Majesty the Sultan in Ottoman vessels, may likewise be
imported in vessels of the United States without being liable to any other or higher duties or charges,
of whatever denomination, than if such articles were imported in Ottoman vessels. Such reciprocal
equality of treatment shall take effect without distinction, whether such articles come directly from the
place of origin or from any other country. In the same manner there shall be perfect equality of
treatment in regard to exportation, so that the same export duties shall be paid, and the same bounties
and drawbacks allowed in the dominions and possessions of either of the contracting parties on the
exportation of any article which is, or may be, legally exportable therefrom, whether such exportation
shall take place in Ottoman or in vessels of the United States, and whatever may be the place of
destination, whether a port of either of the contracting parties, or of any third power.
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ARTICLE IX.
No duties of tonnage, harbor, pilotage, light-house, quarantine, or other similar or corresponding
duties of whatever nature, or under whatever denomination, levied in the name or for the profit of
government, public functionaries, private individuals, corporations, or establishments of any kind,
shall be imposed in the ports of the dominions and possessions of either country upon the vessels of
the other country which shall not equally, and under the same conditions, be imposed in the like cases
on national vessels in general.
Such equality of treatment shall apply reciprocally to the respective vessels, from whatever port or
place they may arrive and whatever may be their place of destination.
ARTICLE X.
All vessels, which, according to the laws of the United States, are to be deemed vessels of the United
States, and all vessels which, according to Ottoman laws, are to be deemed Ottoman vessels, shall, for
the purposes of this treaty, be deemed vessels of the United States and Ottoman vessels, respectively.
ARTICLE XI.
No charge whatsoever shall be made upon goods of the United States, being the produce or
manufacture of the United States of America, whether in vessels of the United States, or other vessels,
nor upon any goods the produce or manufacture of any other foreign country carried in vessels of the
United States, when the same shall pass through the Straits of the Dardanelles, or of the Bosphorus,
whether such goods shall pass through those straits in the vessels that brought them, or shall have been
transhipped to other vessels; or whether, alter having been sold for exportation, they shall, for a
certain limited time, be landed in order to be placed in other vessels for the continuance of their
voyage. In the latter case, the goods in question shall be deposited at Constantinople, in the magazines
of the custom-house, called transit magazines; and in any other places where there is no entrepot, they
shall be placed under the charge of the administration of the customs.
ARTICLE XII.
The Sublime Porte, desiring to grant, by means of gradual concessions, all facilities in its power to
transit by land, it is stipulated and agreed that the dub of three per cent. levied up to this time on
articles imported into the Ottoman empire, in their passage through the Ottoman empire to other
countries, shall be reduced to two per cent. payable as the duty of three per cent. has been paid
hitherto, on arriving in the Ottoman dominions; and at the end of eight years, to be reckoned from the
day of the exchange of the ratifications of the present treaty, to a fixed and definite tax of one per
cent., which shall be levied, as is to be the case with respect to Ottoman produce exported, to defray
the expense of registration.
The Sublime Porte, at the same time, declares that it reserves to itself the right to establish, by a
special enactment, the measures to be adopted for the prevention of fraud.
ARTICLE XIII.
Citizens of the United States of America, or their agents, trading in goods the produce or manufacture
of foreign countries, shall be subject to the same taxes, and enjoy the same rights, privileges, and
immunities, as foreign subjects dealing in goods the produce or manufacture of their own country.
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ARTICLE XIV.
An exception to the stipulations laid down in the Vth Article shall be made in regard to tobacco in any
shape whatsoever, and also in regard to salt, which two articles shall cease to be included among those
which the citizens of the United States of America are permitted to import into the Ottoman
dominions.
Citizens of the United States, however, or their agents, buying or selling tobacco or salt for
consumption in the Ottoman empire, shall be subject to the same regulations and shall pay the same
duties as the most favored Ottoman subjects trading in the two articles aforesaid; and furthermore, as a
compensation for the prohibition of the two articles above mentioned, no duty whatsoever shall in
future be levied on those articles when exported from the Ottoman empire by citizens of the United
States.
Citizens of the United States shall, nevertheless, be bound to declare the quantity of tobacco and salt
thus exported to the proper custom-house authorities, who shall, as heretofore, have the right to watch
over the export of these articles, without thereby being entitled to levy any tax thereon on any
presence whatsoever.
ARTICLE XV.
It is understood between the trio contracting parties that the Sublime Porte reserves to itself the
faculty and right of issuing a general prohibition against the importation into the Ottoman empire of
gunpowder, cannon, arms of war, or military stores, but such prohibition will not come into operation
until it shall have been officially notified, and will apply only to the articles mentioned in the decree
enacting the prohibition. Any of these articles which have not been so specifically prohibited shall. on
being imported into the Ottoman empire, be subject to the local regulations, unless the legation of the
United States of America shall think fit to apply for a special license, which will in that case be
granted, provided no valid objection thereto can be alleged. Gunpowder, in particular, when allowed
to be imported will be liable to the following stipulations:
1. It shall not be sold by citizens of the United States in quantities exceeding the quantities prescribed
by the local regulations.
2. When a cargo or a large quantity of gunpowder arrives in an Ottoman port, on board a vessel of the
United States, such vessel shall be anchored at a particular spot, to be designated by the local
authorities7 and the gunpowder shall thence be conveyed, under the inspection of such authorities, to
depose or fitting places designated by the government, to which the parties interested shall have
access under due regulations.
Fowling-pieces, pistols, and ornamental or fancy weapons, as also small quantities of gunpowder for
sporting, reserved for private use, shall not be subject to the stipulations of the present article.
ARTICLE XVI
The firmans required for merchant vessels of the United States of America, on passing through the
Dardanelles and the Bosphorus, shall always be delivered in such manner as to occasion to such
vessels the least possible delay.
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ARTICLE XVII
The captains of merchant vessels of the United States, laden with goods destined for the Ottoman
empire, shall be obliged, immediately on their arrival at the port of their destination, to deposit in the
custom-house of said port a true copy of their manifest.
ARTICLE XVIII.
Contraband goods will be liable to confiscation by the Ottoman treasury; but a report, or proces
verbal, of the alleged act of contraband, must, so soon as the said goods are seized by the authorities,
be drawn up and communicated to the consular authority of the citizen or subject to whom the goods
said to be contraband shall belong; and no goods can be confiscated as contraband, unless the fraud
with regard to them shall be duly and legally proved.
ARTICLE XIX.
All merchandise, the produce or manufacture of the Ottoman dominions and possessions, imported
into the United States of America, shall be treated in the same manner as the like merchandise, the
produce and manufacture of the most flavored nation.
All rights, privileges, or immunities, which are now or may hereafter be granted to, or suffered to be
enjoyed by the subjects, vessels, commerce, or navigation of any foreign popover in the United States
of America, Mall be equally granted to, and exercised and enjoyed by the subjects, vessels, commerce,
and navigation of the Sublime Porte.
ARTICLE XX.
The present treaty, when ratified, shall be substituted for the commercial convention of the l6th of
August, 1838, between the Sublime Porte and Great Britain on the footing of which the commerce of
the United States of America lots been heretofore placed, and shall continue in force for 28 [twentyeight] years from the day of the exchange of the ratifications; and each of the two contracting parties
being, however, at liberty to give to the other, at the end of 14 {fourteen] years, (that time being fixed,
as the provisions of this treaty will then have come into full force,) notice for its revision, or for its
determination at the expiration of a year from the date of that notice, and so again at the end of 21
[twenty-one] years.
The present treaty shall receive its execution in all and every one of the provinces of the Ottoman
empire; that is to say, in all the possessions of His Imperial Majesty the Sultan, situated in Europe or
in Asia, in Egypt, and in the other parts of Africa belonging to the Sublime Porte, in Servia, and in the
united principalities of Moldavia and Wallachia.
ARTICLE XXI.
It is always understood that the government of the United States of America does not pretend, by any
article in the present treaty, to stipulate for more than the plain and fair construction of the terms
employed, nor to preclude in any manner the Ottoman government from the exercise of its rights of
internal administration where the exercise of these rights does not evidently infringe upon the
privileges accorded by ancient treaties or by the present treaty to citizens of the United States or their
merchandise.
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ARTICLE XXII.
The high contracting parties have agreed to appoint, jointly, commissioners for the settlement of a
tariff of custom-house duties, to be levied in conformity with the stipulations of the present treaty, as
well upon merchandise of every description, being the produce or manufacture of the United States of
America, imported into the Ottoman empire, as upon articles of every description the produce or
manufacture of the Ottoman empire and its possessions, which citizens of the United States or their
agents are free to purchase in any part of the Ottoman empire for exportation to the United States or to
any other country. The new tariff, to be so concluded, shall remain in force during seven years, dating
from the date of the exchange of the ratifications.
Each of the contracting parties shall have the right, a year before the expiration of that term, to
demand the revision of the tariff. But if, during the seventh year, neither the one nor the other of the
contracting parties shall avail itself of this right the tariff then existing shall continue to have the force
of law for seven years more, dating from the day of the expiration of the seven preceding years; and
the same shall be the case with respect to every successive period of seven years.
ARTICLE XXIII.
The present treaty shall be ratified and the ratifications shall be exchanged at Constantinople in three
calendar months, or sooner, if possible, and shall be carried into execution when ratified.
Done at Constantinople, on the twenty-fifth day of February, 1862.
EDWARD JOY MORRIS, [L. S.]
AALI, [L. S.]
And whereas the said Treaty has been duly ratified on both parts, and the respective ratifications of the
same were exchanged at Constantinople, on the fifth ultimo, by Edward, Joy Morris, Minister
Resident of the United States at the Sublime Porte, and by his Highness Hehemed Emin Aali Pacha,
Minister of Foreign Affairs of His Imperial Majesty the Sultan of the Ottoman Empire, on the part of
their respective Governments:
Now, therefore, be it known that I, ABRAHAM LINCOLN, President of the United States of
America, have caused the said Treaty to be made public, to the end that the same, and every clause
and article thereof, may be observed and fulfilled with good faith by the United States and the citizens
thereof
In witness whereof, I have hereunto set my hand and caused the seal of the United States to be affixed.
Done at the City of Washington, this second day of July, in the year of our Lord one thousand eight
hundred and sixty-two, and of the Independence of the United States the eighty sixth.
ABRAHAM LINCOLN.
By the President:
F. W. SEWARD, Acting Secretary of State.

[ http://avalon.law.yale.edu/19th_century/ot1862.asp (6. јули 2012) ]

155

БОРИВОЈЕ МИЛОШЕВИЋ, Тома А. Братић – херцеговачки свештеник, историчар...

БОРИВОЈЕ МИЛОШЕВИЋ
Филозофски факултет, Бања Лука
Студијски програм за Историју
milosevic977@gmail.com

УДК 930.1:929 Братић Тома А.
10.7251/GUARS1406157M

ТОМА А. БРАТИЋ – ХЕРЦЕГОВАЧКИ
СВЕШТЕНИК, ИСТОРИЧАР И ЕТНОГРАФ
Апстракт: Тома А. Братић спада у групу најзначајнијих херцеговачких
истраживача народних обичаја и локалне историје, тзв. Вукових сљедбеника.
Иако није био школован историчар, његови прилози представљају обимом мали, али садржајем значајан прилог познавању Херцеговачког устанка 1875–
1878. Братић је дао изузетан допринос проучавању народног живота и обичаја,
најприје у Херцеговини. Попут његових савременика, Братићев рад је временом неоправдано пао у заборав.
Кључне ријечи: Тома А. Братић, православно свештенство, Босна и
Херцеговина, етнографија, историја, књижевност.
Тома А. Братић (6. октобар 1871, Фојница код Гацка – 9. новембар 1929,
Мостар) спада међу најистакнутије херцеговачке духовнике свог времена и
плодне истраживаче херцеговачке прошлости.1 Поријеклом је из краја у коме је
функција усмене књижевности била веома јака и гдје је епски и гусларски дух
имао велики утицај на психу људи.2 Његов отац Аћим је био угледни херцеговачки свештеник и дугогодишњи парох у Фојници.3 Братић је основну школу
похађао у манастиру Житомислић, у којем је радио и као учитељ. Након што је
завршио Богословију у Рељеву, радио је као парох у Благају, мостарски протопрезвитерат. Оснивач је Земљорадничке задруге у Благају. Био је вјероучитељ
у основним школама у Мостару и члан Врховног духовног суда у Београду. У
1

Јован С. Радојчић, Срби западно од Дунава и Дрине, књ. III, Нови Сад 2009, 483−484; Неђо
Шиповац, Невесиње славно, Бања Лука 2003, 164−165.
2
Војислав Максимовић, Вук и сљедбеници, Србиње 1997, 216.
3
Aћим Братић. рођен 5. септембра 1847, завршио је основну школу у Мостару и духовну школу у манастиру Житомислић. За вријеме Херцеговачког устанка био је перјаник код црногорског кнеза Николе. За ђакона и презвитера је рукоположен 1880. Био је достојанствен свештеник, одликован црвеним појасом од митрополита Серафима Перовића. Умро је 2. фебруара
1930; Источник, Сарајево, год. XIX, бр. 11−12, 1905, 341; Неђо Шиповац, Невесиње славно,
164. Аћим Братић је 1897. године у Источнику објавио неколико краћих народних приповједака о животу Св. Саве; Босанско-херцеговачки источник, Сарајево, год. XI, бр. 10, 1897,
392−393.
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чин протојереја је произведен 3. јуна 1924. Братић
је био ожењен Јеленом, кћерком херцеговачког војводе Зимоњића.
Братићеви историјски радови махом су за тему имали буне и устанке који су потресали Херцеговину у другој половини XIX вијека, а посебно истакнуте личности и догађаје из тог времена. Његова
књига Живот и дјела Богдана Зимоњића (Панчево,
1895) заснована je на подацима које је добио од Богдановог сина Стевана, познатог сакупљача народних умотворина из Херцеговине. Иако је Братић
био зет војводе Зимоњића, он се у овом историографском дјелу трудио да испоштује принцип објективности. У предговору је навео како му је најсветија дужност да пише само
истину, ''па ако сам се ђе о ово начело огријешио, огријешио сам се нехотице''.4
Братићев рад мјестимично прераста у политички интонирану расправу са онима који су главну кривицу за пропаст устанка у Херцеговини свалили на Богдана Зимоњића. Он сматра да је Вукаловићев устанак започет без унапред смишљеног плана, да није захватио цијелу Херцеговину и да је био ограничен на одбрану. Братићево дјело, према приказу Босанске виле, ''носи на себи печат марљивости, објективности и озбиљног старања''. Како је биографија војводе Зимоњића у уској вези са српским устаничким покретима у Херцеговини, то Братићево дјело уједно представља драгоцјену историјску грађу. ''Нема сумње, да је
посао кога се Братић латио, и тежак и одговоран, али у толико и похвалан'', наводи се у приказу његове књиге.5
Послије Херцеговачког устанка и аустроугарске окупације Стеван Зимоњић је неко вријеме живио у Црној Гори, да би се потом вратио у родни крај у
којем је живио мирно и повучено. Од 1886. почиње његова стваралачка фаза
коју карактерише прикупљање народних умотворина и писање мемоарских
текстова. Зимоњић је водио стални и тачно датирани дневник из Херцеговачког
устанка, на основу којег је Тома Братић у листу Бранково коло објавио чланак
Како се развио херцеговачки устанак 1875. године.6 У овом раду је Братић
објавио и писмо 22 херцеговачка главара које је војвода Богдан Зимоњић 24.
априла 1875. предао црногорском министру Маши Врбици. У писму су изложени разлози који су главаре навели да подигну устанак, а црногорски кнез
Никола је замољен да подржи устанике. Братић је неколицину радова у вези са
устанком у Херцеговини објавио и у Босанској вили.7 Иако мањи обимом, од
4

Тома А. Братић, Живот и дјела Богдана Зимоњића, Панчево 1895, 5.
Босанска вила, Сарајево, бр. 21, 1895, 333−334.
6
Бранково коло, Сремски Карловци, год. XI, бр. 27−28, 1905, 859−865.
7
Братић је у више наставака током 1896. у Босанској вили објавио српску народну пјесму
''Почетак буне у Херцеговини 1875. године и први бој на Равноме''; Босанска вила, Сарајево, бр.
5
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великог значаја је текст из 1910. године у којем је Братић описао територијалну
структуру херцеговачких племена, њихово војно уређење, снагу појединих
јединица, те улогу и значај племенских старјешина у устанку.8
У Босанској вили су повремено штампани Братићеви текстови посвећени
великанима српске књижевности, од којих је нарочито занимљив чланак из
1897. године, посвећен угледном српском свештенику и писцу Јовану Сундечићу.9 У истом часопису је двије године касније објавио приказ књиге К. П.
Побједоносцева Мисли о цркви, држави, вјери, народној просвјети итд., коју је
на српски језик превео Нићифор Дучић и објавио је 1899. у Београду. 10 Братић
је био дугогодишњи и плодни сарадник Дабро-босанског источника. На страницама овог листа најчешће су објављивани његови чланци из филозофије религије,11 а занимљиво је да се у некима од њих Братић дотакао социјализма и
комунизма, назвавши их ''умним болестима'' савременог друштва.12 Овај лист је
повремено објављивао и Братићеву народну поезију.13
Братић је у раздобљу од 1902. до 1908. био један од најактивнијих
сарадника Гласника Земаљског музеја. У текстовима етнографског карактера
највише се бавио народним обичајима, вјеровањима, народним ношњама,
свадбеним и погребним обичајима и народном медицином.14 Ови радови имају
изузетан значај за познавање приватног живота херцеговачких Срба у XIX
вијеку. У ''Просвјетином'' календару је 1911. објављен Братићев рад Из
Мемоара Богдана Зимоњића у којем су, између осталог, описане многе злоупотребе којима су биле склоне фанариотске владике у Херцеговини.15 Неколико листова је 1894. објавило вијест како Тома Братић има намјеру да објави
књигу Лука Вукаловић у српским народним пјесмама, али се она ипак није
појавила у штампи.16
Братићев реферат Српско свештенство и његов рад у народу, који је
поднио на главној Скупштини свештеничког удружења у Мостару, штампано
14, 1896, 227−228; Исто, бр. 15−16, 1896, 247−248; Исто, бр. 17, 1896, 274−275; Исто, бр. 18,
1896, 290−291; Исто, бр. 20, 1896, 322−323.
8
Исто, бр. 1. и 2, 1910, 20─21.
9
Исто, бр. 5, 1897, 65−67; Исто, бр. 7, 1898, 105.
10
Исто, бр. 21−22, 1899, 292─293.
11
Босанско-херцеговачки источник, бр. 7, 1896, 254−258; Исто, бр. 9, 1896, 309−311; Исто, бр.
10, 1896, 343−349.
12
Исто, бр. 11, 1896, 398−403.
13
Исто, бр. 4−5, 1891, 172−173.
14
Glasnik Zemaljskog muzeja, Sarajevo, god. XIV, br. 2, 1902, 288−295; Исто, god. XV, br. 1,
153−180; Исто, god. XV, бр. 2, 1903, 385−401; Исто, god. XVI, br. 2, 1904, 285−303; Исто, god.
XVII, 1905, 53−172; Исто, god. XVIII, 1906, 391−400; Исто, god. XVIII, br. 2, 1906, 229−243;
Исто, god. XX, br. 4, 1908, 467−474.
15
Између осталог, овдје налазимо и податак како су грчке владике увеле обичај да од попова
узимају тзв. мираз. Владика је по смрти неког свештеника узимао његовог коња са опремом,
књиге и крст; Календар ''Просвјета'' за годину 1911 (уредио др Владимир Ћоровић), Сарајево
1910, 65−69.
16
Босанска вила, Сарајево, бр. 4, 1894, 63; Стражилово, Нови Сад, бр. 6, 1894, 96.
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је 1911. као засебно дјело. Ова брошура се током Првог свјетског рата нашла на
списку сумњиве и непожељне литературе, чије је посједовање повлачило за собом оштре санкције. У раду су изнијете заслуге свештенства за развој српског
школства у Босни и Херцеговини, те се напомиње како је 1911. године, од
укупно 280 повјереника друштва ''Просвјета'', њих 95 било из свештеничког
сталежа. Забиљежио је како су, од 58 протоколисаних земљорадничких задруга, њих 25 основали српски свештеници.17 Братић је током рата био прогањан
од аустроугарских власти. Ухапшен је крајем јула 1914. године заједно са оцем
Аћимом, док је Томина кћерка Анета, ученица трећег разреда Више дјевојачке
школе, осумњичена за злочин велеиздаје.18
Братић је био један од најангажованијих јавних радника по питању побољшања материјалног статуса парохијског свештенства. У Босанско-херцеговачком источнику је 1897. објавио приједлог за оснивање посебног фонда за
потпомагање свештеничких удовица и сирочади. Према његовом приједлогу,
било је потребно да се у свакој епархији формира по један фонд којим би руководио нарочит одбор под надзором митрополита. Фондове би требало стварати
од улога самих свештеника и то тако да сваки свештеник улаже по 10 форинти
годишње. Осим тих редовних прилога, требало је рачунати и на ванредне добровољне прилоге појединих дарежљивих особа. Новац је потом требало уложити у неку банку или код српских трговаца уз сигурне гаранције. Припомоћ
би се дијелила годишње, и то само камата, док би главница остала нетакнута.19
Братић је 1908. у истом листу упозорио да је вријеме да свештенство дигне глас
у одбрану своје части ''која му је понижена плаћом нижом од жандарске''. 20
Подсјећао је како је у раздобљу османске управе парохијско свештенство имало право да купи бир, што му је уз наплату свештенорадњи била плата. Свештенорадње нису биле таксиране или уједначене, него су се равнале према мјесним обичајима, имовном стању и погодби странака. Братић се жалио да су
творци црквено-просвјетне уредбе укинули бир не водећи рачуна о томе хоће
ли се моћи свештенству надокнадити оно што је са биром изгубило. Због велике скупоће основних животних намирница, свештенство је пало у велико сиромаштво, јер законска плата од 1.200 круна није ни изблиза задовољавала његове потребе. Нешто боље стајали су они свештеници који су имали додатни хонорар од предавања вјеронауке у основним школама. Како би осигурали нормално издржавање своје породице, многи свештеници су се морали задуживати
или су се бавили трговином, што је поткопавало њихов углед у друштву. Због
тога свештенику ''глад дјеце и голотиња убија дух и полет, па не само да не
може водити бриге о корисним народним стварима, него је омрзнуо и на сам
17

АБиХ, ЗВ, през. бр. 2.393/1915. Као прилог извјештају бр. 21, Бања Лука, 11. I 1915.
Миле Станић, Страдања свештенства зехумско-херцеговачке епархије у Првом свјетском
рату, у: Зборник за историју БиХ, бр. 3, Београд 2002, 268.
19
Босанско-херцеговачки источник, Сарајево, год. XI, бр. 1, 1897, 12−14.
20
Источник, Сарајево, бр. 5, 1909, 65−68.
18
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себе и проклиње час свога рођења'', навео је Братић, напомињући како није
нормално да жандар или лугар имају већа примања од свештеника.21 Он је изнио конкретан план о повећању свештеничких плата, при чему се ослањао на
приједлог свештеничког удружења који је 1911. упућен црквеном Управном и
Просвјетном савјету у Сарајеву. Према том приједлогу основна свештеничка
плата требала је износити 1.600 круна. Послије 25 година службе, свештеник је,
укључујући неке доплатке и стаж, могао имати плату од 4.000 до 4.200 круна,
што је опет било мање од плате коју су имали државни службеници на најнижој чиновничкој љествици.22
Интелектуално снажан, добро образован и трезвен, Братић је у једној
личности спојио узорног свештеника и вјероучитеља, марљивог истраживача
херцеговачких старина и плодног јавног радника у борби за бољи статус православног свештенства у друштву. Његов син Богољуб (19. октобар 1896 − 1.
октобар 1957) био је истакнути судија, публициста и јавни радник. Као симпатизер Младе Босне, током Првог свјетског рата робијао је по затворима у Мостару, Сарајеву и Травнику. Након рата је дипломирао и докторирао на Правном
факултету у Загребу. Сарађивао у више листова: Јутарњи лист, Нова
Хрватска, Хрватска ријеч, Дом, Савременик, Српско коло и Бразда. Од 1953.
до смрти радио је као судија Врховног суда СР Хрватске.23

21

Српски свештеник, Сарајево, бр. 1, 1912, 9−10.
Исто, бр. 2, 1912, 18−19.
23
Српски биографски речник, књ. I, Нови Сад 2004, 805−806.
22
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СЛИКАР БРАНКО РАДУЛОВИЋ (1885–1915)
Апстракт: Иако је сликар Бранко Радуловић за свега тридесет животних и десетак креативних година заокружио циклус који стоји у самом врху
српског импресионизма, о њему је остало мало забиљежено, а дјела су му данас, најприје немаром струке, расута и недовољно истражена.
Званично се школује у Београду и Прагу, а рукопис је изградио у Паризу.
Сликар учествује као добровољац у балканским и Првом свјетском рату,
а прва и једина његова ретроспективна изложба, одржана у организацији мостарског Српског културног и просвјетног друштва ''Просвјета'', отворена је 30.
септембра 2013. у Владичанском двору у Мостару.
Кључне ријечи: Мостар, Бранко Радуловић, импресионизам, балкански
ратови, Први свјетски рат, ратни сликар, Влахо Буковац, Лазар Дрљача, Алекса
Шантић, Риста Вукановић, Франтишек Женишек, Карел Рајзнер.
Одавно уснула усмена сјећања и ријетки писани извори, уз то не увијек и поуздани,1 намијенили су Бранку Радуловићу, једном од првих српских модерних сликара с
почетка двадесетог вијека, заборав у историји наше ликовне културе. За такву историју
Бранко Радуловић није гајио, његовао своју
слику. Он је био историја, свједок једног времена. Његово дјело актуелно је и данас као и
1907. у Сарајеву, у вријеме његове прве изложбе, или крајем прве и почетком друге деценије прошлог вијека, када је у успону, као и
1915. године, када се угасио и завјештао нам
себе сликом и кроз слику. Вријеме у којем јесмо учинило нас је осјетљивим за
1

(Симонида) Сида Марјановић, Бранко Радуловић (монографија), ИП ''Веселин Маслеша'', Сарајево 1960; Лазар Трифуновић, Српско сликарство 1900–1950, ИП ''Нолит'', Београд 1973, стр.
46, 61, 68, 79, 380, 387, 411, 432 и 503; Азра Бегић, Сликарство, у: Умјетност Босне и Херцеговине 1894–1923, Умјетничка галерија Босне и Херцеговине, Сарајево 1978. (без пагинације)
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нашег сликара и његово дјело и препознало нас жељне давне намјере да он још
једном, на овакав начин, оживи.
За разлику од сличних, мостарска трговачка породица Радуловић допушта својим синовима, Владимиру, Ристи и Бранку да сигуран занат замијене
умјетничким занимањем.
Најмлађег Бранка, рођеног 26. маја 1885. у Мостару, мајка Ана прва и
једина подржава у његовим раним сликарским покушајима и затим га упућује
на своје блиске рођаке, Јову Јелића, првог Бранковог учитеља виолине, од које
се он до краја живота неће одвајати, а у мостарском ''Народу'' ће писати о
класичној музици2 и Манојла Јелића, сценографа и барјактара Шантићевог
пјевачког друштва ''Гусле'', који га уводи у ово друштво.
Основну школу и прве разреде
гимназије Бранко завршава у Мостару, а затим, из породичних разлога,
отац га упућује у београдску гимназију. Са осамнаест година живота
Бранко је био, свакако, сасвим млад
човјек. Био је, међутим, већ формиран у својој потреби и јасној намјери
да се посвети сликарској умјетности.
У некој од честих шетњи престоничким улицама, у дорћолској Капетан
Мишиној, на броју 13, Бранко препознаје свој умјетнички дом. Убрзо он
Мртва природа, 1903.
напушта гимназију и септембра (9)
1903. обрео се у Српској цртачкој и сликарској школи Ристе (1873–1918) и Бете
Вукановић (1872–1972)3. Овакав Радуловићев избор никако није случајан
пошто је она, како стоји у Извештају Српске цртачке и сликарске школе у Београду за 1902/1903. годину, штампаном у Београду 1903. као посебна брошура,
''на првом месту, била припремна школа за стране сликарске академије''.4 Поред редовних поука у мушком одјељењу, које води Риста Радуловић, Бранко
Радуловић не изоставља ни часове код сликарке Бете Вукановић, која га упућује у тајне сликања на свили, о чему свједоче двије мале, до данас сачуване
лирске мртве природе из 1903. Уз ове, Бранко Радуловић исте године, на академски начин професора Вукановића, ради ''Портрет Анђе Голубовић''.
Затвореном, загаситом, смеђом, са окер призвуком бојеном позадином,
сликар настоји да нагласи први план, у који је смјештена сједећа фигура старије даме, с уочљиво вјерним пропорцијама фигуре. Свјетлост, усмјерена на лице
2

''Народ'', Мостар, 15. фебруар 1908, стр. 2; 21. март 1908, стр. 3; 12. децембар 1911, стр. 3.
Уписна књига Академије ликовних умјетности у Прагу за школску 1906/1907.
4
Преузето из: мр Маја Николова, Уметничке школе у Београду (1857–1941), Педагошки музеј,
Београд 2007, стр. 16.
3
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портретисане, говори о тежњи за што тачнијим и вјернијим физичким представљањем лика. Богата одјећа ове даме сликана је редукованим тоновима смеђе и зелене, а акценти свијетлог окера на крзненом первазу њеног огртача, уносе у слику другачији звук.
За разлику од овог, каснији Радуловићеви портрети, најчешће чланова
његове породице и пријатеља – оца Ђорђе, Лепе Јелић-Комљеновић (1907),
доктора Јове Бокоњића (1908), доктора Војислава Кецмановића – поред измијењеног сликаревог рукописа, они су и мале психолошке студије и интимне слике. Кроз наочале свог креативног Бранко је проникао у психологију ових ликова, постао саучесник у њиховом животу и, поред физичке сличности, на површину подлоге изнио и њихову душевну суштину.
Диплома Вукановићеве школе, од 24. фебруара 1905. године5, била је
препорука за наставак студија на академији ликовних умјетности у некој од ондашњих европских умјетничких метропола. Боравак, бављење на страни, у
Прагу, тражи и значајнију материјалну подршку. Обећана скромна очева помоћ
била би недовољна и Бранко се обраћа ''Просвјети'', Културно-просвјетном
друштву Срба у Босни и Херцеговини. Код куће, за вријеме ферија, умјесто
припрема за упис на Академију ликовних умјетности у Прагу, Бранко је обавезан, како се наводи у мостарском ''Народу'', да, пошто је добио и пошто ће да
користи стипендију ''Просвјете'', то врати ''мисијама у народ''. Алекса Шантић,
предсједник и хоровођа друштва ''Гусле'', поучава Бранка у дириговању и послије само двадесетак дана Бранко се нашао на челу ђачког хора Друштва, чији
чланови пјевају, глуме и рецитују по Херцеговини.
Овако забављен Бранко је закаснио са уписом на прашку Академију ликовних умјетности. Па ипак, у јесен те 1905. нашао се у Прагу.
Уписује се у Приватну сликарску школу професора Карела Рајзнера
(Reisner, 1868-1913)66, која важи за неку врсту припремног курса за упис на
Академију ликовних умјетности.
Ферије 1906. године, као и обично, Бранко проводи у Мостару, сав у
припреми за упис на Академију. Али, Бранко никако није могао да одоли, понијела су га дешавања у увијек бунтовној Херцеговини. Са друговима учествује у организацији првог штрајка дуванских радника у Мостару. Пред полицијом се склањају се Кифино Село, воде дуге разговоре, заокупљени идејом,
начином како да се земља ослободи од окупатора.
С јесени је Бранко Радуловић примљен на Академију ликовних умјетности у Прагу и то одмах у њено друго годиште.77 У класи професора Влахе Буковца (1855–1922) затиче, нешто раније пристигле, 1904. године, двојицу наших сликара, Перу Поповића (1881–1941) и Тодора Швракића (1882–1931), којег познаје још из година учења код Вукановића у Београду.
5

Као под 3
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Радуловић, једнако као Поповић и Швракић, одмах преузима, усваја
професоров поентилистички манир и врло рано он овако слика ''Портрет бискупа''. Форма је ријешена у складу са академским принципима, цртежом, а затим
је површина слике премрежена комбиновањем дужих и краћих смеђих, зелених, црвених и бијелих поентилистичких запета. Само је, смеђе-окер бојена,
позадина другачије, слободније рађена, слободним потезом четке.
На обалама Влтаве Бранко Радуловић све чешће
води дуге дијалоге са собом – сјећа се зелено-модрих
вода завичајне Неретве, њених бијелих камених обала,
зелених брежуљака Мостара, моћних чемпреса, који су
се винули високо и који као да би собом да оплоде пејзаж неба. Све ово обасјано је прегрштима свјетла Радуловићевог Југа, које се полако прелијева на његову слику. А када наш сликар 1907. у Прагу види изложбу
француских импресиониста и постимпресиониста, у којима препознаје своје ''сликарско братство'', од тада настоји да им се и физички приближи.
Радуловићево ''Предвечерје у Мостару'' из те године, у начину је поентилистичка слика, али он форму
не описује, он је прати слободним потезом или потези- Дјевојка с књигом, 1908
ма плаве, зелене, окера и наранџасте. Слика се, заједно са још двадесетак Радуловићевих радова, нашла на изложби 1907. у Српској школи у Сарајеву. У организацији друштва ''Просвјета'', тројица њених стипендиста, Перо Поповић,
Тодор Швракић и Бранко Радуловић, овом изложбом хтјели су да покажу до
тада научено и да апсолвирају студије код професора Буковца. Изложба није
значајније подржана у јавности, осим у штампи, највише у мостарском ''Народу'', којег уређује Бранков брат Ристо, и ''Српској ријечи'', која доноси, уз неколико најава изложбе, и краће осврте, а чији се аутори слажу у једном – да се
може већ на први поглед опазити да су они ученици Влахе Буковца и ''да раде у
његовој манири''. Требало је да протекну године, деценије да ова изложба
стекне своје мјесто у нашој ликовној историји, позицију и значај који носи –
прве изложбе домаћих школованих сликара код нас.
По повратку у Праг, Поповић, Швракић и Радуловић настављају школовање у Специјалној школи Академије код професора Франтишека Женишека
(1849–1916). Они се ту и разилазе, сваки од њих тражи и гради властиту поетику. Слика Бранка Радуловића се убрзано мијења, иако је још склон поентилистичком начину рјешавања слике (''Дјевојка с књигом'', 1908)
Бранко се све чешће окреће природи, пејзажу који значајно расвјетљава.
Бранко Радуловић постаје све личнији. А када се ослободи скучених
школских атељеа и стекне диплому, јула 1910. године, он све дубље рује по
свом богатом менталном пејзажу који му нуди даље, другачији начин од свих
оних ранијих – његова слика је сада пленеристичка. Он осјећа да је његовој
слици неопходна и другачија, богатија средина, која ће више моћи да му пру166
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жи. Неколике молбе за стипендију, која би му омогућила одлазак и наставак
студија у Паризу, а које он упућује Земаљској влади, остају неудовољене и
Бранко живи на релацији Мостар–Сарајево–Беч–Праг.
Све чешће он погледа кроз прозор (''Поглед кроз прозор'') и затим га
раскриљује да би срео дјевојку, младу жену
''У шетњи''. На слици доминира бичасто нанесена расвијетљена жута, која се разлива
њеном површином и само нешто чвршћа
форма растиња и фигуре са сунцобраном,
сликане акордом црвене, ружичасте и плаве,
донекле подсјећајући на Радуловићев ранији
начин. На овакав, пленеристички начин, сликано је и неколика мотива из Прага (''Прашки мотив'' и ''Мотив из Прага'').
Бранко Радуловић је могао да постане
мондени сликар, портретиста савремене буржоазије, али се ослободио тог искушења, изУ шетњи, 1911.
бјегао му је јер је научио, схватио да, прије
свега, треба да служи, да слуша интимне захтјеве властите душе. А она га води у Париз, гдје се обогаћује новим искуствима.
Сусрет и познанство са сликаром Лазаром Дрљачом (1883–1970) 1911. у
Бечу пресудни су за Радуловићев одлазак у Париз. На Дрљачин позив, материјално подржан највјероватније од Дрљачиног мецене инжењера Јована Ђурића
из аустријског Лиенца, Радуловић стиже у Париз почетком 1912.8 Двојица наших сликара дијеле стан и атеље на адреси: Paris V – rue Descartes 11.9 Дрљача
га упућује, заједно сликају копије слика старих мајстора у Лувру – Дрљача Тицијана и Леонарда, Радуловић Рембранта. Радуловићева ''Ложа'' из 1912. на трагу је рембрантовског начина сликања, рјешавања проблема или односа свјетла
и таме.
А онда, у октобру 1912. године, на први знак, звук трубе, Бранко Радуловић јавно признаје оно што годинама носи и дијели са блискима – браћом
Владимиром и Ристом, Шантићем, Дучићем, двојицом Жерајића, Рундом, Вукановићима, Пером Поповићем, Швракићем – патриотизам, искрену љубав за
Отаџбину. Опремљен пером, четкицама, бојама и подлогама, најчешће картонским, Бранко Радуловић одлази у балканске ратове. Мале серије његових слика, назване ''Вуча топова'' и ''Ноћни логор'', представљају сликареве ратне приче о страдањима, патњама, побједама – свему ономе што рат собом носи. Иако
ратне, ове Радуловићеве слике није осјенила мрачна атмосфера. Оне су прије
8

Архив Босне и Херцеговине, Сарајево, ГЗ, 3233/12.
Видјети: Архив Босне и Херцеговине, Сарајево, ГЗ, 3233/12. и Данка Дамјановић, Лазар
Дрљача (монографија), Умјетничка галерија Босне и Херцеговине, Сарајево 1990, стр. 43.
9
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симфонија свијетлих потеза, сливених у планински процјеп којим тече колона
објеката и фигура, датих тек у назнакама.
С прољећа 1913. Бранко је у Мостару. Отисне се и до Цавтата, стигне и
до Дубровника, највише се задржава у Невесињу. Високи херцеговачки љетни
бескрај покреће Бранкову руку и он слика ''Мотив из Невесиња'', ''Шарића
џамију у Мостару'', ''Алеју'', своју нову слику, којом је још значајније загосподарила свјетлост.
По повратку у Париз, у јесен те
године, Радуловић се поново упућује у
Лувр. Сада он тамо ''среће'' Дегаове балерине, које ће му послужити за даље
студије свјетлости, али и Реноарове
студије нагог женског тијела, које
Бранко Радуловић доживљава као неку врсту предлошка за слику ''Лежећи
женски акт'', рађену 1913. године, а коЛежећи женски акт, 1913
ја се, не само у његовом него и у укупном српском импресионистичком сликарском опусу, означава као капитална. На начин импресионисте, ова невелика композиција (димензија 81,8 x 47,2 цм) ријешена је постављеним, једним
наспрам других, тачкама и кратким потезима комплементарних, хладних и топлих тонова жуте и љубичасте, црвене и зелене и плаве и наранџасте, што њен
садржај претвара у визуелну импресију или угођај.
Августа 1914. зачули су се звукови, исти они које Бранко слуша, чује
1912. године. Иако то не слути, његов одлазак у Први свјетски рат истовремено
је и његов опроштај са Паризом. И не само са Паризом. Бранко се заувијек опрашта и од Мостара, Београда, Прага... Зуставља се у Скопљу. У Команди дивизије српске војске повјерени су му административни послови.
Већ у зиму те године јављају се први знаци болести, а крајем 1915. године, иако његова рука и даље тражи облике, свјетлост, Бранков живот истиче
лагано. Неког дана, с краја те године, приликом повлачења српске војске, Бранко Радуловић, изнурен болешћу, застаје.10
Прерани одлазак сликара Бранка Радуловића представља необично осјетљив тренутак за наше сликарство, умјетност времена у којем он живи и ствара, али и цијелог једног вијека, двадесетог, којем је он у нашим оквирима, свакако, један од значајнијих биљега. Па ипак, дозволило се да Радуловићевих
тридесет животних и десетак креативних година, свакако довољних за другачије, преотме заборав. А онда, хтјело се да се истраје на припремама и реализацији прве самосталне изложбе нашег сликара прошле јесени у Владичанском
10

Бранко Лазаревић, Божидар Пурић, Једно подушје, Забавник, Крф, I, 5, 15. септембар 1917,
стр. 2; Перо Слијепчевић, предговор у: Ристо Радуловић, Чланци и расправе, Српска књижевна
задруга, коло XLIII, књига 299, Београд 1940, стр. 10.
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двору у Мостару и недавном дефинисању дугометражног документарног филма ''Праг и српски сликари'', који сликара Радуловића смјешта у историју која
памти Аралицу, Бијелића, Коњовића, Радовића, Перу Поповића, Швракића,
Хакмана.
Томе се завјештава и ова ријеч.

Danka Damjanovic
The Painter Branko Radulovic (1885 – 1915)
Although the painter Branko Radulovic rounded a cycle which stands at the
top of the contemporary Serbian painting for only thirty years of life and ten years of
creative work, it hasn't been written much about the artist and today his works are
scattered and poorly researched, mostly due to negligence of profession.
He was born on May 26, 1885 in Mostar, where he completed his primary
and several years of secondary education which he continued in Belgrade, due to
family reasons.
There he definitely decided to go in for painting and the first step in this
regard was made on September 9 in 1903 by entering the Serbian Drawing and
Painting School run by Beta (1872-1972) and Rista (1873-1918) Vukanovic. Branko
immediately accepted academic painting style of Vukanovic and in the same year
created “A Portrait of Andja Golubovic”, and in the style of Beta Vukanovic he
worked on silk small lyrical still lives.
Diploma of the Vukanovic’s school from February 1905 was
recommendation to continue his studies at an academy of fine arts in of the European
art capitals. As he was late with enrolment in the Prague Academy of Fine Arts due
to objective reasons, in the same year Branko attended the Private Painting School of
Karel Reisner (1868-1913) which claimed to be a sort of preparatory course for
admission to the Academy of Fine Arts.
In the autumn of the following year he was at the Academy, in the class of
Vlah Bukovac (1855-1922), where he met two of our artists, Pero Popovic (18811941) and Todor Svrakic (1882-1931), with whom in September 1907 he will exhibit
in Sarajevo in the first exhibition of the local educated artists. Branko Radulovic
painted in a pointillist way of professor Bukovac, not only during studies in his class,
but even in 1907 when he moved in the same academy to the special class of
professor Frantisek Zenisek (1846-1916). A painting “A Girl with a Book” from
1908 testifies about it. Soon Branko Radulovic freed his painting from pointillist
“colored” dots and shorter and longer brushstrokes and took en plein air
characteristics, as a girl “In a Walk” was painted in 1911. Departure, moving to Paris
in the beginning of 1912 with the invitation of our painter Lazar Drljaca (1883-1970)
with whom he shared the apartment and studio, marked the most important turning
point in the handwriting of the painter Radulovic. After several copies by
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Rembrandt, templates for Branko Radulovic painting were Renoir’s studies of a nude
female body. It resulted in “Lying Female Nude” which Branko painted in 1913 in
the spirit of the original impressionism.
It is quite certain that Branko Radulovic would further transform his
expression in Paris in accordance with the current European art if he didn’t set
himself one important task – a patriotic one. Firstly he participated in the Balkan
wars and then in World War I, where he was stopped for ever in 1915.
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БРАЋА ШАНТИЋИ У НОВОМ САДУ
Апстракт: Рад указује на непознате податке из живота Јефтана Шантића и остварене културне везе Срба Јужне Угарске и Босне и Херцеговине.
Браћа Јефтан и Јаков Шантић, под утицајем брата Алексе, боравила су у Новом
Саду, у периоду 1887–1894, у сврху школовања. Остао је значајан писани траг
о афирмацији Јефтана Шантића. Захваљујући активностима у ђачком књижевном друштву Омладина и часопису Омладинско коло, органу новосадских и
карловачких гимназиста из 1892, који је уређивао Јефтан, кријући се под именом Бајле Лахорић, уочавамо дух времена и начин мишљења.
Кључне речи: Алекса, Јефтан, Јаков Шантић, Урош Круљ, Јован Дучић,
Владимир Ћоровић, Омладина, Омладинско коло, Мостар, Нови Сад.
Политичке, културне, духовне везе Срба Јужне Угарске и Босне и Херцеговине, без обзира на разне препреке, биле су током 19. века функционалне.
Невидљиве конце повлачили су бројни актери из пословног, црквеног, књижевног света. Искуство говори да су трговци били најдинамичнији слој српског
грађанства у Босни и Херцеговини. Уходане пословне и црквене везе допринеле су успостављању различитих форми зближавања на широком простору
нехомогенизованог Српства. Солидарност Срба из Јужне Угарске са српским
становништвом у Босни и Херцеговини негована је током устанака и буна кроз
19. век. Остварене културне везе и национална солидарност омогућавале су
дугорочну сарадњу и биле предуслов интеграцији. Свест о заједничкој култури
прожимала је стваралаштво код Срба. Географске и политичке препреке губиле
су значај. Управо је уметничко остварење крчило себи пут, повезујући у исту
нит распарчан српски народ. Комуникација у области културе, посебно издаваштва, имала је за српску културу несумњив значај, јер је значајним остварењима повезивала просторе и људе.
Један од најзначајних представника стасале трговачке буржоазије био је
Алекса Шантић. Објединио је у својој личности два талента – један трговачки,
други песнички. Оба је исказао са необичном лакоћом. Поред широких трговачких контаката, успоставио је респектабилне везе на културном пољу широм
Српства. За кратко време објавио је у Јавору 1889. године шест, 1890. године
дванаест и 1891. године десет песама. Стражилово је штампало 1892. године
једну песму, у 1893. две, а 1894. осамнаест. Плодан рад песника завредио је
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пажњу строгих естетских критеријума "пречанских" уредника. Тако је Алекси
Шантићу објављено у Јавору 28 песама, у Стражилову 20, што указује на
квалитет и траженост поезије познатог мостарског песника у Новом Саду и
Сремским Карловцима.1 Није само Алекса Шантић завредио пажњу културне
јавности Срба у Јужној Угарској. То исто ће учинити и његова браћа Јефтан и
Јаков. Нажалост, ефектан књижевни лет Јефтана и Јакова је услед болести
кратко трајао. Упркос томе, браћа Шантића показали су таленат, имали су
породичну "жицу" за поезију, оставили су иза себе дело вредно пажње.
Јефтан Шантић2, млађи брат Алексе Шантића, дошао је у Нови Сад по
жељи оца Риста. Допратио га је старији брат Алекса, који је осмислио боравак
и сместио га, у лето 1887. године, да би полагао први разред гимназије.3 Становао је код песника и професора гимназије Јована Грчића, код кога је спремао
полагање испита и положио са одликом. После је, све до 1892, са земљаком и
разредним колегом Урошом Круљем становао код професора Стевана Милованова, тада познатог писца научних састава из физике. Напустили су стан професора Милованова да би могли "слободније дисати", пошто су у њега сместили Јакова Шантића, млађег Јефтановог брата. Јефтан и Урош Круљ унајмили су
стан у "покрајној улици до Гимназије". Имали су у стану пространу собу погодну за тајне ђачке састанке и издавање ђачког књижевног часописа. Договорили
су се још 1892. са ученицима карловачке гимназије, у вези са издавањем часописа, да "ниво радова буде што виши, без лажне срамежљивости". Одлучено је
да аутори објављују под псеудонимом, како би у анононимности имали слободу изражавања и мишљења. Сваки рад морао је имати позитивну рецензију
"оценитеља". Ђачки састанци били су бурни, дискусија оштра, а рецензенти су
потписом јемчили замерке и квалитет. Правила друштва предвиђала су избор
часника на месец дана. Чланови су за књижницу узимали листове Србобран,
Голуб, Босанска вила и Побратимство. Главну реч на омладинским састанцима имао је Јефтан Шантић.4 Зрелост ђачког друштва Омладина потврђује
концепција часописа, који је на крају доносио записник са састанка, изводе
оцена и преглед читаних, дискутованих и објављених радова. 5 На заглављу
1

Јован Грчић, Портрети и писма, књига 3, Загреб 1925. стр. 224.
Јефтан Шантић, рођен у Мостару 1876, умро у Дубровнику, 12. јула 1896. Боравио је као
ученик гимназије, у Новом Саду у периоду 1887–1894. Уредник је мало познатог часописа
новосадских и карловачких гимназиста Омладинско коло. Јефтан је објављивао до краја живота
под псеудонимом Бајле Лахорић. Алекса Шантић је, након смрти Јефтана, сукцесивно објављивао књижевни опус, скроман по броју али значајан по уметничкој снази израза. Публиковао је
27 песама, шест приповедака, један извод из дневника и четири писма упућена Јовану Грчићу,
професору и уреднику Стражилова.
3
Алексијевић износи претпоставку да је долазак Јефтана у Нови Сад била жеља самог Алексе
Шантића, који је тим поводом написао песму под насловом "Мом брату у даљини". Види:
РОМС М 19.384 Властоје Алексијевић, Часопис "Омладинско коло" и уредник Јефтан
Шантић, стр. 10
4
Исто, стр. 9
5
РОМС М 19.384 Властоје Алексијевић, стр. 2
2

172

МАРА ШОВЉАКОВ, Браћа Шантићи у Новом Саду

часописа Омладинско коло означен је Бајле Лахорић као власник друштва
Омладина и уредник часописа Омладинско коло.6 Захваљујући књижевним
саставима, остао је иза Јефтана Шантића тако значајан траг боравка у Новом
Саду. Појавио се осмишљен, креативан, снажног израза, који је бљеснуо на
прашњавом новосадском небу. Часопис Омладинско коло је покренут након
организовања друштва Омладина, 31.1.1892. Означено је за прва два броја као
место излажења Нови Сад, док се од трећег броја у заглављу наводе Нови Сад
и Сремски Карловци. Изашло је практично само пет бројева, пети је био двоброј. Странице су биле уоквирене, дужине 30 цм, ширине 21 цм. Конспиративан рад био је на примереној висини, јер је директор новосадске гимназије Васа
Пушибрк ушао у траг ђачком друштву тек марта 1893. Последњи број часописа
Омладинско коло изашао је маја 1892. Професорски збор обавештен је о деловању председника друштва Уроша Круља и објављеним стиховима Јефтана
Шантића (Бајла Лахорића).7 Остали сарадници били су са псеудонимима: Грујица, Зунон Зурба, Соларов Златко, Андрејев, Ђока, Омладински Миле.
Иза часописа "Омладинско коло" стајала су два млада Херцеговца – Јефтан Шантић и Урош Круљ. Тек шестошколци, исказали су способност и спремност да са 16 година организују вредан пажње часопис. Ради свог наума, Круљ
и Шантић претворили су стан у малу штампарију, у којој се користио шпиритус и глицерин.8 Часопис је припреман и умножаван на хектографском платну,
у 100 примерака. Слагање текста отежавао је сам Јефтан, који је опонашао Војислава Илића, па је писао у дванаестерцу, шеснаестерцу. 9 Бајле Лахорић објавио је у Омладинском колу песме: Три гроба, Вини с песмо и Чујеш ли, Херцеговче и прозне текстове: Први дани о вакацији, Неколико бележака из мога
дневника и Моћ љубави. Кроз уметнички рад младог Јефтана Шантића "провејава манир средине, теза националне интеграције, романтизам израза, али и
реализам свакидашњег живљења и доживљавања (љубав, глад, оскудица)".10
Јефтан Шантић је обожавао Хајнеа, Шилера, Петефија, Сиглигетија. Научио је за време боравка у Новом Саду немачки и мађарски, те их читао у оригиналу. Природна, урођена способност сналажења, тестирана је управо у Новом Саду. Замајац менталитету добио је од новосадске књижевне средине, однеговане под утицајем респектабилне Матице српске, Српског народног позоришта и Српске велике гимназије. "У ствари, он је несвесно носио тисак средине, у којој се развио". Красио га је богат речник пун синонима, варијација и нијанси у изразу. "То нису исти појмови, али су сродни. Само, уметник то није,
6

Исто, стр. 3
Васа Стајић, Српска православна Велика гимназија у Новом Сад, стр. 368
8
Исто, стр. 10
9
Свака страна имала је 35 редова, а ред 50 слова. Странице је исписивао Слагољуб Србић.
Странице намењене прози су подељене на две колоне ситнијег слога. Физиономија часописа
доносила је следеће рубрике: песништво и приповетке, поуке и научна сазнања. Листак је имао
изводе из Записника, напомене и исправке.
10
Исто, стр. 10
7

173

Гласник Удружења архивских радника Републике Српске, год. VI, број 6, 2014

ако не разликује све нијансе, па и варијације".11 Бајле је говорио у маниру локализма донетог из Херцеговине. Употребљавао је и старинске изразе, узете из
старинских књига.12 Упркос свему, иако ученик шестог разреда, био је најугледнија личност међу ученицима новосадске и карловачке гимназије. Пажњу је
завредио својим блиставим књижевним радом и несумњивим талентом. Нису
га привлачиле дечачке игре на Лиману, време је проводио "наоружан" књигом.
Приликом освећивања обновљене ђачке заставе, у новосадској гимназији, на
Светог Саву, изабрана је за најбољу песма Бајла Лахорића Застава. Млади песник читао је песму у гимназијској свечаној сали, пред отменим светом Новог
Сада. Штампана је у гимназијском Извештају за школску 1892/3. 13 Постала је
популарна међу ђацима, који су са њом наступали на "конзертима и поселима".14 Немирна уметничка природа Јефтана Шантића дошла је 1893. у лични
сукоб са професором Александром Сандићем. Строги професор српског језика
и књижевности, чији се научни ауторитет није доводио у сумњу, имао је компетенције да допринесе кажњавању Јефтана Шантића строгим укором пред истеривање. Упркос томе, Јефтан је положио шести разред. Међутим, у пролеће
1894. прекинуо је школовање и из седмог разреда гимназије отишао на лечење
у Глајхенберг. Туберкулозу је испровоцирала осетљива психа Јефтанова, који
почиње да "пљује крв". Десио се судар две различите природе. Ауторитет професора успротивио се креативности израженој кроз размишљање, певање и писање Бајла Лахорића. Сукоб са професором Александром Сандићем и неправилна оцена били су кобни за младог Мостарца, слабог здравља, крхке конституције, склоног полемици и страсти стварања. Иако телесно слаб, витак, издвајао се пригушеним баритоном. Јефтан је оштро расуђивао. Свестан реалних
прилика и жељан знања, није се устезао да у писму, упућеном у време нарушеног здравља, напише професору Јовану Грчићу да "за науком чезнем".15 Гимназију никад није завршио, јер ју је услед болести напустио, у намери да је приватно полаже. Захваљујући раду, снази талента, утицају новосадске средине,
исказао је, примерено својим годинама, песничко и приповедачко умеће. Као
гимназиста је сарађивао у новосадском Бранику и мостарској Зори. Заједно са
Дучићем, ушао је 1896. у редакцију Зоре.16
Друга значајана личност је председник Омладине Урош Круљ. Објављивао је под псеудонимом Слогољуб Србић. Не само да је омладински књижевни
часопис филигрански исписиван и хектографисан вештом руком Слогољуба
Србића, него је Круљ исказао вештину у писању књижевних састава, критика,
и показао спремност да се одговорно односи према стварности. Написао је при11
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Јован Грчић, Портрети и писма, књига 3, Загреб, 1925. стр. 224
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РОМС М 19.384 Властоје Алексијевић, Часопис "Омладинско коло" и уредник Јефтан
Шантић, стр. 4
16
Исто, стр. 12
12

174

МАРА ШОВЉАКОВ, Браћа Шантићи у Новом Саду

каз ђачког листа "Глас", органа карловачког ђачког друштва "Наша будућност".
Била је то и прилика да, разочаран, закључи да после првог броја то ђачко друштво више не постоји. Редови "Гласа" били су препуни "јужног наречја, што је
доказ, да цијене тај најњежнији дијалекат српског језика. Лист је уредио Милан
Ј. Будисављевић." Критиковао је Круљ песмице Ј. Буте, објављене без песничког полета, фантазије. Похвалио је рад М. Б. Иванова "Мухамеданче", штампан
још и у Босанској вили. Критикује исказано претеривање у књижевном саставу
Босанчића "Туга". Указао је на "будну свијест српске омладине" и критиковао
неслогу: "то вам смјер друштву. Што срамотите српско име и дајете његовом
непријатељу прилику, да га руже. Ваше одушевљење налик је на барут, који у
час плане, али се одмах и угаси". Круљ је као потврду својих речи изнео стихове Лазе Костића:
Омладино, дико стара.
Омладино, јаде млад.
Камо она стара жара.
Камо онај рушиград?
Иза псеудонима Грујица крио се будући носилац соколске идеје, професор универзитета у Загребу др Лазар Поповић. Огледао се како у поезији Моја
љубав, тако у преводу Шилерове песме Пегаз у јарку и песми са насловом
После Косова.17 Сарадник Омладинског кола било је Школско литерарно
друштво, које је издавало часопис под Нада. Други сарадник било је омладинско књижевно друштво Наша будућност, које је имало свој часопис Глас.
Омладина је имала примарну улогу у разгранатој ђачкој мрежи литерарних
дружина. Ентузијазам у омладинском раду у Новом Саду показао је председник
школског омладинског друштва Нада Димитрије Алексијевић, који је за време
студија у Пешти наставио исти рад и био председник Кола младих Срба.18
Занимљиво да је Урош Круљ писмом тражио сарадњу од нешто старијег
Јована Дучића. Дучић је из Херцеговине школске 1891/2. приспео у Сомбор, да
би учио другу годину Српске учитељске школе. Знали су да је "велики песнички таленат". Дучићеве песме, због имагинације познате јавности, објављене су
биле у Јавору 1890, 1891, 1892. и Стражилову 1892. Дучић, иако вршњак по
разреду, био је од Јефтана Шантића и Уроша Круља неколико година старији.19
Вероватно зато што је био већ познат као омладински песник, није се одазвао
позиву да анонимно пише у ђачком књижевном гласилу. Остао је сачуван примерак часописа са иницијалима Ј. Д., који је био послат у Сомбор, "своме
Дуки".20
17
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Текст Зунон Зурбе, под насловом: "Нешто о српским народним јуначким песмама", надахнут је и поучан. Истиче да се у Европи, сем Грка, ниједан
народ својим песмама не може подичити као српски. Оне су бисер српске књижевности "јер се у њима огледа дух и карактер српског народа". Истичу се у
епским песмама особине Срба да воле слободу, веру, правду. Зурба у закључку
шаље једноставну поруку: "Јуначке песме, које се певају уз гусле, сачувале су
свест народну. Да нисмо имали гусле, још би можда били под Турчином".
Омладинско коло указује на сферу размишљања младих људи, који су
обузети универзалним темама, везаним за осећања љубави и патриотизма.
Доминира књижевност прожета антиаустријским родољубљем, жеља за слободом поробљене отаџбине.21 Песма Бајла Лахорића Херцеговче, писана у националном духу, изражава патњу, наду у победу на бојном пољу "за род мили".
Лахорић је узаврео од измешаних осећања задовољства, сете, горчине, у прозном тексту Први дани о вакацији. Летњи распуст је велика радост, повратак у
завичај. Радује се стенама "које су ми тако миле и драге... Тада нехотице скинух капу, прекрстих се и повиках: Слава тебје Господи, слава тебје! Али ме
брзо спаде нека сета. Гледах равна поља, гледах гола брда, суре стене, ту,
"окамењену српску веру", затим ми поглед одлети чак тамо на красне босанске
планине, које је шума, као неки покривач прекрила, па се и нехотице запитах,
чије је то? Зар још душманин гази наше свете земље; зар још пати бедна раја у
тешким оковима. ...Запто ми још да трпимо и цвилимо, док други народи у
срећи пливају? Зашто су наши дани само чемер и патња? О, српски велики и
први просветитељу погледај сад бедну своју Војводину, па ћеш се ужаснути и
срце ће ти задрхтати од туге... оде један тиранин, дође други гори и несрећнији.
Обадвојица гоне све што је српско, име, цркву, све и сва, а патник Србин ћути
и трпи горки јад. Ћути и трпи, док му најпосле не прекипи, чаша стрпљења, а
онда – онда се пази, ти грозни грешниче и дрхћи, јер је мирна раја, ал кад је
спопадне гнев, онда је грозан и страшан осветник. Срце ми јаче лупаше и у
мени се изроди мржња на црне злотворе народа српскога". Лахорић пише о
"равној Бачкој", мисли на "милу мајку, на суре стене, цветну баштицу". Уздао
се у слободну браћу у Србији, гледао са надом на Авалу, владара Александра,
надао се слободи. Кратак исечак указује на традиционални менталитет, патриотско и религиозно васпитање и младалачко сањарење о слободи. Свет је поједностављено доживљавао, загледан како у прошлост тако и у будућност.22
Повратак у Мостар, 1894, означио је повратак народној поезији и своме
узору Војиславу Илићу. Развило се посебно и друговање са Јованом Дучићем.
Домаћи миље допринеће настанку оригиналног израза.23 Јефтан Шантић прихватио се у Мостару новог издавачког изазова у часопису Зора. Том приликом
Владимир Ћоровић писао је: "Лист Зора, прво се требао звати Побратимство,
21
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а уредници су му били Алекса Шантић и Светозар Ћоровић. Главни сарадници
су Јован Дучић и Јефтан Шантић...".24 Јефтан је о издавању часописа обавестио
свога некадашњег професора Јована Грчића. У писму од 15.1.1896. написао је:
"Сви виђенији српски књижевници обећали су, а неки већ и послали, своје
радове. Хоћете ли и Ви бити добри да ступите у њихово коло, да нам учините
ту част и радите на Зори. Пошаљите штогод; било забавно, било критику, било
превод. Ја Вас то молим, пошто сам и ја један од чланова редакције, 25 Упркос
жељи да ствара, Јефтан је морао напустити Мостар. Последњу годину живота
провео је у Дубровнику.
Биограф Властоје Д. Алексијевић оставио је у Матици српској рукописни запис у коме је навео да се "танка и ломна, тако деликатна физиономија,
чисто ваздушаста и плава", "саткана од финих кончића, етерична у високом
узрасту, нагло спада, губи се па коначно нестаје. Није ту сада могао помоћи ни
лековити приморски ваздух у Дубровнику, куда је отпутовао пред своју смрт,
где је провео последњу годину свога живота. Једино што је сада могао учинити
Алекса Шантић било је да врисне кроз стихове песме под насловом Живи, а кад
је природа болесног брата подлегла, да испева тужну, пуну уздаха песмицу: На
одру брата Јевтана ... блед и сух, као грана пуна бехара ... остала је да живи
његова поезија, црвена, снажна, пуна раскоши".26
Уверен у литерарну вредност Јефтановог рада, Алекса Шантић објављиваће сукцесивно стваралаштво свога брата који, по оцени Алексијевића, у песмама можда није дао ништа ново, али је начин "казивања био нов, свеж и
инспиративан". Надмашио је брата Алексу по песничком смислу за дијалог.
Драматичан у изразу, склон фантазији, истицао се поезијом која је неговала
национални дух. Иако васпитан у духу рада и реда, тешко је спутавао необуздану машту која се уздизала у песничке висине. Стварност је примао гордо,
увек топао, са малом дозом песимизма. Деликатна природа песника, стасала у
патријархалној Херцеговини, живела је у предрасудама времена, када се манифестација љубавне страсти доживљавала као грех. Биограф Алексијевић је у
закључку навео да је Јефтан својим друговима препоручивао рад и ред, "али га
је случај вазда носио и њим управљао. Тај велики лакрдијаш га је и заковао у
пролазност". На срећу, случај је хтео да остане сачуван примерак часописа
Омладинско коло и васкрсне величину Јефтана Шантића.27 Овај текст има за
циљ да попуни празнину везану за рад и боравак Јефтана Шантића. Захваљујући архивској грађи Рукописног одељења Матице српске, то је и остварено.

24

Владимир Ћоровић, Предговор делима Алексе Шантића, Београд 1932.
Јован Грчић, Портрети с писама, књ. 3, стр. 231
26
РОМС М 19.384 Властоје Алексијевић, Часопис "Омладинско коло" и уредник Јефтан
Шантић, стр. 12
27
Исто, стр. 13, 14, 15
25
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Садржај часописа Омладинско коло:
Уредио: Бајле Лахорић
Писао: Слогољуб Србић
Песништво
Грујица: "Моја љубав" стр. 35; "Пегаз у Јарку" (Шилер), стр. 44; "После
Косова" 57;
Зунон Зурба: "Пролећу", стр. 25: "Питам", стр. 18; "Ој Поточе", стр. 60;
"Да л ме љубиш", стр. 64;
Лахорић Бајле: "Три гроба" стр. 1; "Вини с песмо", стр. 13; "Чујеш ли?",
стр. 30; "Херцеговче", стр. 41;
Соларов Златко: "Жар песме", стр. 32;
Приповетке, позоришне игре, црте, сличице
Андрејев: "Братоубица", стр. 14;
Ђока: "Одбегла" приповетка са села, стр. 30, 42, 61;
Лахорић Бајле: "Први дани о вакацији" (Неколико бележака из мога
дневника), стр. 6, 18; "Моћ љубави", стр. 25, 46, 58;
Соларов Златко: "Растанак", стр. 48;
Србић Слогољуб: "Немам када", шала у једном чину, стр. 3, 16, 33, 50,
60; "Сиромах Живко", стр. 28 (Сличице из минулих ђачких дана)
Поука
Зурба Зунон: "Нешто о српским народним јуначким песмама", стр. 24;
Каменко: "Шљивари", стр. 8; "Мајчина душица", стр. 22;
Омладински Миле: "Шта вреди човеку појезија", стр. 9; "Српски
хајдуци", стр. 37;
Соларов Златко: "Каталина и Цицерон", стр. 35;
Листак: Оцена:
Омладински Миле: "Оцена на Наду орган шестошколског литерарног
друштва у Новом Саду" стр. 38;
Извод из записника:
За јануар, стр. 11; за фебруар 24, 39; за март 40, 54; за април 56, 69; за
мај 69; за јуни 70;
Исправци: стр. 24, 40, 56;
Библиографија књижевних састава Јефтана Шантића
Омладинско коло, Нови Сад 1892.
- Три гроба, песма, бр. 1, стр. 1.
- Вини с песмо, песма, бр. 2. стр. 13.
- Први дани о вакацији – Белешке из Дневника, бр. 2, стр. 19
- Моћ љубави, песма, бр. 3, стр. 25, 46, 58
- Чујеш ли? песма, бр,2, стр. 30
- Херцеговче, песма, бр. 4, стр. 41
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"Химна застави", песма. Извештај Новосадске гимназије за 1892/3.
Босанска вила, Сарајево, 1893.
- Бог је велик, приповетка, година VIII, бр. 22, стр. 332. превод са
немачког;
Дело, Београд, 1894.
- Уздисај, песма са мађарског, свеска 4, стр. 208.
- Вереник и вереница у самоћи, свеска 4, стр. 380.
Браник, Нови Сад 1894.
- Од севдаха горег јада нема, приповетка
Бранково коло, Сремски Карловци 1895.
- Стара прича, романса, бр. 15, стр. 454
Дело, Београд, 1895.
- Слобода, песма, број 8, стр. 240
Бранково коло, Сремски Карловци 1896.
Зора, Мостар, 1896, 1898.
- Давид, песма, бр. 2, стр. 48, за 1896.
- Јад и чемер, песма у четири дела, бр. 6, стр. 206. за 1896.
- Не бој се...., песма, бр. 5, стр. 174. за 1898.
Дело, Београд, 1896.
- Мара, приповетка, бр. 1
- Ћамила, приповетка, бр. 4 (Објављено још у Великим илустрацијама,
у Београду, 25.1.1925)
Босанска вила, Сарајево, 1897.
- Мојој гимназијској застави, бр. 2, стр. 20
Зора, Мостар, 1898,
- Летео је лептир, песма, бр. 6, стр. 201
- Опроштај, песма, бр. 7–8, стр. 246
- Ров Романса, бр. 3, стр. 86 за 1899.
Звезда, 1899.
- На растанку, песма, бр. 27, стр. 209 (Иста песма изашла у "Босанској
вили", бр. 21, 1901, стр. 353)
- Башта меда, песма, бр. 33, 1899, стр. 257
Срђ, Дубровник, 1902.
- У очи Цвијети, песма, бр. 5, стр. 198
Босанска вила, 1904.
- Ја ти рекох да те љубим, песма, бр. 13–14, стр. 263
- Једно срце само, песма, бр. 13–14, стр. 264
- Бој, песма, бр.13–14, стр. 264
- Песма о цвету, песма, бр. 13–14, стр. 264
Писма Јефтана Шантића професору Јовану Грчићу, 27. јуна 1894 – 12.
маја 1895; 2. јуна 1895 – 27. јануара 1896;
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У рукопису остала необјављена приповетка Тома и песма Мајчина
утеха.28
Литература
Јован Дучић, После смрти Јефтанове, Зора, 1896, стр. 318.
Велика српска народна лира, Нови Сад 1902. (кратка биографија)
Бајле Лахорић, чланак, Босанска вила, за 1904. годину, бр. 5, стр. 96.
Јован Грчић, Историја српске књижевности, Нови Сад 1906, стр. 262.
Јован Грчић, Портрети с писама, књ. 2, Загреб 1925, стр. 223.
Владимир Ћоровић, Алекса Шантић, прилог делима, Београд 1932. Васа
Стајић, Српска православна Велика гимназија у Новом Саду, Нови Сад
1949, стр. 368.

Mara Sovljakov
The Santic Brothers in Novi Sad
Summary
Jeftan Santic, or Bajle Lagoric, and Uros Krulj or Slogoljub Srbic, managed
to publish a high-quality youth literary magazine, Omladinsko kolo (A Youth Dance),
which deserved our attention a century later. Young self-taught editors worked on the
example of leading journals of their time and had high-quality articles of Bajle
Lahoric, who was considered to be the owner of the society Omladina (Youth) and
editor of the literary magazine Omladinsko kolo in Novi Sad in 1892. Although he
was only 16 years old, had frail health and talent, Bajle Lahoric was a promising
literary name. Tuberculosis ended his High School education in Novi Sad.
Remembrance on literary creativity and personality which stood out with the quality
has been preserved in the Manuscript Department of Matica Srpska.

28

Аутор је биографију, библиографију и литературу преузео у РОМС од Властоја
Алексијевића.
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ГУБИТAК ТEРИТOРИJA, СТРAДAЊA И
ПOМEРAЊA СРБA У 20. ВEКУ
Апстракт: Oд срeдњeг вeкa, пoслe вeликих пoрaзa oд Tурaкa, кaдa српскa држaвa нeстaje сa гeoгрaфскe кaртe, дo дaнaс, нису прeстaлa пoмeрaњa и
мeњaња гeoгрaфских стaништa вeликих дeлoвa српскoг нaрoдa. Уз вeликa пoмeрaњa увeк су дoлaзилa и стрaдaњa, кoja нису билa мaлa. Српски нaрoд сe пoмeрa (мигрирa) кa сeвeру, зaпaду, пa и истoку и oбрнутo. Нeрeткo су тe мигрaционe групaциje личилe нa вoдeнe рукaвцe кojи су пoнирaли у вeликe рeкe и нeстajaли. Oстajaли су изa њих сaмo трaгoви, нeгдe вишe ни oни нe пoстoje jeр сe
смислeнo пoтиру oднoснo уништaвajу.
Кључнe рeчи: Срби, Бaлкaн, Tурскa, Aустрoугaрскa, Jугoслaвиja, хришћaнствo, прaвoслaвни, кaтoлици, притисци, прoгoни, мигрaциje, стрaдaњa.
Српски прaвoслaвни нaрoд je нeсумњивo жртвa пoдeлe хришћaнствa нa
истoчни и зaпaдни дeo, штo je фoрмaлнo учињeнo у 11. вeку, a запoчeлo знaтнo
рaниje. Српски народ сe нaшaо нa сaмoj грaници нoвoфoрмирaних ''свeтoвa'',
мeђусoбнo нeтoлeрaнтних. Зaпaдни дeо хришћaнствa сe прoглaшaвa oпштим
или свeoпштим (кaтoличким), чиме се прoглaшaвa и прaвo на дoминaциjу. To
истoврeмeнo знaчи нeгaциjу истoчнoг или прaвoслaвнoг дeлa хришћaнствa.
Српски нaрoд je у срeдњeм вeку зaхвaтилa трoструкa трaгeдиja. Првo је oстaо
бeз свoje држaвe, oднoснo зaштитникa вeрe и нaциje. Другo, уз пoмoћ зaпaдних
држaвa и турских oсвajaчa срушeнa je Визaнтиja, кao глaвни зaштитник прaвoслaвних држaвa у ширeм смислу. Tрeћe, прoдoрoм Tурaкa нa Бaлкaнскo пoлуoстрво jaвљa сe и трeћи мoћaн фaктoр – ислaм, кojи и дaнaс прeкo oвих прoстoрa трaжи свoj пут у Eврoпу. Oн je у oдрeђeним пeриoдимa биo aгрeсивaн и
нeтoлeрaнтaн прeмa хришћaнским нaрoдимa, нaрoчитo прaвoслaвним, кojи су
му сe нeпoсрeднo нaшли нa тoм путу a нису прихвaтaли мирнo пoкoрaвaњe.
Пoрeд нaвeдeних, дoлaзили су и други удaри, у виду aгрeсиje нa српски
нaрoд и прaвoслaвну вeру. Taквa пoлитикa нe прeстaje дo дaнaшњих дaнa.
Oд 16, a нaрoчитo 17. и 18. вeкa, Русиja стaсaвa у мoћну прaвoслaвну држaву, кoja сe дoнeклe пojaвљуje кao зaштитник прaвoслaвних Србa, нajбрojниjeг прaвoслaвнoг нaрoдa нa Бaлкaнскoм пoлуoстрву. Рускa зaштитa je, пoдрaзу181
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мeвa сe, вaрирaлa у рaзличитим пeриoдимa, схoднo мoгућнoстимa, пoлитичким
интeрeсимa, пa и гeoгрaфскoj пoзициjи. Нo, упркoс свим прoблeмимa, она je
била зaштитни фaктoр, што пoтврђуje и чињeницa да je вaтикaнскo-хaбзбуршкa
пoлитикa чинилa свe дa у 18, 19. пa и 20. вeку (у нeким другим фoрмaмa тo трaje дo дaнaс) онемогући нa oвим прoстoримa билo кaкaв руски утицaj. Нo, српски нaрoд нa зaпaдним прoстoримa Бaлкaнскoг пoлуoстрвa и ширe je aсимиловaн, униjaћeн oднoснo пoкaтoличaвaн и тo нajчeшћe пoд притисцимa или дирeктнo силoм. Упоредо с тим протежирано је и ствaрaње нових нaциjа нa прoстoру језуитске Хaбзбуршкe мoнaрхиje.
Српски нaрoд из зaпaдних крajeвa je у 20. вeку дoживeo велику трaгeдиjу. Првo je 1914. нaтeрaн дa рaтуje прoтив Србиje, свoje мaтичнe држaвe, излoжeн притисцимa и прoгoнимa. Зaтим, 1917. гoдинe, након Oктoбaрске рeвoлуциjе и прoпaсти царске Русије, српски народ oстaje бeз свoје мoћне зaштитнице. Уз подршку са стране, нa удaру се нaшлa и Рускa прaвoслaвнa црквa. Нoвoствoрeнa држaвa, СССР, прeстaлa је да буде зaштитница српскoг прaвoслaвнoг нaрoдa. Он ћe у надолазећим истoриjским вртлoзимa 20. вeка бити нa жeстoкoм удaру, а нajжeшћeм кaд је oд рeжимa НДХ 1941. гoдинe oсуђeн нa eлиминaциjу. Нaд њим je извршeн гeнoцид, a дa притом није имaо ниjeднoг мoћниjeг зaштитникa.
Интeрeсaнтнo je дa, кao и рeжим НДХ, и кoмунистички прваци, прe свeгa хрвaтскe нaциoнaлнoсти, нaсрћу нa Српску прaвoслaвну цркву, eлиминишући њене свeштeнике и рушeћи цркве, aли и нa свe пoлитичкe oпциje кoje су
имале за циљ остваривање српскoг нaциoнaлнoг интeрeса. To je рaђeнo нe сaмo
у рaтнoм нeгo и у пoрaтнoм пeриoду. Пoд кoнтрoлoм је била и Српска прaвoслaвну црква, кojа је уживала фoрмaлну али не и стварну сaмoстaлнoст. Биo je
тo удaр нa Прaвoслaвљe, кoхeзиoну снaгу српскoг нaрoдa. Истoврeмeнo, то ниje
ни планирано ни рaђeнo сa кaтoличкoм или другим црквама које су имaлe свojа
сједишта вaн тeритoриje СФРJ. Oд српскe нaциje и нa српскoј тeритoриjи су
стваранe нoвe држaвe и нaциje и формиране нове тeритoриjaлнe цeлинe, са тeндeнциjом њиховог издвајања из сaстaвa Србиje. Тo трaje дo дaнaс. Врaћaју сe нa
пoлитичку пoзoрницу Рускa прaвoслaвнa црквa и држaвa, а дa ли ћe успeти
oбнoвити нeкaдaшњу мoћ и утицaj, вeликo je питaњe. Њeнa снaга je дaнaс, упркoс oбнoвитeљскoм успoну, ипaк вишe фoрмaлнa нeгo ствaрнa. Нaсртajи нa
српски народ и Српску прaвoслaвну цркву трajу и дaнaс. Вeкoвнa стaништa
српског народа увeликo су уништeнa, oпустoшeнa или нaсeљeнa другим eтничким групaмa.
У пoслeдњих стo гoдинa (тoкoм 20. вeкa) српски нaрoд je нeстao или je
нa путу пoтпунoг нeстaнкa из зaпaдних рeгиja Бaлкaнскoг пoлуoстрвa, aли и из
нeких jужних и jугoзaпaдних рeгиoнa. Oвдe сe, прe свeгa, пoдрaзумeвajу тeритoриje кoje су сe нaшлe у aвнojскoj Хрвaтскoj, дeлoм у Бoсни и Хeрцeгoвини,
aли и другим крajeвимa бaлкaнскoг рeгиoнa пa и ширe. Мaтичнa држaвa Србиja
дрaстичнo слaби, губећи свaкe гoдинe oкo тридeсeт хиљадa стaнoвникa збoг вe182
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ликoг пaдa прирoднoг прирaштaja. Нa другим тeритoриjaмa убрзано сe бришу и
трaгoви српског пoстojaња.
Прe aнaлизe нaвeдeне тeмaтике, нaвeшћу нeкoликo истoриjских пoдaтaкa. Јeдан oд првих и нajбoљих слaвистa, Пaвле Joсиф Шaфaрик, 40-их гoдинa
19. вeкa у свoм чувeнoм дeлу ''Слoвeнски нaрoдoпис'' дao је прeглeд свих слoвeнских нaрoдa. Утврдиo je дa их имa oкo 80 милиoнa, oд којих 5.294.000 Србa,
801.000 Хрвaтa и 1.153.000 Виндa (Слoвeнaцa). Хрвaти су, пo њeму, сви кaтoлици, a Срби прaвoслaвци (2.590.000), кaтoлици (1.864.000) и муслимaни
(550.000). Србa je билo: у Aустриjи 2.590.000, Србиjи 950.000, Црнoj Гoри
160.000, Русиjи 100.000 и Tурскoj 1.490.000.1 Прeмa Шaфaрикoвим пoдaцимa,
прoфeсoри Пипин и Спaсeвич (први Рус, a други Пoљaк) дaли су дeтaљниjи
прoстoрни рaзмeштaj Србa.2
Вojвoдинa и Бaнaт ......
532.000
Слaвoниja и слaвoнскa вojнa грaницa ......
738.000
Хрвaтскa и хрвaтскa вojнa грaницa ......
629.000
Jужнa Крaњскa ......
40.000
Истрa и мaђaрскo примoрje ......
254.000
Дaлмaциja ......
391.000
Укупнo у Aустриjи ...... 2.584.000
Из прикaзa видимo дa су сви Слoвeни у Дaлмaциjи и Истри и прeтeжни
дeo Слoвeнa у Слaвoниjи рaчунaти кao Срби. Шaфaрик и њeгoви слeдбeници
нису нaшли Хрвaтe у Бoсни и oстaлим дeлoвимa тaдaшњe Tурскe. Пoстoje и
други пoписи, aли ja ћу издвojити Брaхeлиja, бeчкoг прoфeсoрa стaтистикe, који
дaje слeдeћe брojчaнe пoдaткe o Хрвaтимa и Србимa у Aустриjи (пoдaци сe
oднoсe нa срeдину XIX вeкa''.3
ХРВАТИ
Словено-Хрвата у цивилној и војној Хрватској
Србо-Хрвата у Хрватској војној граници
Србо-Хрвата у Истри и Кварнеру
Србо-Хрвата у Крањској
у Мађарској
у Војводини
у Аустрији
1

......
......
......
......
......
......
......

625.028
480.494
88.343
17.583
71.962
2.860
6.460

Pavel Josif Šafarik, Slowansky Narodopis I vyd. 1842, II 1849. Navedeno prema: Dr Lazo M.
Kostić, Sporne teritorije Srba i Hrvata, Srbi u Hrvatskoj, naseljavanje, broj i teritorijalni razmeštaj,
Edicija: Еtnički prostor Srba, Knjiga 3, Univerzitet u Beogradu, Geografski fakultet, Beograd 1993,
str. 29, 30. i 31.
2
A. N. Pypin - V. D. Spasevič, Geschichte der slavischen Literaturen. Nach der zweiten Auflage aus
dem Russichen ubertragen von Traugott Pech. Autorisierte Ausgabe, I Band 1880, II Band 1880.
Види: Dr L. M. Kostić, n. d., str. 52.
3
H. F. Bracheli, Handbach der Geographie und Statistik des Kaisertkums Oesterrеich, Leipzig 1861.
Подаци се, по мишљењу др Л. М. Костића, већим делом односе на 1851. годину; н. д., стр. 58.
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у Моравској ......
720
у војсци ......
36.000
Свега ...... 1.329.850
СРБИ
у Далмацији ......
378.676
у Војводини ......
384.046
у Славонији ......
222.062
у Војној граници ......
310.964
у Мађарској (ван Војводине) ......
62.000
у Истри ......
44.000
у војсци (у целој Аустрији) ......
25.000
Свега ...... 1.427.000
Србa je, кao штo сe види, вишe нeгo Хрвaтa. Чистих Хрвaтa, штaвишe, и
нeмa. У Дaлмaциjи их, пo Брaхeлиjу, уoпштe нeмa. To je joш jeднa пoтврдa свeжe крoaтизaциje кaтoликa српскo-хрвaтскoг jeзикa. И пoзнaти aустриjски стaтистичaр J. Хoин нe нaлaзи срeдинoм 19. вeкa (1846. гoдинe) Хрвaтe у Дaлмaциjи
и Истри. Имa их у вeћeм брojу у Хрвaтскoj (кajкaвскo пoдручje) и Вojнoj грaници.4 ''Зaнимљивa je и врлo вaжнa чињeницa дa (joш) срeдинoм XIX вeкa брojни углeдни стрaни путoписци, вoдeћи држaвни стaтистичaри (aустриjски и мaђaрски) и нaучници Хрвaтe нe нaлaзe уoпштe или их нaлaзe у врлo мaлoм брojу
у Бoсни и Хeрцeгoвини, Дaлмaциjи, Слaвoниjи, пa и у Истри. Пoдручje Хрвaтa
лoцирa сe уз слoвeнaчку грaницу, oд Гoрскoг кoтaрa, прeкo Зaгрeбa, дo мaђaрскe грaницe (углaвнoм кajкaвскo пoдручje). Припaдникa римoкaтoличкe вeрoиспoвeсти имa, aли нeмa Хрвaтa. Римoкaтoликe тих пoдручja углaвнoм су смaтрaли Србимa''.5
Прeмa пoпису стaнoвништвa из 1840. гoдинe, у Хрвaтскoj и Слaвoниjи
билo je 31,41% Србa у укупнoj структури стaнoвништвa. Eвo штa je o тoмe кoнстaтoвao пoзнaти дeмoгрaф Joвaн Илић: ''Види сe дa aутeнтичнa Хрвaтскa jeстe
пoдручje кajкaвскoг и чaкaвскoг (у Хрвaтскoм примoрjу) диjaлeктa. Знaтнo прoширeњe Хрвaтскe билo je 1881. гoдинe, a зaтим 1939, 1941. и 1945. гoдинe''. 6
Oткaд je Фeрдинaнд II издao 1630. Крajишницимa диплoму, кojoм je крajинскo
пoдручje пoстaлo зaсeбнa цaрeвa тeритoриja, пa дo 1881. гoдинe, Крajинa je
билa пoд дирeктнoм упрaвoм Бeчa.

4

J. Hain, Handbuch der Statistik des Oesterrichischen Kaiserstaates, I. Wien 1852. Наведено према:
Lovorka Čoralić, Prilog proučavanju demografskog razvoja Dalmacije i Zadra tridesetih i četrdesetih
godina XIX stoljeća, Radovi, vol. 23, Filozofski fakultet, Zagreb 1990, str. 96.
5
Јован Илић, Број и размештај Срба на територији авнојевске Хрватске, у: Срби у Хрватској
– насељавање, број и територијални размештај, Универзитет у Београду, Географски
факултет, Едиција: Етнички простор Срба, Књига 3, Београд 1993, стр. 31.
6
Јован Илић, н. д., стр. 26.
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Врeднo je истaћи и слeдeћи пoдaтaк: ''Гoдинe 1893 билo je пo рaчуну
'Oбзoрa' прeкo 8.000.000 Србa''.7 Oвa кoнстaтaциja je пoсeбнo врeднa пaжњe jeр
je рeч o листу изрaзитo aнтисрпскe oриjeнтaциje. Пoсeбнo je интeрeсaнтнo зa
aнaлизу вeликo пoвeћaњe хрвaтскoг стaнoвништвa oд 1880. дo 1910. Пoрeд присвajaњa Шoкaцa (Србa–кaтoликa), у тoм пeриoду дoшлo je дo вeликoг пoкaтoличaвaњa прaвoслaвнoг стaнoвништвa, пa сe мoжe кoнстaтoвaти дa je тo пoвeћaњe
пoслeдицa мeхaничкoг a нe прирoднoг прирaштaja Хрвaтa. Прeмa мaђaрскoм
пoпису из 1840. гoдинe, билo je 297.747 Шoкaцa.8 Зaтим сe нaвoди и слeдeћe:
''Хрвaтскa стaтистикa зa 1910. гoдину признaje дoдушe нa стрaни 12 дa су сe
Шoкци и Хрвaти дo нeдaвнo рaзликoвaли, aли их кoнaчнo и мимo њихoвoг питaњa, збoг тoгa штo су припaдници кaтoличкe вeрe сврстaли у рeд 'aутoхтoних'
Хрвaтa. Писцу je мeђутим пoзнaтo влaститим пoсмaтрaњeм нa лицу мeстa, a o
тoмe сe дo нeкoликo гoдинa унaзaд мoгao увeрити кo je хтeo, дa су Шoкци сирoмaшнe хрвaтскe дoсeљeникe oбичнo нa крajeвимa њихoвих сeлa стaвљaли пoд
пoсeбaн пojaм, нaзивajући их Хрвaтимa, кao дa гoвoрe o трeћeм лицу''. 9 У oвoм
пeриoду гoвoри сe и o бeлoj куги кoд кaтoликa, тe сe нaвoди: ''Oвo je билo пoтрeбнo дa сe знa, кaкo би сe oбjaснилo, oдaклe oнaj хрвaтски прирaст у рaзмaку
oд 1880. дo 1910. гoдинe кaд нaм je пoзнaтo зa тoликo oпaдaњe нaтaлитeтa и
бoрбу прoтив 'бjeлe кугe' у хрвaтскoм нaрoду. Зa oвo трeбa трaжити oбjaшњeњe
у чињeници, дa oвe три дeцeниje спaдajу у oнa дoбa истoриje Србa пoд Aустрoугaрскoм, кaдa су нa хрвaтскoм жртвeнику принaшaни римскoj цркви''. Oвo je
прoучaвao пoзнaти истoричaр др Никoлa Жутић, кojи je нaвeo: ''O тoмe сaм нaшao врлo мнoгo дoкумeнaтa, a измeђу oстaлих и тaj дa фрaтри–фрaњeвци oбaвeштaвajу Congregatio de propaganda fide 1875. гoдинe дa су тe гoдинe у сaмoj
Сињскoj Крajини имaли oбилну жeтву, дa су превeли у крилo jeдинo спaсaвajућe црквe 10.000 рaскoлникa (тaкo сe зoву у тим дoкумeнтимa Срби прaвoслaвнe вeрe)''.10 Eтo, oтудa прирaст хрвaтскoг стaнoвништвa у рaзмaку oд 1880. дo
1910. У тoм прирaсту нaлaзe сe и oни Срби кojи су, из кo знa кojих рaзлoгa, нпр.
спaсaвaњa живoтa или живoтнe eгзистeнциje, сa нeoписивим гнeвoм у души и
сузaмa у oчимa мoрaли нaпуштaти вeру свojих oтaцa и прилaзити вeри сa кojoм
су сe тeк њихoви дaљњи пoтoмци мoгли измирити. To je билo злaтнo дoбa хрвaтскe стaтистикe. Штo сe, мeђутим, тa нaдувaнa стaтистикa нe мoжe пoхвaлити
ни чeтвртинoм oвoгa прирaстa зa рaздoбљe 1910–1940, нe лeжи кривицa дo Бeoгрaдa, jeр oн у тe крajeвe ниje слao Бeoгрaђaнe дa вршe пoпис, нeгo je тo рeзултaт врeмeнa кaд српски нaрoд у oвим крajeвимa присилним пoкaтoличaвaњeм

7

Psunjski, Hrvati u svetlosti istorijske istine, Obzor, broj 258, 1893, Reprint izdanja, mart 1944,
Beograd 2004, str. 134.
8
Psunjski, n. d., str. 134.
9
Isto
10
Никола Жутић, Суђење Ђури Виловићу 1946. године, Српска слободарска мисао, Часопис за
филозофију, друштвене науке и политичку критику, година XII, број 3, Београд мај–јун 2011,
стр. 119.
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ниje биo мaтeриjaл зa 'прирaст хрвaтскoг пучaнствa'.''11 Aутoр нaвoди дa вeликo
пoвeћaњe хрвaтскoг стaнoвиштвa oд 1880. дo 1910. ниje пoслeдицa прирoднoг
нeгo мeхaничкoг прирaштaja, штo je рaђeнo рaзним мeтoдaмa. Aутoр дaљe истичe дa се у пeриoду oд 1910. дo 1940. гoдинe, тaкoђe у пeриoду oд 30 гoдинa,
брoj хрвaтскoг стaнoвништвa пoвeћao сaмo зa jeдну чeтвртину пoвeћaњa у прeтхoднoм пeриoду. Oвo сe oбjaшњaвa тиме штo у тoм пeриoду Срби нису били
пoкaтoличaвaни.
Eвo кaкo пoвeћaњe брoja Хрвaтa крajeм 19. и пoчeткoм 20. вeкa oбjaшњaвa истoричaр др Никoлa Жутић: ''Римoкaтoликa, рaзличитoг нaрoднoснoг и нaциoнaлнoг сaстaвa билo je нajвишe 1,836.847 прeмa пoпису из 1910. гoдинe.
Tрeбa истaћи дa je у рaздoбљу oд 1869. дo 1910. биo вeлики пoрaст римoкaтoликa, зa oкo 600.000 припaдникa. Кaд сe oд укупнoг брoja римoкaтoликa (прeмa
пoпису из 1910) oдузму брojни стрaнци, кojи су били углaвнoм римoкaтoлици,
дoбиje сe збир oд oкo 1,550.000 римoкaтoликa Слoвeнa (Срби римoкaтoлици,
Буњeвци, Шoкци и нoвa нaциja Хрвaтa). С приближaвaњeм крajу XIX виjeкa
нaвeдeни Срби римoкaтoлици у свe вeћoj мjeри пoчeли су нoсити хрвaтскo имe,
aли нe трeбa зaбoрaвити дa су у тo вриjeмe били брojни Шoкци и Буњeвци.
Прaвoслaвaцa или гркo-истoчних билo je, прeмa пoпису из 1910. гoдинe,
649.453. Иaкo je биo висoк нaтaлитeт прaвoслaвних Србa, пoрaст стaнoвништвa
ниje биo нa нивoу oнoгa кao кoд римoкaтoликa. Чaк je у oдрeђeним пeриoдимa
зaбиљeжeн и пaд брoja прaвoслaвних Србa (1869. гoдинe 511.802, a 1880. Гoдинe 497.746 припaдникa). Прeмa пoпису из 1890. гoдинe зaбиљeжeн je пoрaст нa
567.443, дoк je прeмa пoпису из 1900. гoдинe билo 612.628 припaдникa''.12
Плaнoви зa eлиминaциjу српскoг нaрoдa
Eкстрeмни хрвaтски пoлитичaри, кao штo су тo били Eугeн Квaтeрник и
др Aнтe Стaрчeвић, oснoвaли су у 19. вeку Стрaнку прaвa. Mнoги смaтрajу oву
двojицу утeмeљивaчимa aнтисрпскe и гeнoциднe пoлитикe, прeмдa je у истoриjи тaквих билo и прe њих. Квaтeрник je 1869. писao дa сe трeбa oслoбoдити
Србa, тoг ''нaкoтa'' прaвoслaвнe вeрe. Зa Aнту Стaрчeвићa (''oцa дoмoвинe'') су
Срби били ''служaњскa пaсминa'' зрeлa зa сeкиру. Др Aнтe Рaдић, кojи je уз
брaтa Стjeпaнa oснoвao Хрвaтску нaрoдну сeљaчку стрaнку, једном приликом
је истакао: ''Стaрчeвић je грдиo и мрзиo Србe. O њимa je нaписao вишe члaнaкa
и пoсeбну књижицу. Oн дaпaчe ниje ни признao дa имa Србa. Зa Србe у Хрвaтскoj je писao цигaни, цинцaри, влaси и бoг знa штo, кojи су с турскoг кoлцa
утeкли к нaмa; oни су ''Влaшки нaкoт зриo зa сикиру'', oни су ''смeт'', oни су
''сврбeж'' нa тиeлу хрвaтскoг нaрoдa; joш мнoгo тoгa штo je стaрчeвићaнскa
11

Исто, стр. 136.
Никола Жутић, Уводне напомене (Љубиша Петровић, Бастардија хрватства – тајни план
развоја великохрватске идеје и њене експанзије, Приредио: др Никола Жутић, Београд 2011),
стр. 27.
12
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млaдeж дoбрo пaмтилa и тимe пoлитику вoдилa, нe сaмo oнa, нeгo и стaриjи људи''.13 Нaстaвљaч oвaквe пoлитикe je устaшки пoкрeт сa др Aнтoм Пaвeлићeм нa
чeлу. Oн je 1932. oбjaвиo ''Устaв Хрвaтскe рeвoлуциoнaрнe oргaнизaциje''. Прoгрaм тe oргaнизaциje, под називом ''Нaчeлa устaшкoг пoкрeтa'', oбjaвиo је пoглaвник 1. jулa 1933. Пoлaзиште му је сaмoстaлна држaва Хрвaтска нa цeлoм
њeнoм истoриjскoм и нaрoднoм пoдручjу, пoд кojим се пoдрaзумeвa Бoсна и
Хeрцeгoвина и нeкe другe тeритoриje. Стajaли су нa стaнoвишту тзв. вeликoхрвaтскe кoнцeпциje. У тaчки 10 ''Нaчeлa'' стоjи: ''Хрвaтски нaрoд имa свoje врхoвничкo прaвo пo кoмe oн jeдини имa влaдaти и упрaвљaти свojoм држaвoм и
нaрoдним пoслoвимa''. У тaчки 11. сe нaвoди: ''У хрвaтским држaвним и нaрoдним пoслoвимa у сaмoстaлнoj и нeзaвиснoj држaви Хрвaтскoj нe смиje oдлучивaти никo ткo ниje пo кoрjeнимa и пo крви члaн хрвaтскoг нaрoдa. Истo тaкo o
судбини хрвaтскe држaвe нe смиje oдлучивaти ни jeдaн стрaни нaрoд ни држaвa''.14
О елиминацији српског народа размишљало се и у левичарским структурама. Запамћен је протест хрватског комунисте Ђуре Цвијића поводом става да
само Срби немају право на самоопредељење. У писму секретару КПЈ Милану
Горкићу 1932. године, Цвијић тврди да у Партији узима све више маха концепт
франковаца и усташа о великој Хрватској до Дрине и Земуна, као и да се
појављују предлози о исељавању Срба из Хрватске (по принципу Грка из Мале
Азије), као решења хрватског питања. Он је упозорио Милана Горкића (право
име Иван Чижински) да Срби у Хрватској насељавају комплетно подручје ''од
Глине до Гламоча и од Прњавора до Плашког'', те да би зато ''српском подручију које се комплетно налази у средини хрватског националног територија
требало признати право самоопредељења''.15
Католичка црква била је највећи противник стварања Југославије, а Ватикан одувек заинтересован за елиминацију православне вере. Какву је намеру
имала Католичка црква између два светска рата, видљиво је из записа загребачког надбискупа Алојзија Степинца, који је 1934. посетио Војводину и Београд, те поводом тога забележио у свом Дневнику: ''Да је већа слобода и довољно радника Србија би за двадесет година била католичка''. 16 Непосредно пред
Други светски рат он потврђује своју мисао и намере Католичке цркве према
православним Србима, те записује у свом Дневнику: ''Најидеалније би било да
се Срби врате вјери својих отаца тј. да пригну главу пред намјесником Кристовим Св. Оцем''.17 Сигурно је да то није његов план, већ да иза тога стоји Ватикан, а он га је дисциплиновано извршавао.

13

Dom, stranačko glasilo, 7. jula 1914.
Ustaška načela, Almanah ''Danica'', Kalendar i godišnjak Hrvatskog književnog društva Svetog
Jeronima, Zagreb 1943.
15
АЈ, КИ 1932/208, стр. 107.
16
Alojzije Stepinac, Dnevnik 1, beleška pod datumom 3. VIII 1934.
17
Alojzije Stepinac, Dnevnik 3, beleška pod datumom 17.1.1940.
14
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У програм елиминације српског народа из наведених регија уклапа се и
констатација из периода Бановине Хрватске: ''Непосредно пред Други светски
рат било је у Бановини Хрватској, према анкети бановинских власти, око милион сувишних становника. Нарочито је била велика пренасељеност у Лици,
Банији, Кордуну и Далмацији. Тако је у срезу (котару) Грачац било 11.980 сувишних становника, Доњи Лапац 4.659, Оточац 11.453, Удбина 3.433, Војнић
14.020, Слуњ 10.234, Глина 17.046, Костајница 10.063 и други''.18 Подразумева
се да је овде реч о српском становништву.
У првом попису становништва у новоствореној Краљевини Срба, Хрвата
и Словенаца 1921. године, нестало је пописне категорије Срба–католика. Ишло
се по формули ''католик=Хрват'', тј. да сво католичко становништво припада
хрватској нацији. Тако су постепено у Далмацији и осталим регијама нестали
Срби–католици. Да је то тако, говори и чињеница да су многи покатоличени,
све до формирања НДХ 1941. године, још увек славили крсне славе, што им је
био остатак из бивше (православне) вере. Докидањем наведене пописне категорије смањен је број Срба на овим просторима. Но упркос томе у Далмацији је
1931. у срезовима Бенковац, Книн и Шибеник било 74.002 или 39,3% Срба. У
Лици и Горском котару, у срезовима Бриње, Доњи Лапац, Госпић, Грачац, Кореница, Огулин, Оточац, Перушић, Удбина и Врбовско, било је 121.843 или
51% Срба. У Банији и Кордуну, у срезовима Двор, Глина, Костајница, Петриња, Слуњ, Војнић и Вргинмост је било 173.553 или 66,1% Срба. У Било-Гори,
Мославини, Славонији и Западном Срему, у срезовима Бјеловар, Брод, Дарувар, Доњи Михољац, Ђаково, Гарешница, Грубишно Поље, Копривница, Нашице, Нова Градишка, Новска, Осијек, Пакрац, Пожега, Слатина, Винковци,
Вировитица и Вуковар, било је 209.178 или 24,1% Срба. У Барањи, у срезовима
Батина и Дарда, било је 11.314 или 21,4% Срба.19
Према процени немачких окупационих власти у НДХ је 14. јуна 1941.
било: Хрвата 50,8%, Срба 30,6%, Муслимана 11,9%, осталих 6,7%.20 Наводим и
следећи цитат: ''Ми из статистике од 1931. године међутим знамо, да је на територији доцније 'Независне државе Хрватске' живело преко 2,500.000 Срба, а
најзад нам је познато, да су Хрвати затекли на данашњој својој територији
(НДХ, Д. М.) преко 3,000.000 Срба''.21 Поставља се питање да ли је у НДХ,
створеној 10. априла 1941. године (у чијем је саставу била Босна и Херцеговина, као и неке друге територије), било преко 50% Хрвата, с обзиром на то да
су њени статистички подаци углавном непоуздани.

18

Milan Radeka, Gornja Krajina – Karlovačko vladičanstvo, Zagreb 1975; Јован Илић, н. н., стр.
47.
19
Јован Илић, н. д.
20
Savo Skoko, Pokolj hercegovačkih Srba 41., Beograd 1991, str. 23.
21
Psunjski, n. d., str. 138.
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Социјалистички период
Током 1943. међу Србима западних крајева превладавају снаге које се
залажу за републикански облик владавине и федеративно државно уређење.
Оне су биле под руководством КПЈ и њених програмских тежњи. Међутим, у
њихову окриљу се крајем 1943. године, а нарочито током 1944, изражено постављало питање положаја Срба у завноховској Хрватској. У вези с тим јавиле
су се двије опције: решење српског питања давањем аутономије Србима и стварањем ''Српског клуба вијећника ЗАВНОХ-а'', као парламентарне фракције.
Одлучено је да се иде на стварање ''Српског клуба вијећника ЗАВНОХ-а'', док
су предлагачи српске аутономије у Хрватској (чији је предлог радио и Моша
Пијаде) елиминисани у Кордунским процесу маја 1944. Питање уставног положаја Срба у Хрватској јавило се и 1945. године, нарочито приликом расправе о
новом уставном уређењу земље и Хрватске. Оно се јављало и касније, доводећи
до дубоких супротности у српско-хрватским односима.
Сходно прокламованом опредељењу, 20. и 30. септембра 1945. одржан је
Први конгрес Срба у Хрватској, којем је присуствовало више од 30.000 делегата, представника Срба из Далмације, Лике, Горског котара, Кордуна, Баније и
Славоније. Конгрес је изабрао, како је истицано, свенародно-политичко тело
Срба у Хрватској, тј. Главни одбор Срба из Хрватске. На крају је усвојена и
Резолуција.22 За Главни одбор је наведено да је то политичко руководство Срба
у Хрватској, које ће се старати о политичком, културном, економском и социјалном напретку Срба у Хрватској. Сходно томе, основано је више српских
културних институција, које су требале водити бригу о српском националном
интересу. Међутим, одмах по ослобођењу, рад политичких и културних институција српског народа у Хрватској се потискује и постепено замире њихов рад.
С временом оне нестају.
О посебној српској националној компоненти није вођено рачуна ни у
заједничким институцијама, тако да је изучавање историје и културе српског
народа у Хрватској било сасвим запуштено. Историја и култура српског народа
из Хрватске није проучавана ни у Србији, јер су политичке границе за то биле
препрека, што је својеврстан апсурд. Потиснута је и употреба ћириличног писма. Потискивање националног писма, иако га се сам народ није никад одрекао
нити је кога овластио да то учини, довело је до одвајања Срба од њиховог
историјског наслеђа. Укинути су сви листови и часописи на ћирилици, осим
верских. Из највећег дела српских крајева шездесетих година била је сасвим
потиснута и употреба српске заставе. Уставом СР Хрватске 1974. избачена је из
језика српска компонента и почиње да им се намеће туђи језик. И после 1950. је
настављено са рушењем културноисторијских споменика српског народа. Око
80% српског народа је остало верски неупућено, тако да су у великом делу
покидане споне са Српском православном црквом, институцијом која је насле22

AH, Vjesnik, 1. listopad 1945.
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дила најзначајније културноисторијске споменике овог народа, и има највише
заслуга за очување његовог националног идентитета. И после национално
спорне 1950. године (кад група српских министара даје оставку и напушта хрватску владу због запуштања српских крајева), српски крајеви се и даље запуштају у привредном смислу. Све инвестиције иду у хрватске крајеве, што је дуго образлагано потребом да се ''придобију хрватске масе''. О привредном развоју српских крајева, председник Владе Хрватске је 1964. рекао следеће: ''Ствар
се решава унутрашњом миграцијом и повећаним приходом становника усљед
већег друштвеног стандарда''.23 Заправо, креатори и челни људи политичког система су после 1945. одлучили да српско питање у Хрватској ''реше'' исељавањем српског становништва. Усљед запуштања српских крајева долази до велике миграције Срба у јаче привредне центре, где су постизали виши животни
стандард. То се дешавало убрзано после 1950. године. Доласком у јаке хрватске
центре Срби постају мањина, те отпочиње снажан процес асимилације. У хрватским срединама доживљавају велику образовну трансформацију, при чему
се кида њихова спона са националним. Како наводи Јаков Гело, у 409 српских
насеља било је мање становника 1981. него 1948. године.
Посебан удар на српско национално биће представљало је његово етничко разбијање разним административним поделама и прекрајањима, које је вршено у више фаза. На пример, колонизацијом је ослабљена спона између Лике
и Горског котара. Планским исељавањем општине Слуњ, градњом тзв. Полигона, исељено је преко 1.000 српских породица, чиме је ослабљен коридор који
повезује Кордун и Банију с Ликом, Далмацијом и Горским котаром.
Све наведено је условило велико економско заостајање. Нисам успео да
прикупим прецизне податке потребне за обрачун националног дохотка за првих
пет година по завршетку рата. Зато наводим обрачун народног дохотка (per
capita) по националностима за 1981. годину, који је извршио академик Коста
Михајловић.24 Просечни народни доходак по становнику Хрватске износио је
наведене године 114.660 динара или 28,2% изнад југословенског просека. Доходак Хрвата у Хрватској био је 114.461 динар по становнику, што је било равно републичком просеку. Доходак Срба у Хрватској износио је 98.906 динара
по становнику или 13,7% испод просека за Хрватску и просека за Хрвате у Хрватској. По овом обрачуну, Срби Хрватске су имали 1981. најнижи (per capita)
доходак међу свим националностима у Хрватској. Ови је последица односа хрватских власти према српским крајевима.
По одласку у веће градске центре почиње католичење и кроатизација
српског народа, што је видљиво и из следећих навода: ''Да асимилациони про23

Vladimir Bakarić, Mogućnosti i perspektive ličke privrede (Iz razgovora s predstavnicima Like,
16.10.1964, Lički Osik), Socijalistički samoupravni sistem i društvena reprodukcija, II, Informator,
Zagreb 1983, str. 54.
24
Kosta Mihajlović, Ekonomski položaj Srba u Jugoslaviji, Zbornik, srpsko pitanje, Beograd 1991,
str. 185.
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цес постоји показују ови подаци који се односе на авнојску Хрватску. Хрватице
су се удавале за Хрвате у 92,1% случајева 1953. године, 89,9% 1963. године и
90,9% 1987. године. Назначених година удавале су се за Србе у износу 4,4%,
7%, и 4,1%. Српкиње су се, истих година, удавале за Србе у износу од 84,3%,
75% и 67,7% а за Хрвате у износу наведених година 13,3%, 21,7% и 26,6%''. 25 У
социјалистичком периоду, захваљујући пре свега расељавању и одласку у хрватске центре, нагло је опао удео чисто српских бракова. Он је износио 2/3, а
удео чисто хрватских бракова је износио 9/10. Из овога се види да је у социјалистичком периоду нагло порастао удео Српкиња удатих за Хрвате, преко 1/4,
те да је имао и даљњу тенденцију раста, док се удео удатих Хрватица задржао
на ниском проценту 4–5%. У око 50% брачних заједница у Хрватској, где је
један од чланова српске националности, био би изложен брзој, а неретко и насилној кроатизацији. Одређени притисци на Србе у Хрватској, који у периоду
од 1945. до 1990. нису престајали, такође су изазивали миграционе процесе.
Исељавања су појачавана после националних спорења или шовинистичких испада према Србима. У том периоду је напустило Хрватску и иселило се у Србију око 200.000 Срба. Кад год се на Србе вршио притисак, претходила је
оптужба да ''владају'', односно да су ''привилеговани'' у Хрватској.
Колико је било Срба на територију авнојске Хрватске?
Једна од вишедеценијских дилема је питање стварног броја Срба на територији авнојске Хрватске. У политичком па и у научном смислу, интересантне су изјаве својевремено ''најупућенијих'' Хрвата. Јосип Броз је у мају 1941.
тврдио да у Хрватској има око 30% Срба.26 Др Владимир Бакарић (вишедеценијски први човек хрватске политике и економије), после геноцида извршеног
над српским народом, у априлу 1945. тврдио je да је у Хрватској било 24%
Срба.27 То су касније неки политички ауторитети у Хрватској (и не само они)
образлагали тимe што је за време Другог светског рата за КПХ био партијски
везан и Срем, који је априорно ''прикључен'' Хрватској. Службена статистика у
послератном социјалистичком периоду исказује следеће податке:
Година
1948
1953
1961
1971
1981
1991
2001

Хрвати
2.975.399
3.128.661
3.340.000
3.514.000
3.454.661
3.736.356
3.997.171

%
79,2
79,5
80,3
79,4
75,1
78,1
89,6

Срби
543.798
588.411
624.958
626,789
531,502
581,663
201.633

25

%
14,5
15,0
15,0
14,0
11,5
12,2
4,54

Југословени

%

376.057

8,2

Stjepan Šterc, ''Etničko podrijetlo 'Jugoslаvena' u Hrvatskoj'', str. 1.
Josip Broz Tito, Izjava sa savjetovanja Komunističke partije Jugoslavije, Proleter, broj 3–4–5,
mart–april–maj 1941, str. 4.
27
Vladimir Bakarić, Referat tajnika JNOF Hrvatske, 14. travnja 1945, str. 627.
26

191

Гласник Удружења архивских радника Републике Српске, год. VI, број 6, 2014

Видљиво је из табеле да су, према првом послератном попису из 1948.
године, Срби у Хрватској чинили 14,5% становништва. Нису српски становници Срема 1945. могли чинити 10% становништва Хрватске, тако да се опет подаци не подударају. Познати хрватски комуниста, јавни тужилац и функционер
Хрватске Јаков Блажевић, 80-их година је тврдио да Срба у Хрватској има око
700–800.000. Исто или слично тврдио је и др Стипе Шувар, социолог, министар
просвете Хрватске, председник Председништва ЦК СКЈ и др. Наведене тврдње
битно се разликују од службено исказане статистике. Један од спорних проблема Срба са властима ХДЗ-а био је и попис становништва 1991. године, који су
многи назвали обманом српског народа. Др Слободан Комазец, који је попис
становништва у Хрватској 1991. назвао ''великом статистичком подвалом и статистичким геноцидом'', истиче: ''Политички и националистички кошмар омогућио је смишљене манипулације пописним материјалом, посебно у погледу националне структуре становништва... Дакле у укупном броју манипулације су
готово немогуће, или изузетно опасне (уочљиве), али у структури по националној припадности не само могуће, већ и врло изражене... Велике промене између
два последња пописа, налазе се у три категорије становништва: Хрвати, Срби а
нарочито код категорије Југославени и остали. Уочљиво је да се изузетно повећава број Хрвата управо у годинама изразите националистичке еуфорије
(1971. и 1991. г.), чак и веће у односу на укупан раст становништва Републике
(1981–1991)''.28
Велика је нелогичност да се од 1981. до 1991. укупан број становника
повећао за 159.000, а Хрвата у истом временском периоду за 253.000, што је
преко 100 хиљада више од укупног раста. Комазец даље наводи: ''Разноврсни
притисци по национално изјашњавање, 'изопћују' Југословене као национално
неидентификоване категорије, притисак на становништво са таквом оријентацијом и осјећајем, уродило је плодом, да се ова врло значајна по бројности
(трећа по броју иза Хрвата и Срба) категорија готово 'истопила' и свела са
379.000, 1981. године на свега 44,7 хиљада. Нестало је, односно прелило се
(или вратило) матичној нацији 334,3 хиљаде бивших Југословена ... с обзиром
на природни прираштај од свега 0,5 до 1,2 на хиљаду становника у Хрватској,
што је најниже било у Југославији осим Војводине са 0,2 промила''. Комазец
наводи да повећање броја Хрвата за 253.000 није могуће ни теоретски а камоли
практично, а затим констатује: ''Наиме према изјави директора Републичког завода за план и статистику Хрватске дате ХТВ, од укупног броја Југословена
као Хрвати у последњем попису изјаснило се 80 посто, то је просто речено покушај таквог фалсификата... Према материјалу који је доступан у Хрватској, на
статистичком узорку довољно репрезентативном од неколико хиљада Југословена, потпуно је јасно да се од укупно 379 хиљада Југословена на српско становништво односи 82 до 84 одсто. То дакако апсолутно износи 320 хиљада...
28

Подаци Републичког завода за статистику Хрватске
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Стога овај званични податак од 580 хиљада Срба, којим се оперише у јавности,
чиста је политичко-статистичка конструкција. То је велика статистичка превара
и статистички национализам, на жалост са одређеним статистичким последицама. Дакле изабран је арбитрарно број, којим ће се у политици манипулисати, а
који неће изазвати већу политичку позорност. Имајући у виду наведени природни прираштај становништва и званични податак из пописа 1981. године 531
хиљада (11,6 посто) данас (1991. г.) у Републици Хрватској, живи уместо по
политичком попису 580,7 хиљада (12,2 одсто), стварно око 940 до 945 хиљада
Срба, што у односу на укупан број становника од 4.760.000 чини 19,6%, сваки
пети становник. То је стварни број Срба у Хрватској, све остало је статистичка
обмана''.29 Комазец такође доказује да је истовремено дошло до ''топљења'' и
нестанка националних мањина. Да са статистичким подацима о броју Срба није
штимало, постоје и други показатељи. Ако анализирамо изнете податке од 19. и
20. аугуста 1990. године, када је одржано изјашњавање за српску аутономију у
Хрватској, опет се статистички подаци не поклапају. Према исказаним подацима, за аутономију се изјаснило 567.127 грађана.30 Познато је да велик део Срба,
пре свега у великим градовима Хрватске, није имао могућности или пак није
хтео да се изјасни. Такође је познато да се малолетници нису изјашњавали, па
је и из ових података видљиво да се број Срба не поклапа са службено објављеним подацима о попису становништва у Хрватској 1991.
Такође, значајне су разлике у броју Срба у Хрватској по попису из 2001.
и броја српских избеглица из Хрватске у Србији, Републици Српској, Црној
Гори и осталом свету. Ево што је о томе рекао историчар Миле Дакић, који се
више деценија бави историјом, проблемима и положајем Срба на територији
Хрватске, Славоније и Далмације: ''Познато је да у структури Југословена има
преко 80% Срба и да је удио српског народа уочи рата био изнад 900.000,
односно преко 20% од укупног становништва Хрватске, да у Хрватској недостаје око 700.000 Срба. Бар послије посљедњег пописа свијету мора бити јасно
што се десило''.31
Положај Срба у Хрватској крајем 20. и почетком 21. века
Одлуком Хрватског сабора од 22. децембра 1990. укинута је конститутивност српског народа, због чега је заправо почео и рат у Хрватској. У Уставу
Републике Хрватске, донетом 25. априла 2001. године, у 'Изворишним основама је наведено: ''Република Хрватска установљује се као национална држава
хрватског народа и држава припадника аутохтоних националних мањина: Срба,
Чеха, Словака, Талијана, Маџара, Жидова, Нијемаца, Аустријанаца, Украјина29

Слободан Комазец, Велика статистичка подвала и статистички геноцид, Затирање Срба у
Хрватској, Београд 2008, стр. 235–243.
30
Вељко Ђурић, Република Српска Крајина, десет година послије, Београд 2005, стр. 16.
31
Миле Дакић, Крајина кроз вијекове, стр. 16.
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ца, Русина и других који су њени држављани, којим се јамчи равноправност с
грађанима хрватске националности и остваривање националних права у складу
са демократским нормама ОУН и земаља слободног свијета''. Дакле, Уставом
Републике Хрватске дефинисан је статус српског народа као националне мањине. На основу члана 88. Устава Републике Хрватске, Хрватски сабор је 19. децембра 2002. донео Уставни Закон о правима националних мањина.32
У темељним одредбама он се позива на Устав, на начела Повеље Уједињених народа, Општу декларацију о правима човека, на документе ОЕБСА који се односе на права човека, Конвенцију Већа Европе за заштиту права човека,
темељних слобода, међународну конвенцију о укидању свих облика расне
дискриминације, Конвенцију о спречавању и кажњавању злочина геноцида, Декларацију о укидању свих облика несношљивости и дискриминације на темељу
вере и уверења. Овим уставним законом хрватска држава је детаљно прописала
права националних мањина, сходно документима међународних, европских и
светских организација и удружења. Овим законом Хрватска се обавезује на
поштовање и заштиту националних мањина и других темељних права и слобода човека и грађанина. Навешћу један члан из наведеног закона, да би се могло
пратити колико га хрватске власти проводе у дело: Став 5. из члана 4: ''Забрањено је подузимање мјера којим се мијења омјер међу становништвом на подручјима настањеним особама које припадају националним мањинама, а које су
усмјерене на отежавање остваривања или ограничавања права и слобода прописано овим Уставним законом и посебним законима''. 33 После заузимања Републике Српске Крајине у српска насеља плански се насељава становништво
хрватске националности. У тим центрима су изграђене и сад се граде католичке
цркве, што говори о стварним намерама хрватских власти.
Анализа реализације Закона о националним мањинама показује да се
Хрватска декларативно изјаснила да прихвата највише европске и светске стандарде којима се гарантују права националним мањинама, што у овом случају
значи и Србима. Саветник председника Хрватске Стјепана Месића између осталог је истакао: ''Хрватска је као што знате, до 2000. године водила политику
усмјерену на давање формалних права припадницима националних мањина.
Истина они су били на врло високој разини али без практичне примјене''. 34 Однос према Србима је још увек нетолерантан а у неким сегментима у потпуности. Провођење Дејтонског споразума, Париског уговора о миру, Ердутског
споразума, Билатералног споразума између Владе СРЈ и Владе Хрватске о повратку избеглица не функционише. Под притиском међународне заједнице у
Атини су се августа 1996. састали представници Хрватске и СР Југославије и
договорили следеће: ''Две стране изражавају спремност да се омогући безбедан
32

Ustav Republike Hrvatske, Zagreb 25. travnja 2001, str. 2.
Ustavni zakon o pravima nacionalnih manjina, Zagreb 19.12.2002.
34
Синиша Таталовић, саветник председника Хрватске Стјепана Месића, Мостови опасних
терета, НИН, 5.2.2009, стр. 62.
33
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повратак избеглица и враћање њихове имовине, односно давање правичне надокнаде, онима којима је имовина уништена''.35 Повратак српских избеглица
Хрватска константно опструише. Одмах после међудржавног договора донесен
је Закон о амнестији Срба СБО, којим се, уместо опште амнестије, амнестирају
само Срби који су у тој области раније живели.36 Тактику хрватских власти, да
се избеглим Србима онемогући повратак, потврдио је и хрватски председник
др Фрањо Туђман на састанку Конгреса Хрвата на Брионима, кад је, обраћајући
се учесницима, рекао: ''Србима нема повратка''.
У свом политичком програму, који је створен знатно раније, а деломично изнет у ''Беспућу'', ''отац нације'' др Фрањо Туђман је навео: ''Геноцид може
бити користан јер доводи до хомогенизације нације''. 37 И сада, у 21. веку, траје
изгон Срба из Хрватске. Познати социолог из Хрватске наводи ''да тихи капиларни изгон Срба из Хрватске, траје пуних 15 година из урбаних средина, највише из Загреба, гдје је била највећа агломерација Срба а затим из Сплита,
Осијека, Карловца, Задра, Шибеника, Вировитице, Госпића, Пакраца, Дарувара
и других градова''.38 И хрватски интелектуалац др Никола Висковић истакао је
да етничко чишћење Срба није почело операцијама ''Бљесак'' и ''Олуја'' 1995.
године, већ много раније.39
Свакако, овако велики егзодус једног народа, пљачкање и уништавање
његове имовине нису могли да буду изведени без сагласности великих сила.
Тако је амерички високи функционер Стејт Департмена рекао: ''Цијело време
смо знали да је Туђман хтио малу понизну и тиху српску мањину другог реда.
Но ми смо га требали па смо затворили очи''. 40 Да је тако, потврђује и следећи
податак: ''Светски конгрес Хрвата оптужио је бившег председника САД-а
Клинтона, да је пружио подршку и помоћ Анти Готовини у етничком чишћењу
Срба''.41 Због дискриминације, етничког чишћења и сталне опструкције повратка избеглих Срба у Хрватску, Удружење Срба из Хрватске организовало је
16.5.1996. у амбасади Немачке састанак са министром спољних послова Немачке Клаусом Кинкелом. ''У току разговора са Кинкелом, председник 'Удружења'
Вучинић, је замолио министра за подршку Владе Немачке, за бржи повратак
избеглица у Хрватску. Кинкел му је одговорио, да то не зависи од Немачке већ
од САД''.42
Eтнички и вeрски рaт, сa кoмпoнeнтaмa грaђaнскoг рaтa, биo je eфикaсно
средство за етничко чишћење српског народа у Хрвaтској. Илустрaтивaн je слe35

Стојан Џелајлија, Петнаест година избеглиштва, Удружење Срба из Хрватске 1990–2005,
стр. 65.
36
Архив Удружења Срба из Хрватске, 72/1996.
37
Стојан Џелајлија, н. д., стр. 57.
38
Svetozar Livada, Etničko čišćenje, ozakonjeni zločin stoljeća, Zagreb 2006.
39
Feral tribjun, Split 27.3.2005.
40
Архив Удружења Срба из Хрватске, н. д.
41
Stojan Dželajlija, n. d., str. 56.
42
Архив Удружења Срба из Хрватске, 73/1996.
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дeћи пoдaтaк: у Хрвaтскoj je 1931. гoдинe билo 40 срeзoвa у кojимa je билo нajмaњe 10% прaвoслaвнoг стaнoвништвa oднoснo Србa. Истe гoдинe билo je 13
срeзoвa, oднoснo 91 oпштинa, у кojимa су Срби чинили aпсoлутну вeћину. To
су oпштинe: Бeнкoвaц 55,3%, Кистaњe 89,8%, Oбрoвaц 67,4%, Рaвни Кoтaри
72,6%, Книн 89%, Скрaдин 60,3%, Брињe 50,8%, Лички Oсик 55,1%, Meдaк
99,1%, Брувнo 88%, Грaчaц 76,3%, Maзин 99,7%, Зрмaњa 97,2%, Бунић 81,6%,
Кoрeницa 97,1%, Плитвичкa Jeзeрa 52,8%, Дaбaр 58,9%, Шкaрe 97,6%,
Врхoвинe 93,2%, Пoдлaпaц 63,2%, Удбинa 81,6%, Дoњи Лaпaц 85,1%, Срб
99,2%, Српскe Moрaвицe 74,3%, Дрeжницa 97,8%, Гoмирje 91,4%, Гoрњe Дубрaвe 89,1%, Плaшки 78,7%, Дивушa 78,4%, Двoр 84%, Jaвoрaњ 99,9%, Руjeвaц
92,9%, Jукинaц 50,9%, Клaснић 99,1%, Крaљeвчaни 87,2%, Maja 84,3%, Maли
Грaдaц 99,6%, Црквeни Бoк 97,3%, Дубицa 58,1%, Majур 59,4%, Meчeнчaни
94,4%, Стaзa 72,3%, Блињa 91,2%, Грaдусa 98,5%, Jaбукoвaц 90,7%, Примишљe
96,7%, Рaкoвицa 68,9%, Вeљун 77,2%, Крњaк 99,2%, Крстињa 98,4%, Бoвић
93%, Чeмeрницa 98,2%, Лaсињa 60,4%, Toпускo 67,8%, Вргинмoст 98,7%, Бjeлa
88,6%, Вeлики Бaстajи 52,9%, Вукoвje 53,7%, Грубишинo Пoљe 53,4%, Будимци 90,3%, Maшић 80,8%, Oкучaни 75,9%, Нoвскa 61,7%, Бjeлo Брдo 94,4%, Дaљ
61,1%, Буч 95,2%, Чaглић 83,8%, Дрaгoвић 69,5%, Кукуњeвaц 64,4%, Вилић
Сeлo 61%, Слaтински Дрeнoвaц 78%, Вoћин 61%, Лaзe 94,1%, Mиркoвци
90,6%, Нoви Бршaдин 88,5%, Гaбoш 84,9%, Maринци 53,2%, Maркушицa
82,3%, Нeгoслaвци 90,8%, Oстрвo 88,4%, Пaчeтин 99,1%, Tрпињa 96,5% и
Бoлмaн 77,1%.43
Због избијања Другог светског рата, 1941. није извршен попис становништва, па и не знамо колико је наведене године било Срба на територији
авнојевске Хрватске. Такође је познато да на истој територији, из политичких
разлога, није извршен прецизан попис Срба страдалих у геноциду током Другог светског рата. Одмах по ослобођењу је настављено потискивање истине о
српским жртвама и потпуно запостављање великих српских стратишта, а о мањим да се и не говори. Први концентрациони логор Госпић је порушен, а широки комплекс јама и бездани у Јадовну углавном забетониран. Највећи концентрациони логор Јасеновац је такође порушен. Избегнуто је вађење жртава
из јама и разних бездани. Тако је избегнута могућност да се утврди тачан број
жртава страдалих у концентрационим логорима Хрватске. Чињеница је да би
било тешко утврдити тачан број српских жртава страдалих од режима Независне Државе Хрватске, али би се свакако смањила могућност каснијих политичких манипулација бројем страдалих. Неоспорно је да су челни људи комунистичког режима од почетка ишли на умањивање или чак на негацију хрватских
злочина над српским народом. Управо због таквог приступа, у хрватском друштву до данас није извршен процес деусташизације. Ево како објашњава однос
43

Срби у Хрватској – насељавање, број и територијални размештај, Едиција: Етнички
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према геноциду извршеном над српским народом у НДХ академик Василије
Крестић: ''Никаве сумње нема да се о том питању могло писати само по једном
шаблону, којим је кривица за геноцид почињен над Србима подељена на равне
делове између починиоца и страдалника. Починиоци су ослобођени одговорности онолико колико су оптужени недужни страдалници. Том поделом кривице
почињен је нови злочин. Хтели – не хтели, Срби су под комунистичком влашћу
били принуђени да прихвате лажну симетрију о кривици, чиме су злочини прикривени а размере злочина умањене''.44
После ослобођења 1945. долази до колонизације односно великог исељавања Срба у Војводину, а истовремено је легализована усташка колонизација.
Због хрватског интереса, одступило се од првобитног критеријума да приоритет у колонизацији имају првоборци и други. Нађена је законска форма, па су
легализовани насељеници из НДХ. Укупно је у Славонију пресељено 12.183
унутрашњих колониста са 68.617 чланова породица.45 Легализација усташких
колониста после ослобођења, велико страдање Срба током Другог светског
рата и њихово исељавање колонизацијом, увелико је ослабило њихов етнички
распоред у Хрватској. Уз већ поменуто планско запуштање српских регија у
Хрватској, то је довело до великог егзодуса Срба у развијену индустријску центру Хрватске. Сходно тој политици, у социјалистичком периоду у Хрватској су
административним прекрајањима укидане српске општине. Због тога су српска
насеља у Хрватској дочекала распад Југославије ослабљена, а Срби као целина
се нашли у територијалном распореду веома неповољном за опстанак. Илустративан је и податак да је ''у целој Хрватској било 1981. године 1.019 насеља са
српском етничком већином... Њихова површина износи ... 22% површине Хрватске''.46 У ових 1.019 насеља живело је 1981. године 49% свих Срба из Хрватске. Исте 1981. године била су у Хрватској 123 насеља у којима су Срби и Југословени чинили релативну већину. Њихова површина, заједно са површином
1.019 српских насеља, чини 24,7% површине Хрватске. 47 Интересантно је да је,
после изгона Срба, број општина у Хрватској значајно повећан. ''Општине су у
Хрватској уситњене и има их пет пута више него што их је било у бившој Социјалистичкој Републици Хрватској''.48 Неке од тих општина данас имају око
стотињак и то претежно старијих становника. Ниједна српска општина која је
укинута после Другог светског рата у Хрватској није имала испод пар хиљада
становника. Десет година после рата, од 1995. године, у Хрватску се ''вратило''
око 120.000 избеглица, од којих се пола вратило у Србију. У Хрватској нису
имали услова за опстанак. Узели су хрватско држављанство да би регулисали
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права на некретнине и потом их продали, како би бар делом решили основна
егзистенцијална питања.
Премда суочене са необоривом и мерљивом аргументацијом, хрватске
власти и даље истрајавају на окривљавању Срба да су се добровољно иселили и
уништили своју имовину, да су, како неки наводе, извршили ''добровољни
етносуицид''. Истину ће тешко бити ''пригушити'', али историјски је познато да
правду многи не дочекају.
Словенка Уршка Слапшак је на Филозофском факултету у Љубљани
одбранила докторску дисертацију под називом ''Права Срба из Хрватске након
1991. године''. Она указује на узроке исељавања и статистичке подвале о кретању становништва у Хрватској, те констатује да је укидање конститутивности
Србима један од узрока почетка рата.49 Да су хрватске намере другачије од
усвојених закона и међународно потписаних обавеза, најбоље потврђује пракса. У свим српским центрима, како урбаним тако делом и руралним, насељено
је хрватско становништво, што је несумњиво део плана. Томе у одређеној мери
доприносе и Срби, који у борби за опстанак у бесцење продају своју имовину.
Хрватска, уместо да врати српском народу станарска права, као и остале републике бивше СФРЈ, она на то не пристаје него нуди ''Програм стамбеног збрињавања'', што такође доприноси елиминацији Срба. ''Постолујно искуство увјерљиво показује да хрватске власти, по сваку цијену, желе одржати етнички чистим подручје које су напустили Срби за вријеме 'Бљеска' и 'Олује'. Ово је речено на сједници Хрватског хелсиншког одбора 26.4.1999. године''. 50 Чињеница је
да су Срби у последњих 60 година двадесетог века изгубили 90 општина са
већинским српским становништвом у Хрватској и готово у потпуности нестали
са тих простора.
Елиминација српског становништва из делова Босне и Херцеговине
Циљ наведене политике, између осталог, био је слабљење или потпуна
елиминација српске компоненте у Босни и Херцеговини, као најбројније етничке скупине. Бењамин Калај је покушао увести бошњачку нацију, пре свега са
циљем да одвоји српски народ овог региона од његове матице. Кад то није успело, Аустроугарска је радила на приближавању Хрвата и муслимана, у намери
да ослаби српску компоненту, којој је и катастарски припадало далеко највише
земље.
По попису становништва из 1879. године, у Босни и Херцеговини је било: православних 42,86%, муслимана 38,72%, католика 18,07%. Према попису
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из 1885. године, православних је било 42,76%, муслимана 36,88%, католика
19,88%.
Према попису из 1895. године, било је православних 42,94%, муслимана
34,99%, католика 21,3%. Према попису из 1910. године, православних је било
43,49%, муслимана 32,25%, католика 22,87%.51 Сличан однос је остао и у периоду између два светска рата.
Српска компонента у Босни и Херцеговини ослабљена је геноцидом у
Другом светском рату, те су неке општине престале бити већински српске, а затим следе исељавања. Према попису из 1961. године, ситуација је изгледала
овако: Срба је било 1.406.057, Хрвата 711.665, муслимана 842.248. 52 Муслиманска верска компонента је претворена у националну, чему се тада није противила Исламска верска заједница. Све наведене мере су постигле ефекат, тако
да је по први пут пописом становништва 1971. констатовано да у Босни и Херцеговини има више муслимана него Срба. Тако Босна и Херцеговина коначно
престаје бити земља са већинским српским становништвом. Међутим, процес
осамостаљивања у Босни и Херцеговини, слабљења српске компоненте и одвајања исламског становништва од Срба, није се одвијао у потпуности према хрватским плановима, односно по логици да муслимани постану ''цвијет Хрватства''. Распадом Југославије и завршетком рата у Босни и Херцеговини, Дејтонским мировним споразумом 1995. поново је ослабљена српска компонента.
Наводим податке о броју Срба из 1910. године, за само део општина из
којих су Срби крајем двадесетог века, углавном очишћени: Високо 9.352, Грачаница 13.079, Градачац 20.491, Маглај 15.832, Тузла 9.269, Тешањ 24.262,
Бихаћ 10.864, Босанска Крупа 28.636, Босански Петровац 32.326, Дрвар ?,
Цазин 9.323, Сански Мост 23.598, Бугојно 15,289, Гламоч 15.795, Јајце 15.932,
Ливно 15.817, Травник 4.140, Зеница 5.276, Мостар 10.443, Столац 9.101 и др.53
Срби су у овој бившој југословенској републици, а нарочито у Босанској Крајини, изгубили велике територије. Илустративно је подсетити да је само из Сарајева исељено у последњем рату (1992–1995) око 150.000 Срба. Исељени су из
Сарајевске котлине, скоро целог средишњег дела Босне, долине реке Криваје и
Босне све до Добоја, затим Мостара. Такође су напустили регије где их није било у већем проценту, као што су Лашванска долина, Бугојно, Цазинска крајина
и др. Неоспорна је чињеница да је у последњем рату дошло и до померања
народа све три конфесије. Од укупно два милиона оних који су напустили своја
огњишта, милион их је отишло из Босне и Херцеговине. Међутим, интересантно је да су Срби оптужени за етничко чишћење. Хашки трибунал своју оптужницу темељи на неких десет до двадесет општина, тврдећи да су Срби извели
етничко чишћење у Босни. То је трајало све док Стево Пашалић, познати демо51
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граф из Републике Српске, пред Хашким трибуналом није доказао да је протерано 830.000 Срба, што је далеко највише у Босни и Херцеговини.54 Такође је
доказао да је само у Сарајеву убијено око 10.000 Срба.55 Уведена је национална
категорија Бошњак, с неуспешним настојањем да се наметне читавом становништву Босне и Херцеговине. Ову категорију је прихватило само исламско становништво. Појединци покушавају наметнути теорију да је то заправо аутохтоно становништво у Босни и Херцеговини, што је апсурд. По томе испада да
Срби и Хрвати нису аутохтоно становништво.
Елиминација српског становништва са Косова и Метохије
Косово и Метохија су од 12. до 15. века биле средишње територије српске средњовековне државе. Ту је подигнуто више десетина древних српских
манастира, од којих неки спадају у сам врх хришћанског градитељства и средњовековне културе. Ту су подигнути најзачајнији споменици хришћанске културе у Средњем веку – Грачаница, Високи Дечани, Богородица Љевишка, Пећка патријаршија и друге. На овом простору су столовали и српски владари, краљеви и цареви. Овај је регион био и центар економске војне и политичке моћи
српске средњовековне државе. Ту се ковао сребрни новац, трговало, у руднике
довођени саски рудари. О моћи средњовековне државе говори и чињеница да
се цар Душан заносио идејом да обнови моћно Византијско царство. Какво има
значење Косово за српски народ, објаснио је и чувени кипар Иван Мештровић:
''Да би се то поље (Косово) ослободило плакале су пет стотина година наше
мајке, и ми смо њиховим сузама били задојени са млијеком, завјетујући се да
ћемо хисторијски пораз својом крвљу осветити. Па тако се ево сад и десило, и
то нам је Поље зато и одвећ скупо да би смо га ма коме могли да уступимо.
Додирнути нас у Косово значи колико све нас присилити на борбу до смрти, и
ја сам као умјетник хтио бити први прије да умрем за ту светињу мог народа,
него да јој допустим обесвјећење; јер моје штатуе, које су се у Бечу гледале, из
тога су Поља изникле. Може нам се опирати само дотле док нам се не такне у
светињу душе и суверенство националног сна''.56
Колико је Албанаца било на Косову половином 15. века, види се из следећег цитата: ''Турски дефтери (пописи пореских обавезника) из 1455. године
показују да су Албанци у то време чинили мање од 1% становништва ове по54

Драган Башовић, У Сарајеву убијено 10.000 Срба, Стево Пашалић у Хагу доказао ко су
највеће жртве етничког чишћења у БиХ, Правда, 11–12. јун 2011.
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Ово писмо Мештровић је послао бечком листу ''Die Zeit'', али пошто је уредништво ових
новина одбило да га штампа, велики кипар га је као отворено писмо објавио 14. јануара 1913. у
сплитској ''Слободи''. Будући да је овај лист баш због овог текста био забрањен, уредништво
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крајине. Милан Радовановић саопштава да је у 17. веку 90% територијалне популације чинило српско становништво. Према попису из 1871. године 68%
укупног становништва били су Срби''.57 После Велике сеобе Срба под водством
Арсенија Чарнојевића, албанско становништво се постепено насељава на простор данашњег Косова и Метохије. Овде је вредно споменути и велико српско
исељавање после Берлинског конгреса 1878. године, па до Балканских ратова,
када Косово и Метохија нису били у саставу српске државе. Током Другог
светског рата шиптарским масама је било дозвољено да пљачкају, исељавају и
убијају Србе, па и све друге који нису били Шиптари. После рата, Титов социјалистички режим доноси одлуку којом се протераним Србима и Црногорцима
забрањује повратак на Косово.58 Током Другог светског рата на њихова станишта су се насељавали Албанци из Албаније и Македоније. ''Посебном наредбом од 6. марта 1945. године присилно је забрањен повратак преко 60.000 српских колониста на Космет, док је око 75.000 Албанаца из Албаније који су током рата дошли на Космет остало на имањима протераних српских колониста''.59 У читавом социјалистичком периоду врши се притисак на српски народ
у циљу његовог исељавања са Косова и Метохије. Са ове територије је од 1945.
до 1990. исељено око 250.000 Срба.60 Уништени су бројни манастири и цркве.
Истовремено, у истом периоду видно је усељавање Албанаца из Албаније и
Македоније. Као што је истакнуто, број Срба је опадао од 27,47% становништва 1948. па до 11,01% 1991. године. Број Албанаца није се повећавао само
захваљујући високом природном прираштају него и због механичког прираштаја. Неки теоретичари (Батрић Јовановић) сматрају да је на Косову и Метохији
данас 500.000 Албанаца који су усељеници или њихови потомци. Власти у Југославији и Србији то нису контролисале, јер то није био њихов политички интерес. Број Срба се драстично смањио после 1999. године, када на Косово долазе снаге КФОР-а. Међународне снаге су 2004. дозволиле албанску агресију на
српске енклаве, након које је извршено додатно етничко чишћење односно протеривање Срба. Тако је, примера ради, у Приштини до доласка КФОР-а живело
20.850 Срба, у Призрену 9.500, а у Пећи 20.000. У ова три града данас нема
Срба. Једино у северном делу, у неколико места се број Срба нешто повећао. И
данас, уз сагласност моћних међународних фактора, на српски народ на Косову
врше се невиђени притисци. Ево како је однос према српском народу са Косова
и Метохије објаснио Милован Ђилас, један од најпознатијих политичких дисидената 20. века, познати политичар и интелектуалац: ''Истребљивање и изгоње57
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ње српског народа траје у таласима од почетка осамнаестог века. Кад год је
српски народ устајао за своју слободу и слободу суседа и Европе, исламизирани Албанци и албански шовинисти, уз благонаклону подршку страних завојевача, безобзирно и безумно су насртали на српску народност. Тако је дошло
до релативне албанске већине на Косову, која је у Средњем веку под српским
владарима чинила незнатну мањину и била третирана као сам српски народ. А
да би засновали и оправдали свој експанзионизам и тровали свест Албанаца,
албански ''научници'' су исконструисали идеолошку поставку да су словенска,
тј. српска племена досељавањем на Балкан отела њихову земљу. Словени су
дошли на византијску земљу, Албанци нису имали тада државе, нити је било
албанских племена на Косову''.61
Значајно смањење броја српског народа у суседним државама
Европски пример настанка две нације из једне су Црногорци, који су се,
стицајем историјских околности, издвојили из српског националног корпуса у
националном и државном смислу. Политичким ''захватом'' је забрањено грађанима у Црној Гори да се у националном смислу изјашњавају као. Ово је био
политички интерес Броза и осталих који су доминирали у социјалистичкој Југославији и имали своје далекосежне интересе, а које су реализовали поступно
и сигурно и увек на штету заједничке државе Југославије и српског народа као
њене најјаче кохезионе снаге. Сходно таквој политици, у Црној Гори је 1948.
године било 2% становника који су се изјашњавали да су српске националности. По задњем попису, у Црној Гори има око 32% оних који су се изјаснили
да су српске националности, што чини око 200.000 становника.62
У суседној држави Румунији је по попису из 1992. Срба било 29.408. По
другом попису, 2002. године, број Срба се увелико смањио, па их је било
22.518 који су се тако изјаснили.63 Представници Срба из Румуније тврде да нема дискриминације, те истичу да је природна асимилација главни разлог опадања броја Срба. Ту најчешће истичу бракове који су мешовити, услед чега долази до смањења броја Срба. Поставља се питање, додуше не само за Румунију,
да ли су механизми матичне земље Србије да заштити српску нацију у суседним земљама довољни и ефикасни, кад долази до оваквог убрзаног смањења
српског народа у околним државама.
У Македонији је, такође, по ослобођењу, политичким ''декретом'' одређено ко се може у Македонији декларисати као Србин а ко као Македонац. У
Македонији живи данас око 36.000 Срба, што чини 1,78% од укупног становништва.64 Српска мањина нема право на званично коришћење српског јези61
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ка, осим у општинама у којима чини више од 20% становништва. Овде велике
проблеме има и Српска православна црква. У Македонији је канонски непризната Македонска православна црква присвојила све објекте некадашње Охридске архиепископије.
Према последњем попису у Словенији живи нешто мање од 40.000 Срба,
што износи 1,98% од укупног становништва. Пре распада СФРЈ у Словенији је
било скоро 48.000 Срба, који су чинили 2,7% од укупног броја становника.65
Према попису из 2001. године, у Мађарској живи око 5.000 припадника
српске националности, који у Мађарској и званично имају статус националне
мањине. Према изјавама српских званичника, део наведених Срба се иселио у
треће земље, тако да њихов број опада. Према попису из 1910. године, у Мађарској је живело више од 25.000 Срба.66 Неки статистичари сматрају да их је
било више. Но ако упоредимо наведене податаке, испада да се број Срба у Мађарској у последњих сто година смањио 10 пута.
Велика миграциона померања
Операционализација планова уништавања српског народа довела је до
велике миграције и померања српског становништва. После сваке миграције и
померања рађали су се код Срба оптимизам и нада да је, ваљда, са тим завршено. Није ли то било наивно? После Првог светског рата, стварањем прве јужнословенске државе, Срби, Хрвати и други нашли су се у заједничкој држави,
неки по први пут слободни и са својим (створеним!) националним идентитетом. Неки народи, а нарочито они који су били под утицајем Католичке цркве
односно Ватикана, за разлику од Срба, нову државу нису доживљавали као заједничку. После Првог светског рата долази до исељавања фамилија солунаца у
Војводину, Славонију, Косово и Метохију и Македонију. Део српског становништва одлази по читавој Југославији за послом, прихватајући логику да је цела Краљевина Југославија њихова домовина, што се касније испоставило катастрофалним. У Другом светском рату врши се геноцид и елиминација српског
народа на територији НДХ, Војводине, Косова, југоисточне Србије и другде.
По завршетку рата, међу осталим, хиљаде Срба који се нису слагали са системом морали су у политичку емиграцију у европске земље, Америку и Аустралију. После Другог светског рата уследиле су нове велике миграције Срба из
Хрватске, Босне и Херцеговине, Србије, Косова, Македоније итд. у Војводину
и мањим делом у источну Славонију. Народ је исељавао што плански, по захтевима државне политике, што као последица синдрома прошлости. И по завршеној колонизацији српско становништво се кроз читав социјалистички период са
Косова, Хрватске, Босне и Херцеговине и др. исељава у Србију. Поред тога,
српско становништво мигрира и унутар тадашњих република, напушта своје
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руралне а насељава урбане центре. У Хрватској је то значило напуштање српских а насељавање хрватских насеља и долазак у ново окружење. Касније део
српског становништва одлази и у иностранство. На крају двадесетог веке ратови су изазвали планирано највеће померање Срба. У једном моменту у Србији
се слило око милон Срба из свих крајева бивше Југославије, највише из Хрватске, Босне и Херцеговине и Космета, али и из других југословенских република. Скоро истовремено дошло је до великих миграција у Европу, Америку и
Аустралију, али и по осталом свету. Део становништва је одселио рођацима,
који су већ пола века били у иностранству, али су по широм света створени и
нови центри односно групације српских исељеника. Тако данас постоје велике
групације српског становништва по Италији, Аустрији, Швајцарској, Норвешкој, Чешкој, Русији, Новом Зеланду и другде. Део српског становништва који је
остао у Хрватској, Босни и Херцеговини и Косову је такође померен са својих
вековних огњишта, која су уништена, спаљена или опљачкана. На удару се нашла и Српска православна црква, на коју се насрће у Хрватској, Црној Гори,
Косову и Македонији. Све је више оних који увиђају да иза свега стоје политички разлози. Бивши канадски амбасадор у Југославији Џејмс Бисет тврди
(признаје, Д. М.) да САД и Турска стварају Велику Албанију и да су Американци изазвали крвави рат у БиХ.67 Исти амбасадор каже за Хрватску ''да се у потпуности и јавно извини за своју улогу у Другом светском рату... Све док Хрватска не научи да говори истину о својој историји за њу не би требало да буде
места у ЕУ''.68
Поред наведеног, код српског народа је дошло да великог пада природног прираштаја. Неки мисле да је на то свакако утицало велико мигрирање и
промена станишта и занимања. Истиче се и чињеница да је на природни прираштај утицало и масовна погибија младог становништва. Неки објашњавају да је
код Срба дошло до пада природног прираштаја због тога што је у социјалистичком периоду дошло до престанка верског упућивања и снажне асимилације
у хрватским градовима. Све скупа је довело до трагичних последица по српски
народ. Данас у Србији (озбиљни демографи доказују) годишње умре око тридесет хиљада више Срба него што се роди.
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It is an undeniable fact that on this territory during the XX century were
killed other people as well, but mostly they were Serbs, especially in the part which
was under the authority of the Independent State of Croatia (NDH). In 1941 this state
started to implement the plan of eliminating the Serbs from the territories which were
part of it, according to the formula: one-third should be killed, one third should be
catholicized and one third displaced. Regardless of the state and system, the Serbian
issue in Croatia “was solved” in the late XX century according to the above
mentioned formula.
Disappearance of Serbs from the territories that were a part of the AVNOJ
(Anti-Fascist Council for the National Liberation of Yugoslavia) Croatia, as well as
some others, was mostly done with the help of the Catholic Church. This was made
in the socialist period, and it is being done (completed) even today. No one has ever
had anything against Catholicism, but against people who used the Catholic Church
for political purposes. The Serbian people during World War II remembered the
difference between a Catholic priest of the Croatian and Slovenian nationality.
Catholic priests of the Slovenian nationality, who were in the territory of the NDH,
often saved the Serbian people from the Ustasha. Therefore, individuals were
punished by moving to another parish, where there was no Orthodox population.
Even today individually conversion to Catholicism is carried under pressure in
Croatia. It implies that this is done in a planned and organized way, harassing
Serbian children who do not go to Catholic religious teaching. It spread so much that
the Serbian children became endangered, and their parents (with or without
instruction) submitted a request to allow children attending religious education. They
had even to write applications several times, which ecclesiastical authorities later
used as an alibi. Because of the above mentioned, enrolment of the Serbian Orthodox
children into the Catholic religious education was interpreted as “a rescue”. By all
means one tried to push the Serbian Orthodox Church out of this territory. A member
of the Presidency of the Croatian People's Party, Slavko Mestrovic, among other
things, said: “I do not like the connection of the Croatian Democratic Union (HDZ) –
church – state. I am a Catholic, but it is too much, I never know who in which
purpose performs, what may harm the HDZ and the church in particular”69. The
renowned sociologist Dr. Svetozar Livada wrote that a part of the clergy was
involved in political processes. He pointed out: “The Catholic Church did not prevent
the destruction of the Serbian churches, church treasures and some priests were
making lists of unsuitable Serbs, etc”70. In 1992 it was announced that “in regional
offices of the city of Zagreb 3,500 requests for change of name were filed”71. This
was a relevant indicator of the atmosphere the Croatian state and society created for
the Serbian people. It is known that in 1942 in the NDH the establishment of the
69

Slavko Mestrovic, I Do Not Like the Connection of the Croatian Democratic Union (HDZ) –
Church – State, Vjesnik, Zagreb, December 8, 1990
70
Svetozar Livada, mentioned work
71
Slobodna Dalmacija, Split, September 28, 1992
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Croatian Orthodox Church was attempted. Also Anton Irek urged Serbs “to present
themselves as Orthodox Croats” on September 27 in 1991 on the Croatian television.
In the beginning of 2010 an old idea of creating “the Croatian Orthodox community”
in Croatia was resumed. As before, Croatian authorities and the Catholic Church in
Croatia were together in this. The result of this coordination is that in Croatia there
are now only 3-5% of the Orthodox Serbs.
Why the head of Catholicism in Croatia stated in 1934 that, under certain
conditions, Serbia could be for twenty years a Catholic state? This would mean a
transfer of the Orthodox into the Catholic Christians. Is it going to be, history should
give answers as well as sociology, psychology and other scientific disciplines.
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GRAĐEVINSKA SLUŽBA U OKRUŽNOJ OBLASTI
BANJA LUKA U AUSTROUGARSKOM PERIODU
Apstrakt: Djelokrug rada, hijerarhija i status građevinskih činovnika u Okružnoj oblasti Banja Luka razmatraju se u kontekstu organizacije građevinske službe
Zemaljske vlade u Bosni i Hercegovini u periodu austrougarske uprave (1878–1918).
Posebno mjesto i značaj dati su elaboraciji građevinskog osoblja na odgovornim pozicijama, među kojima su bili i značajni inženjeri tog doba. Njihovom angažovanju i
bogatom iskustvu Banja Luka, kao i drugi gradovi ovog okruga, duguju svoj urbani
razvoj i identitet, kao prostorni izraz austrougarske uprave. U vremenskom periodu
od samo četiri decenije ostvaren je značajan privredni, kulturni, prostorni i urbani
razvoj, koji i danas ima značajan uticaj u svim područjima života bivše Okružne
oblasti Banja Luka Ovaj istraživački rad motivisan je ne samo subjektivnom interesom, već i objektivnom potrebom da se, sagledavanjem svih relevantnih okolnosti,
graditeljska djelatnost ovog perioda kvalitativno svede u realne kulturne i istorijske
okvire.
Ključne riječi: austrougarska uprava, građevinska služba, Zemaljska vlada,
inženjeri, Okružna oblast Banja Luka.

Uvod
Velike promjene koje su se u Bosni i Hercegovini desile tokom četrdeset godina austrougarske uprave ostavile su svoj vidljiv i trajan izraz u prostoru. U novom
vremenu, bitno drugačijem od prethodnog, turskog, nove društvene potrebe zahtijevale su obiman građevinski program i, s tim u vezi, potrebu organizacije građevinske
službe i donošenje tehničkih propisa o izgradnji.
Izgradnja savremene saobraćajne infrastrukture (ceste, željezničke pruge, mostovi, tuneli, stanične zgrade), urbanizacija naselja i uvođenje savremne komunalne
infrastrukture i arhitekture u skladu s aktuelnim stilskim i oblikovnim obrascima,
rezultat su aktivnosti velikog broja inženjera i tehničara koji su ovdje došli iz raznih
zemalja Monarhije, pretežno angažovani u građevinskoj službi Zemaljske vlade.
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Hijerarhija vlasti
Kako su organizacija i rad državne uprave imali prioritetan značaj za Austrougarsku, privremenu vojnu vlast u zaposjednutoj zemlji trebalo je čim prije zamijeniti civilnom upravom1. Carevim rješenjem od 29. oktobra 1878. odobren je
''Privremeni djelokrug glavara zemaljske vlade za Bosnu i Hercegovinu'' i time
formirano ''vrhovno središte'', s kojim je bilo moguće organizovati ukupnu upravu,
uspostaviti i urediti podređene oblasti i izvršiti njihovo kadrovsko osposobljavanje,
sa jasno određenim djelokrugom nadležnosti.2 Kako sa ''prijašnjim otomanskim činovnicima koji su većinom samo za nuždu znali čitati i pisati, nije bilo moguće ni
misliti na upravu, koja bi udovoljavala svim zahtjevima moderne kulture'', glavna
briga je bila da iz redova činovništva Monarhije ''pribavi vješte, teškoj zadaći dorasle
službenike''.3 Uređenoj birokratskoj državi, kakva je bila Austrougarska, svakako je
trebalo mnogo više od 120 službenika koliko ih je u Bosni i Hercegovini zatečeno iz
prethodnog perioda. Činovnici koji su se dobrovoljno javljali za službovanje angažovani su uz dopust obje vlade Monarhije. Njihov odziv je naročito porastao nakon što
je carevim rješenjem od 15. decembra 1878. godine odobren Činovnički pravilnik,
kojim su im osigurani zaposlenje i egzistencija.4
Tako su stvoreni svi preduslovi da 1. januara 1879. godine s radom počne
Zemaljska vlada sa sjedištem u Sarajevu, kao izvršni organ Zajedničkog ministarstva
finansija i najviša u trostepenoj hijerarhiji vlasti u zemlji. Nakon što je carevim
rješenjem od 29. jula 1882. godine odobrena Naredba o djelokrugu vladi podređenih
okružnih oblasti i kotarskih ureda, okončano je ovo skoro trogodišnje prelazno stanje
i dosljedno sprovedeno načelo jedinstvene uprave. Ovom naredbom regulisana je i
organizacija vladine građevinske službe.
Osnovnu upravnu jedinicu činili su kotarski uredi – izvršni prvostepeni
organi za upravnu, sudsku i finansijsku vlast, koji su imali nadležnost za odlučivanje
po svim pitanjima iz djelokruga rada vladinih odjeljenja. Na čelu kotarskog ureda bio
je kotarski predstojnik, odgovoran za provođenje poslova, nadzor nad poslovanjem i
pravnom administracijom, kao i disciplinski nadzor nad činovnicima – referent, sudija, ljekar, veterinar, nadcestar i poreski ured. Djelokrug kotarskih ureda bili su svi
politički poslovi, među kojima opštinski, građevinski, šumarski, poreska i katastar1

''... narod nevičan redu i posluhu voditi na put morala i reda, uspostaviti ugled i povjerenje u oblasti,
u kratko na razvalinama propalog državnog reda stvoriti svim zahtjevima moderne kulture odgovarajuću stalnu upravu, to bijaše zadaća koja doduše nije iziskivala krvi, ali je tražila truda i vještine,
koja nije manja od vojničkog akta okupacije...valjalo se kod prvih organizacijonih radnja nove uprave
oslanjati na vojničke pomoćne sile, jedno jer je bez oružane zaštite ugled oblasti... lako mogao štetovati; drugo jer se čitav upravni aparat nije mogao uspostaviti u pomanjkanju sposobnih elemenata, te
je bilo nuždno, da se pojedinim četnim zapovjedništvima povjeri vršenje stanovitih administrativnih
posala...'' (Bosna i Hercegovina na Milenijskoj izložbi u Budimpešti…, str. XV).
2
Bosna i Hercegovina na Milenijskoj izložbi u Budimpešti…, str. XVI.
3
Isto
4
Isto
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ska pitanja. Pored toga, svakom kotarskom uredu dodijeljen je i jedan pomoćni vojnički radnik, a zbog neposrednije veze sa stanovništvom ured je imao i vijeće od četiri zastupnika iz naroda (tzv. upravni medžlis). S obzirom na prostorni obuhvat, konfiguraciju i loše saobraćajnice, formirane su i tzv. kotarske ekspoziture u čijoj nadležnosti je bilo rješavanje manjih upravnih poslova. Broj i struktura kotarskih ureda i
ekspozitura vremenom su se mijenjali. Tako je, prema podacima iz popisa 1879. godine, u Bosni i Hercegovini bilo 49 kotara sa 26 kotarskih ekspozitura, na popisu godine 1896. bila su 52 kotara sa ukupno 29 kotarskih ekspozitura, a na zadnjem popisu 1910. bilo je 55 kotara, od čega tri gradska, sa ukupno 29 kotarskih ekspozitura.5
Srednji nivo vlasti bile su okružne oblasti, kojih je bilo šest: 1. sarajevska, 2.
travnička, 3. banjalučka, 4. bihaćka, 5. mostarska i 6. tuzlanska. Djelokrug okružne
oblasti bila je kontrola i nadzor nad radom kotarskih ureda kao drugostepeni organ, a
u međuopštinskim pitanjima, cestogradnji i nekim poreskim poslovima kao prvostepeni organ u odlučivanju. Na čelu okruga bio je okružni predstojnik. Banjaluka 1.
oktobra 1879. postaje sjedište okruga s pet pripadajućih kotara (Banja Luka, Gradiška, Derventa, Tešanj i Žepče) i četiri kotarske ekspoziture, te Okružnog i Kotarskog
ureda, Okružnog i Kotarskog suda.6 Na kraju ovog perioda Okrugu Banja Luka pripadalo je deset kotara i pet kotarskih ekspozitura.7
Organizacija građevinske službe
S formiranjem civilne uprave organizovana je i državna građevinska služba,
koja je prilagođavana i usavršavana prema potrebama i okolnostima. U novim uslovima, kada se po novim građevinskim propisima počelo graditi na osnovu projekta i
uz primjenu savremene tehnologije, materijala i opreme, nije se moglo računati na
lokalne graditelje – dunđere, koji su gradili po iskustvu, bez potrebnih znanja i kvalifikacija. Zato su za opštinske i državne službenike u Bosnu i Hercegovinu angažovani inženjeri i arhitekti iz Monarhije. Pored njih dolaze i tehničari, zanatlije, pa čak i
kvalifikovani radnici.
Prva uredba o organizaciji građevinske djelatnosti, kao i cjelokupne uprave,
sadržana je u Provizornom djelokrugu šefa Zemaljske vlade za Bosnu i Hercegovinu
od 28. oktobra 1878. godine.8 Time je omogućeno uspostavljanje podređenih oblasti,
prijem činovnika i određivanje njihovog djelokruga. Carevim rješenjem od 15. decembra 1878. odobren je i prvi činovnički pravilnik za Bosnu i Hercegovinu, kojim
je osiguran njihov posao i egzistencija.9 Sada su se mogli poslovi iz vojnih zapovjedništava prenijeti na civilne činovnike Zemaljske vlade, koja je zvanično počela djelovati 1. januara 1879. godine.
5

Izvještaj o upravi Bosne i Hercegovine, Sarajevo 1911.
Statistika miesta i pučanstva Bosne i Hercegovine, Sarajevo 1880.
7
Kasim Isović, Struktura i funkcionisanje organa državne uprave u BiH u vremenu od 1918 do 1924.
godine, Glasnik arhiva i Društva arhivskih radnika BiH, II/1962, str. 19–20.
8
Gesetz-Sammlung I/1878, str. 108.
9
Bosna i Hercegovina na Milenijskoj izložbi u Budimpešti…, str. XVI
6
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Nakon što je carevim rješenjem od 29. jula 1882. odobrena Naredba o djelokrugu kotarskih ureda i okružnih oblasti, okončano je trogodišnje prelazno stanje i
dovršena izgradnja nove administracije.
Zemaljska vlada je u početku imala tri odjeljenja, a poslovi građenja dodijeljeni su Odjeljenju za unutrašnju upravu. U skladu sa strogom centralizacijom vlasti,
Zemaljska vlada, kojoj su u svakom pa tako i u građevinskom pogledu, bile podređene okružne i kotarske oblasti, za svaku veću gradnju potpunu projektnu dokumentaciju sa troškovnikom morala je dostaviti vrhovnom upravnom tijelu, Zajedničkom
ministarstvu finansija u Beč, na ispitivanje i konačno odobrenje.
Kadrovsko stanje u državnoj građevinskoj službi u početku je, u skladu s
raspoloživim budžetom, bilo veoma skromno. Tako je prema budžetu za 1879. godinu mogao biti namješten samo jedan građevinski savjetnik u Zemaljskoj vladi u Sarajevu i za svaki okrug po jedan okružni inženjer – ukupno sedam stalno namještenih
činovnika.10 Problem nedovoljnog broja činovnika u prve dvije godine austrougarske vlasti riješen je tako što je vojna uprava dodijelila Vladi na privremeno raspolaganje pet oficira tehničke struke za poslove projektovanja i izgradnje cesta. Nakon
što su 1880. godine ceste iz vojne prešle u nadležnost civilne uprave,11 i ova privremena pomoć vojske prestala, ustanovljena su još i mjesta nadinženjera, inženjerskog
pristava i praktikanta.12 Naredne, 1881. godine, građevinska služba je proširena za
još dva inženjera i jednog inženjera praktikanta u Zemaljskoj vladi, te za po jednog
mjerničkog pristava i mjerničkog praktikanta za svaku okružnu oblast. Ovim je
ukupan broj zaposlenih u državnoj građevinskoj službi bio 25 (sedam u vladi i 18 u
okružnim oblastima).
Time su se stekli uslovi da januara 1884. bude izvršena reorganizacija građevinske službe. Unutar Prvog – Administrativnog odjeljenja Zemaljske vlade formiran
je poseban Građevinski odsjek (Baudepartment), kojim je rukovodio građevinski savjetnik (Baurat) i njegov zamjenik. Poslovi su razdijeljeni na dva biroa: 1. Biro za
cestarske i vodene građevine i 2. Biro za zgrade (kuće). Svakim od ovih biroa u Zemaljskoj vladi, kao i tehničkim osobljem u okružnim uredima, upravljao je nadinženjer (Oberingenieur). Prvi šef Građevinskog odsjeka bio je građevinski savjetnik
Carl Wagner, dok je nadinženjer. bio Philip Ballif, a u banjalučkoj okružnoj oblasti
okružni inženjer Hans Lerch, inženjer-pristav Franz Bartel i inženjer praktikant Wenzel Maly.
Iste, 1884. godine,13 otvorena su još dva mjesta za nadinženjere, dva za pristave i jedno za građevinskog majstora (Werkmeister) u Zemaljskoj vladi, te četiri
inženjera i pet pristava u okružnim oblastima, odnosno ukupno 38 građevinskih
službenika (12 u Zemaljskoj vladi i 26 kod okružnih oblasti).14
10

Edmund Stix, Das Bauwesen in Bosnien und der Hercegovina..., str. 23 i 28.
Bosna i Hercegovina na Milenijskoj izložbi u Budimpešti … str. 62. Vojnoj upravi i dalje je bilo
potpuno prepušteno izvođenje cestogradnji kao i objekata visokogradnje za vojne potrebe.
12
Isto, str. 63.
13
Isto
14
Isto, str. 64.
11
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Za organizaciju građevinske službe i razvoj građevinske djelatnosti od posebne važnosti bilo je imenovanje, 27. oktobra 1885. godine, za vladinog savjetnika i rukovodioca Građevinskog odsjeka Edmunda Stixa15, koji će na tom položaju ostati
skoro dvije decenije. S bogatim tehničkim znanjem, iskustvom u nastavi i praksi,
velikom radnom energijom i odgovornošću, Stix se potvrdio kao prava ličnost za
ostvarenje ambiciozno postavljenih ciljeva u izgradnji zemlje zajedničkog ministra
finansija Benjamina Kállaya (1882-1903).16 Period njihove saradnje ostao je trajno
zabilježen kao doba velikih građevinskih poduhvata.17
S obzirom na nepostojanje odgovarajuće željezničke i cestovne mreže, neophodne za razvoj privrede, njihova izgradnja bila je prioritet za novu upravu. Generalno, interes spoljne politike Monarhije bio je da privremenom upravom Bosnu i
Hercegovinu dovede do ekonomskog i socijalnog napretka, kao model i uzor za druge balkanske zemlje. Pored vojnog i političkog, izgradnja i modernizacija saobraćajne infrastrukture imala je i poseban privredni značaj. Bolja povezanost zemlje
omogućavala je formiranje jedinstvenog tržišta i razvoj privrednog potencijala. Time
se Monarhija oslobađala troškova civilne uprave, kako bi sopstvena sredstva mogla
usmjeravati za potrebe vojne okupacije. To je doprinosilo i povećanju konzumne moći zaposjednute zemlje, koja je izvozom sirovina i uvozom industrijskih proizvoda
bila gotovo isključivo orijentisana ka Monarhiji, a to su trebali pratiti i glavni saobraćajni pravci. Izgradnja sistema cesta i željeznica bio je najkrupniji investicioni poduhvat austrougarske uprave. Kako su sredstva same zemlje bila posve nedovoljna, to
je rješavano podizanjem zajmova na teret zemaljskog budžeta iz zajedničkih sredstava Monarhije, kao i na evropskom tržištu novca.
Iako je pred kraj turske uprave donesen Građevinski zakon (1869), koji je
osim građevinskog reda za gradove, sadržavao i odredbe o gradnji i klasifikaciji cesta
i o kuluku za izgradnju i održavanje, bili su to samo kaldrmisani putevi za saobraćaj
tovarnih životinja. Stoga je vojna uprava u prve dvije godine okupacije popravila oko
1.600 km turskih cesta, od kojih je 750 km uređeno za saobraćaj kolima. Izgradnju
tada savremenih novih cesta na novim trasama preuzela je 1880. Zemaljska vlada. Za
jednu i po deceniju izgrađeno je 1002 km glavnih cesta (širine 5,00 m), 816 km
kotarskih cesta (širine 4,00 m) i 92 mosta, te popravljeno još 390 km starih turskih
cesta.18
Izgradnja željezničkih pruga bila je prioritet u Kàllayevoj privrednoj politici
zbog prvorazrednog uticaja na dinamiku privrednog i društvenog razvoja zemlje.19
15

Sarajevski list, br.23/1903 (27.2.), Nekrolog
Zajedničko ministarstvo finansija bilo je vrhovna administrativna instanca za Bosnu i Hercegovinu.
17
Na komemorativnoj sjednici, održanoj 28.2.1903. u Tehničkom klubu u Sarajevu povodom smrti
Edmunda Stixa, isticana su dostignuća državne građevinske službe u BiH u vrijeme njegovog rukovođenja, te njegov značaj kao izvršioca Kallayeve političke volje u oblasti graditeljstva. (Trauerkundgebung des Technischen Klub, Jahresbericht des Technischen Klub in Sarajevo, VII/ 1904, str. 76–79)
18
Bosna i Hercegovina na Milenijskoj izložbi u Budimpešti… str. 66.
19
Osim pruge Bosanski Brod – Sarajevo, gotovo sve željezničke pruge pod upravom državnih željeznica izgrađene su ili su započete u Kàllayevo doba.
16
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Jedina moderna komunikacija bila je kratka željeznička pruga normalnog kolosjeka
između Dobrljina i Banje Luke (104,3 km), na kojoj je promet obnovljen 1879. U
strategiji da glavna željeznička linija presijeca zemlju od sjevera prema jugu (od Broda do Metkovića), idući najvećim dijelom dolinama rijeke Bosne i Neretve, najprije
je 1879. izgrađena dionica Brod–Žepče–Zenica. Godinu dana kasnije izgrađena je
dionica Zenica–Sarajevo, potom Metković–Mostar (1885) i Mostar–Konjic (1889),
koja je sa Sarajevom spojena 1891.20 Od magistralne linije u dolini rijeke Bosne granale su se vicinalne željezničke pruge ka susjednim rudarskim, industrijskim i šumskim područjima.21 Godine 1912. započelo je trasiranje željezničke pruge normalnog
kolosijeka na relaciji Banja Luka – Jajce, ali je izgradnja prekinuta Prvim svjetskim
ratom.
Glavni razlozi što nije izgradena željeznička mreža koja bi više odgovarala
potrebama Bosne i Hercegovine i njene privrede bilo je izraženo suparništvo interesa
Austrije i Ugarske po tom pitanju, kao i nedostatak finansijskih sredstava, pošto se
nije moglo računati na izgradnju željeznica na teret Monarhije, već samo onih pruga
za koje je kredite sama zemlja mogla da otplaćuje.22
Željeznice sagrađene iz javnih sredstava, u ukupnoj dužini 664,5 km, 27. jula
1895. prešle su pod upravu Direkcija bosanskohercegovačkih državnih željeznica sa
sjedištem u Sarajevu, dok je nadzor vršilo Građevinsko odjeljenje Zemaljske vlade sa
svojim zasebnim odsjekom za željeznice.
Pod Stixovom upravom i njegovim velikim ličnim angažovanjem izgrađeni
su najvažniji objekti u režiji Zemaljske vlade, među kojima i cesta Jajce – Banja Luka i željeznički most na Vrbasu. Naročito su velike zasluge Edmunda Stixa za formiranje 1890. posebnog IV – Građevinskog odjeljenja, za čijeg je predstojnika imenovan i na ovoj funkciji ostao do 1901. godine, kada je zbog bolesti penzionisan.23
Nakon što je carevim rješenjem od 12. novembra 1885. odobren Mirovinski
propis za činovnike i službenike namještene u građanskoj upravnoj službi BiH, koji
je na snagu stupio 1. januara 1886. godine,24 uslovi za popunjavanje stalnog činovništva su se dodatno poboljšali. Značajna promjena, s dalekosežnim uticajem na organizaciju građevinske djelatnosti, uslijedila je krajem 1885. uvođenjem novog sistema projektovanja i izvođenja objekata Zemaljske vlade u njenoj vlastitoj režiji, što je
do tada, zbog nedostatka vlastitih tehničkih organa, povjeravano privatnim preduzećima. Uprava nad Građevinskim odsjekom i svim građevinskim poslovima u zemlji
povjerena je vladinom savjetniku, koji je imao pravo i odgovornost raspolaganja
odobrenim sredstvima. ''Za svaku veću gradnju postavlja zemaljska vlada ili okružna
oblast vlastitu upravu gradnje… Razumije se da ovakve uprave gradnje stoje pod
kontrolom vlade, te ih tehnički organi građevnog odjeljenja u stalnom razdoblju tač20

Bosna i Hercegovina na Milenijskoj izložbi … str. 114.
Dževad Juzbašić, Politika i privreda u Bosni i Hercegovini…, str. 144.
22
Dževad Juzbašić, Politika i privreda u Bosni i Hercegovini…, str.145.
23
Sarajevski list, br. 23/1903.
24
Izvještaj o upravi Bosne i Hercegovine 1906, str. 25 i 29.
21
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no nadgledaju. Osim stalnog činovničkog osoblja namješta građevno odjeljenje putem ugovora inženjere s potrebnim kvalifikacijama kad se izvađaju veće gradnje''.25
Da bi se savladao povećani obim poslova, trebalo je povećati i broj državnih
građevinskih službenika. U tom smislu je bilo značajno donošenje 1. januara 1886.
godine Mirovinskog propisa za u građanskoj službi Bosne i Hercegovine namještene
činovnike i službenike, kao i za njihove udovice i siročad, kojim je ustanovljeno
stalno činovništvo. To je državnu službu u cjelini, pa tako i Građevinski odsjek sa
okružnim i kotarskim uredima učinilo atraktivnijim za dolazak kvalitetnijih kadrova.
Tako je 1886. u Birou za zgrade Građevinskog odsjeka uvedeno i mjesto
drugog inženjera, a 1887. i jednog inženjera u okružnoj oblasti, što je bilo ukupno 40
državnih građevinskih službenika Građevinskog odsjeka Zemaljske vlade u definitivnom svojstvu. Naredne, 1888. godine, njihov broj je porastao na 42.
Za obezbjeđenje domaćeg kadra tehničara, Zajedničko ministarstvo finansija,
kao je vrhovna administrativna instanca za Bosnu i Hercegovinu, osniva 1889. Tehničku srednju školu u Sarajevu, sa građevinskim i šumarskim odjeljenjem, 26 najprije
kao trogodišnju, a od 1900. kao četvorogodišnju.27 Građevinski tehničari su se kroz
teoretsku nastavu i praktičan rad osposobljavali za palire, nadcestare, geometre i
gruntovničare. O značaju ove škole najbolje govori činjenica da je Građevinsko odjeljenje Zemaljske vlade vršilo direktni nadzor nad radom i kvalitetom nastave i obezbjeđivalo nastavni kadar, jedan dio i iz redova državnih službenika. Tako je Tehnička
srednja škola sa svojim Građevinskim odsjekom sudjelovala i na Milenijumskoj
izložbi u Budimpešti 1896, gdje je dobila veliku medalju28, a na velikoj izložbi u
Beču 1898. godine i posebnu diplomu. 29
Na prijedlog Zajedničkog ministarstva finansija, carevim rješenjem od 25. decembra 1890. formirano je Građevinsko odjeljenje, kao novo – Četvrto odjeljenje
Zemaljske vlade, na koje su prešli svi poslovi Prvog – Administrativnog odjeljenja
koji su se ticali građenja. Građevinsko odjeljenje imalo je četiri odsjeka: visokogradnja, niskogradnja, hidrogradnja i željeznice.30
Okružne oblasti su i ovom reorganizacijom zadržane kao važne instance za
građevinske poslove. U svakoj okružnoj oblasti bilo je građevinsko odjeljenje, na čelu s građevinskim savjetnikom ili nadinženjerom i potrebnim saradnicima, a svakom
25

Izvještaj o upravi Bosne i Hercegovine 1906, str. 504. (''Dvije najveće gradske općine, Sarajevo i
Mostar, imadu posebno organizovane građevne urede kod gradskog poglavarstva.")
26
ABH ZMF, Naredba Zajedničkog ministarstva finansija br. 5311./I. BH od 12. VIII. 1889.
27
ABH ZMF, Naredba Zajedničkog ministarstva finansija, br. 11.338./БН. od 29. X. 1900.
28
Krešić, M., Izvješće o Milenijskoj izložbi Kraljevine Ugarske i kod te prigode sudjelujuće Bosne i
Hercegovine te kraljevina Hrvatske i Slavonije: god. 1896, Zagreb, Tisak Dioničke tiskare, 1897.
Izloženi su nacrti Srednje tehničke škole po izboru tadašnjih nastavnika, arhitekte Josipa Vancaša i
profesora Methoda Svobode.
29
Škola je 1913. organizovala i tada veoma zapaženu veliku javnu izložbu radova učenika (Božić, J.,
2001, Svjedoci istorije…, str. 33–35).
30
Naredba Zemaljske vlade za Bosnu i Hercegovinu od 31. XII 1890, br. 91920/I, kojom se objavljuje
ustrojenje četvrtog (građevnog odjeljenja) kod Zemaljske vlade u Sarajevu s jednim upraviteljem kao
predstojnikom, Zbornik zakona i naredaba za Bosnu i Hercegovinu, Sarajevo 1891, str. 53.
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kotarskom uredu bio je dodijeljen po jedan nadcestar, kojem su bili potčinjeni nadglednici i cestari. Okružno građevinsko odjeljenje bilo je nadležno za održavanje cesta i njihovu novogradnju, ukoliko Zemaljska vlada za to ne odredi vlastite organe.31
S formiranjem zasebnog Građevinskog odjeljenja, zabilježeno je i značajnije
proširenje građevinske službe. U periodu 1890–93. ukupan broj činovnika povećan je
na 53, a do 1896. njihov broj je bio 64, i to: vladin predstojnik, jedan građevinski
savjetnik, tri nadinženjera, jedan inženjer za poljoprivredu, sedam okružnih inženjera, 17 inženjera, 26 inženjerskih pristava, dva tehničara praktikanta i dva majstora.
Osim ovog stalnog osoblja, kod kotarskih ureda su za građenje cesta bili honorarno
angažovani vanjski saradnici – jedan do dva cestara.32
Građevinskom odjeljenju je 1910. godine dodijeljeno i nekoliko odsjeka
Prvog – Političko-administrativnog odjeljenja: zanatstvo, trgovina, saobraćaj, poljoprivreda i šumarstvo, a time i veliki broj tehničkih činovnika. Ovako prošireno IV –
Građevinsko odjeljenje dobija novi naziv – Privredno odjeljenje.33
Posljednjom reorganizacijom Zemaljske vlade od 1. jula 1912. formirana su
još dva vladina odjeljenja, pa Građevinsko odjeljenje postaje VI odjeljenje, sa šest
odsjeka ali sa suženim djelokrugom rada. Zbog toga su tehnički činovnici zatražili od
Zemaljske vlade veću koncentraciju građevinskih poslova u ovom odjeljenju. Vlada
je zahtjev odobrila i uputila Zajedničkom ministarstvu finansija u Beč 19. oktobra
1913. godine, ali je zbog početka Prvog svjetskog rata organizacija iz 1912. na snazi
ostala do kraja austrougarskog perioda.
Status građevinskih službenika
Građevinski službenici su, prema stepenu obrazovanja, godinama službe,
stručnom iskustvu i rezultatima rada, dobijali odgovarajuće službeno zvanje koje je
bilo povezano sa određenim platnim razredom. Napredovanje u zvanjima i platnim
razredima odvijalo se po odluci Zajedničkog ministarstva finansija u Beču.
Platni razredi građevinskih službenika
Zvanje

Platni razred

Šef odjeljenja (Sektionschef)
Vladin savjetnik (Hoffrat)
Građevinski nadsavjetnik (Oberbaurat)
Građevinski savjetnik (Baurat)
Nadinženjer (Oberingenieur)
Inženjer (Ingenieur)
Inženjer pristav (Ingenieur Adjunct)

IV
V
VI
VII
VIII
IX

31

Izvještaj o upravi Bosne i Hercegovine 1906, str. 24, 547.
Bosna i Hercegovina na Milenijskoj izložbi u Budimpešti..., str. 64.
33
ABH, ZVS, BH, obično, 1910. br. 894.
32
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Tehničar asistent (Tech.assistent)
Tehničar praktikant (Tech.prakt.)

XI
XII

Tehnički činovnici su, međutim, bili u nepovoljnijem položaju u odnosu na
ostale činovnike. Na to ukazuju i brojni dopisi i žalbe Vladi i Zajedničkom ministarstvu finansija. U svom dopisu Zajedničkom ministarstvu finansija od 15.1.1896. poglavar zemlje, Ivan baron Appel34, izvještavajući o nezadovoljstvu građevinskog osoblja visinom platnog razreda u odnosu na školsku spremu i radni staž kao i visinom
plata, ističe da zbog takvog statusa mnogi sposobni inženjeri i tehničari napuštaju
službu u BiH i odlaze u druge zemlje Monarhije. Kako se situacija nije popravila,
Zemaljskoj vladi je 1906. godine upućen novi zahtjev za izjednačavanje položaja
tehničkih sa drugim državnim činovnicima. Pri tome se kao argument navodi i podatak da u periodu 1879–1906. polovina od tada 58 zaposlenih nisu dobili unapređenje
iznad IX platnog razreda.35 U svojstvu saborskog zastupnika, za bolji status inženjera
i arhitekata zalagao se i Josip pl. Vancaš – tada najautoritativniji bosanskohercegovački graditelj, koji nije bio u državnoj službi – prilikom specijalne rasprave u
bosanskom Saboru o budžetu 1910. godine.36
Iznenađujuće je da je tek 1916. godine donesena Naredba kojom se uvodi
administrativni ispit za zemaljsku građevinsku službu u Bosni i Hercegovini. Ispit su
inženjeri mogli polagati nakon najmanje godinu dana rada u državnoj službi i tek
onda dobiti stalno (definitivno) činovničko mjesto u IX platnom razredu.37
Djelokrug rada okružnih inženjera
Prema Naredbi Zemaljske vlade za Bosnu i Hercegovinu glede postupka pri
izvođenju građevina i nabavaka putem poduzetništva (br. 6277/I od 19. aprila
1881)38, okružni inženjeri imali su obavezu nadzora nad javnim licitacijama za
izvođenje građevina i nabavku građevinskog materijala, pri čemu je sva tehnička
dokumentacija (nacrti i predmjer radova) bila u okružnom uredu i dostupna na uvid
svim zainteresovanim ovlaštenim preduzetnicima. Zapisnik o prispjelim ponudama i
o utvrđenoj najpovoljnijoj ponudi dostavljao se na odobrenje Zemaljskoj vladi i tek
onda se mogao sklopiti ugovor. Za sve značajnije promjene u projektu moralo se
tražiti odobrenje Vlade, dok je za manje promjene trebalo samo obavijestiti inženjera
rukovodioca gradnjom.
34

ABH, ZVS, BH, obično, 1896. br. 701.
Navedeni su konkretni primjeri nezadovoljavajućeg statusa pojedinih građevinskih službenika:
nadinženjer Svoboda (12 godina službe) i okružni inženjeri Lerch, Ribarich, Budau (10 godina
službe), koji su bili u VIII platnom razredu, kao i "vrlo sposobni inženjeri" Reddi, Komadina, Maly,
Schlesinger, Soyka, Todeschini, Jedlicka, Ruscher, Agazzi, Straka, Niedzielski sa po 10–16 godina
službe, koji su bili u IX platnom razredu.
36
Hrvatski Dnevnik, br. 51/1910 (3.3), str. 1.
37
Zbornik zakona i naredaba za Bosnu i Hercegovinu za 1916, str. 403–405.
38
Zbornik zakona i naredaba za Bosnu i Hercegovinu za 1881, str. 100.
35

215

Гласник Удружења архивских радника Републике Српске, год. VI, број 6, 2014

Dalja uprava graditeljstva ustanovljena je Naredbom o djelokrugu okružnih
oblasti i kotarskih ureda od 29. jula 1882,39 dok su Naredbom od 15. septembra
1882. proširene kompetencije okružnih oblasti40 kako bi se rasteretila Zemaljska
vlada i pojednostavili poslovi. Djelokrug rada kotarskih ureda i okružnih oblasti preciznije su regulisani Naredbom proglašenom 29. septembra 1882. godine,41 kojom su
date i detaljne upute o provođenju, što je sve stupilo na snagu 1. novembra iste
godine. 42 Prema ovim izmjenama okružni građevinski činovnici imali su obavezu da
izvrše tehnički pregled novih ili rekonstruisanih kuća43, a dobili su i nadležnosti za
prekršaje u odnosu na građevinski red, kako je bilo utvrđeno Naredbom Zemaljske
vlade za Bosnu i Hercegovinu kojom se proširuje djelokrug okružnih oblasti i
ravnateljstva redarstva.44 Radi pomoći u tehničkim poslovima, kotarski uredi mogli
su pozvati tehničko lice iz okružne oblasti, a ovi iz Građevinskog odsjeka Zemaljske
vlade, što je to regulisano Naredbom od 29. septembra 1882. godine.45
Naredbom Zajedničkog ministarstva finansija od 21. januara 1884. godine46
jasno su definisane obaveze i radni uslovi za građevinsko osoblje, utvrđen djelokrug
rada dva biroa u Zemaljskoj vladi i okružnih ureda, te njihovi međusobni odnosi: ''Na
čelu svakog biroa stoji nadinženjer. On će izvršiti povjerene mu poslove uz pomoć
tehničkog osoblja iz Građevinskog odsjeka, a ovo osoblje Zemaljska vlada dodjeljuje
njegovom birou. Zemaljska vlada će preko Građevinskog odsjeka, i to u prvoj liniji
preko građevinskog savjetnika ili njegovog zamjenika, kontrolisati tačno izvršavanje
radova u roku. Građevinski savjetnik treba da vrši neposrednu kontrolu na gradilistu i
da o tome obavještava i daje prijedloge administrativnom direktoru''.47
Građevinskom odsjeku Zemaljske vlade trebalo je uputiti sve predmete koji
spadaju u građevinsku tehniku i koji se odnose na način i korištenje kuluka za cestogradnju, kao i sve evidencije o obavezi kuluka za daljnju obradu. Građevinski odsjek
za svoj djelokrug imao je: ''1) da izradi propise koji su potrebni za izvršavanje naredbi Ministarstva po pitanjima gradnje; 2) da vrši tehničku reviziju svih projekata,
predmjera i predračuna radova koje dostavljaju okružni uredi, i to za cestogradnju,
hidrogradnju i visokogradnju, te da vrši kontrolu izgradnje; 3) da izradi projekte i
predračune za građevine koje treba graditi za centralnu upravu i da direktno rukovodi
39

Bosna i Hercegovina na Milenijskoj izložbi u Budimpešti …, str. 61.
Zbornik zakona i naredaba za Bosnu i Hercegovinu za 1882, str. 408–411.
41
Isto, str. 419–439.
42
Isto, str. 439–450.
43
Odpis Zemaljske vlade za Bosnu i Hercegovinu od 23.VII 1882., br. 21718 ravnateljstvu redarstva u
Sarajevu glede zdravstvenih redarstvenih mjera u ime konstatovanja prikladnosti novih ili rekonstrovanih kuća za stanovanje (s napomenom da se proglašava za cijelu zemlju), Zbornik zakona i naredaba za Bosnu i Hercegovinu za 1882, str. 305.
44
Isto, str. 408. Naredba br. 28544 od 15. septembra 1882.
45
Odpis Zemaljske vlade za Bosnu i Hercegovinu od 29. IX 1882, br. 30147, kojom se oglašuje naredba od 29. jula glede ustrojstva i djelokruga kotarskih ureda i okružnih oblasti, Zbornik zakona i
naredaba za Bosnu i Hercegovinu, Sarajevo 1882, str. 419.
46
ABH, ZVS, opšta građa, 1884, br. 5248, str. 1–81.
47
Isto
40
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izgradnjom; 4) da daje tehničko stručno mišljenje o svim predmetima političke administracije koji se dostavljaju Zemaljskoj vladi, ukoliko se odnose na tehničke stvari, a
koji se ne mogu odmah završavati u Građevinskom odsjeku, jer su i drugi činioci –
političke, administrativne i pravne prirode – mjerodavni za donošenje prave odluke;
5) da rješava sve personalne stvari koje spadaju u nadležnost Zemaljske vlade, a
odnose se na građevinske činovnike; 6) da vrši tehničko-meritornu kontrolu svih računa za iznose potrošene iz javnih sredstava u svrhu gradnje; 7) da evidentira i raspoređuje obavezu kuluka i kontroliše okružne urede u tom pogledu, kao i da pregleda
sve dopise u vezi sa kulukom, koji se dostavljaju Zemaljskoj vladi, prije njihovog
odobrenja; 8) da daje inicijativne prijedloge u svim granama građenja i tehničke
administracije koji su potrebni i u interesu uprave''.48
U ovoj hijerarhiji tehnički organi u okružnim uredima morali su se striktno
pridržavati svih uputstava dobijenih prilikom inspekcije od građevinskog savjetnika
ili njegovog zamjenika, kao izaslanika Zemaljske vlade. Građevinski savjetnik je, sa
svoje strane, morao odmah obavijestiti Zemaljsku vladu o uputstvima koja je dao i za
koje je lično odgovarao. Takođe, sve predmete koji su spadali u građevinsku tehniku
i koji su se odnosili na način, evidenciju i korištenje kuluka za cestogradnju na dalju
obradu trebalo je uputiti Građevinskom odsjeku Zemaljske vlade.
Ovom Naredbom svakom okružnom uredu pa tako i banjalučkom, dodijeljen
je jedan okružni inženjer i odgovarajuće tehničko osoblje. ''Ako se u okrugu izvode
građevinski radovi za koje postojeće osoblje nije dovoljno, Zemaljska vlada će poslati još jednog inženjera sa posebnim položajem (extra-statum) za vrijeme trajanja izgradnje. Ovi inženjeri su pomoćni organi okružnog ureda i rade pod nadzorom okružnog inženjera.''49 Okružni inženjer je, prema ovoj Naredbi, morao da rješava sva
pitanja tehničke prirode u okviru okružne oblasti kao srednjeg nivoa vlasti, što je
podrazumijevalo i odgovornost za projektovanje i izgradnju objekata niskogradnje i
visokogradnje iz sredstava Zemaljske vlade, a posebno da brine o njihovom utrošku.
Okružne oblasti su bile prve instance odlučivanja u pitanjima građenja, za šta
je u svakoj oblasti postojalo građevinsko odjeljenje na čelu s građevinskim savjetnikom ili nadinženjerom. Svakom kotarskom uredu bio je dodijeljen jedan nadcestar,
kojem su bili potčinjeni nadglednici i cestari.
Tako je vršenje svih poslova tehničke službe preneseno na tehničke organe,
uz obavezu političko-administrativnog rukovodstva da u pitanjima građenja, kao i u
svim drugim granama uprave, pokazuje vlastitu inicijativu, otklanja nedostatke i da o
tome obavještava pretpostavljene. S obzirom da su odobrena novčana sredstva
kojima su upravljali tehnički i politički organi bila značajna, od svakog funkcionera
se mogla tražiti najstroža odgovornost za ispunjenje njegovih obaveza u smislu
Ukaza o djelokrugu rada političkih vlasti iz 1882. godine.50
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Isto
Isto
50
Ukaz br. 30147 od 29. IX 1882, ABH, ZVS, opšta građa
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Prema Zakonu o disciplinarnom postupanju s bosanskohercegovačkim zemaljskim činovnicima i poslužiteljima iz 1907. godine,51 građevinski činovnici su
samo uz dozvolu pretpostavljene oblasti mogli tražiti dodatne izvore prihoda kroz
dopunsku djelatnost. Ovaj stav je ublažen Naredbom o radu javnih zvaničnih stručnjaka na polju privatnog građenja u Bosni i Hercegovini iz 1910. godine,52 kojom je
dozvoljeno da građevinski činovnici izvan ureda i radnog vremena, i to samo u slučajevima kada nema sukoba interesa, mogu izrađivati tehničku dokumentaciju i sastavljanje troškovnika za manje građevine uz dozvolu okružne oblasti, a za veće samo
s dozvolom Zemaljske vlade. Upravljanje gradnjom i preduzimanje građenja ovim je
propisima bilo izričito zabranjeno.
Osoblje Okružnog ureda u Banjoj Luci
Prvi inženjeri su u Banja Luku, kao i u cijelu zemlju, stigli s vojskom. Većina
ih je bila iz slоvenskih dijelova Monarhije, sa završenim studijem u Beču i drugim
centrima. Osim malog broja onih koji su razvili privatnu praksu, daleko najveći broj
inženjera i tehničara bili su zaposlеni u građevinskoj službi Zemaljske vlade.
Za građevinske, kao i za ostale državne činovnike, vođeni su personalni listovi, koji su dragocjen su izvor za istoriografiju graditeljstva ovog perioda u Bosni i
Hercegovini. U njima nalazimo značajne podatke: datum i mjesto rođenja, nacionalnost, vjeroispovijest, porodična situacija, obrazovanje, kretanje u službi, znanje jezika, pismenost i sposobnost za administrativne poslove, predispozicije za rukovodno
radno mjesto, te podaci o važnijim realizovanim zadacima. Naročito je bila važna
ocjena uspješnosti u radu, marljivost, politička lojalnost, ponašanje, ocjena stručnih
sposobnosti, kvaliteti i nedostaci. Personalne listove, koji su završavali podacima o
priznanjima i odlikovanjima i datumom penzionisanja, vodili su i ažurirali neposredni rukovodioci, a potom su dostavljani rukovodiocu Građevinskog odjeljenja Zemaljske vlade. Tako među sačuvanim personalnim listovima53 nalazimo i podatke o tehničkom osoblju u Banjalučkom okružnom uredu.
Na samom početku, od jula 1879. do maja 1884, u Okružnom uredu u Banjој
Luci radio je Eduard Tomsche, rođen 1841. u Krojgbergu, u Koruškoj. Tehnički
fakultet u Gracu pohađao je 1861–1862. Iz Banjе Luke prelazi u Zemaljsku vladu u
Sarajevu, odakle je 1890. premješten u Okružni ured u Mostaru, gdje je unaprijeđen
u zvanje inženjera, radio do 1902. godine, kada se vraća u Sarajevo.
Gotovo u isto vrijeme, od oktobra 1880. do marta 1884. godine, okružni inženjer bio je Hans Lerch (Neutitschein, Moravska, 1846 – Mostar, 1901), koji je
studij građevinarstva završio 1866. na Tehničkom fakultetu u Brnu. Najprije je radio
51

Glasnik zakona i naredaba za BiH za 1907, str. 281–292.
Glasnik zakona i naredaba za BiH za 1910, str. 18.
53
Personalni listovi, sa podacima koji se ovdje navode, čuvaju se u Arhivu BiH (ZVS). Popis
činovnika okružnih oblasti nalazimo i u listu ''Bosnische Bote'' i kalendaru ''Bošnjak'' (''Šematizam
svijeh oblasti u Bosni i Hercegovini'').
52
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na izgradnji željeznica u Austriji, a od decembra 1879. je u Okružnom uredu u
Mostaru, odakle je premješten u Banju Luku. Od marta 1884. ponovo je na službi u
Mostaru, gdje je 1898. proizveden u zvanje građevinskog savjetnika. 54 Bio je i član
Tehničkog kluba u Sarajevu od 1897. godine.55
Najznačajniji Lerchov angažman bilo je rukovođenje izgradnjom mosta preko
Vrbasa u Banjoj Luci 1884. Saradnici su mu bili inženjer – pristav Franz Bartel i inženjer – praktikant Wenzel Maly, koji je nakon službovanja u Banjoj Luci od 1898.
do 1900. bio inženjer Okružnog ureda u Travniku. Odavde je ponovo premješten u
Banju Luku, najprije u svojstvu okružnog inženjera (1901–1903), a od 1904. u zvanju nadinženjera.
Lercha je na mjestu okružnog inženjera u Banjoj Luci maja 1884. naslijedio
Alois Križek, koji je tu ostao do augusta 1895. Alois Križek je rođen 1844. u
Teltschu, u Moravskoj. Studij građevinarstva je završio na Tehničkom fakultetu u
Brnu 1869. U prvim godinama nakon okupacije angažovan je na izgradnji željeznica
i cesta (Brod–Sarajevo, 1878–79). U državnoj službi je od juna 1880. kao inženjer
pristav Okružnog ureda u Bihaću, gdje je marta 1881. unaprijeđen u zvanje okružnog
inženjera. Nakon jedanaestogodišnjeg službovanja, iz Banje Luke je 1895. premješten u Građevinsko odjeljenje Zemaljske vlade – Odsjek za željeznice. Ovdje je, u
periodu 1896–1898. posebno značajan njegov rad na poslovima komunalne izgradnje

54

Bosnicher Bote, 1898–1901.
Jahresbericht des Technischen Klub in Sarajevo, III–V, Sarajevo 1901.
Tehnički stručnjaci u BiH, po uzoru na slična udruženja u susjednim zemljama, održali su 1. decembra
1896. prvu, konstitutivnu skupštinu ''Tehničkog kluba za Bosnu i Hercegovinu'' sa sjedištem u Sarajevu. Tehnički klub su činili arhitekti, rudarski, šumarski i poljoprivredni inženjeri, inženjeri na željeznici, činovnici državne uprave, profesori srednjih škola, istaknuti prosvjetni i kulturni radnici, kao njegovi redovni, vanredni i počasni članovi, koji su imali različita prava i dužnosti. Klub je organizovao
javna predavanja i naučna saopštenja s ciljem popularizacije i razvoja nauke, tehnike i umjetnosti.
Predavači su bili članovi Kluba i ugledni gosti iz zemalja Monarhije i inostranstva, a predavanja su
objavljivana u Godišnjem izvještaju Tehničkog kluba (''Jahresbericht des Technischen Klub''), jedinom glasilu Kluba, kao i u sarajevskom dnevnom listu ''Bosnischen Post'' (Jelena Božić, Tehnički klub
za Bosnu i Hercegovinu, str. 171–184). Od 48 osnivača, njih 40 bilo je iz Sarajeva, a osam iz drugih
gradova BiH, među kojima je bio Alexander Erich, tada profesor Realne gimnazije u Banjoj Luci.
Rođen je u Zagrebu 1868. godine. Studirao je dvije godine na Technische Hochschule u Beču, zatim u
Zagrebu i Giessenu (Ludovicama), gdje je i doktorirao 1899. Paralelno je studirao i 1900. doktorirao
filozofiju u Budimpešti. Po dolasku u BiH najprije je bio zaposlen u Trgovačkoj školi u Bihaću, od
1893. do 1898. u Trgovačkoj školi u Sarajevu, a školske 1898/99. je ponovo u Bihaću. U periodu od
1899. do 1910. bio je profesor Velike realke u Banjoj Luci, a narednih deset godina (do 1920) profesor Velike realke u Sarajevu i honarni nastavnik u Državnoj Srednjoj tehničkoj školi u Sarajevu.
Predavao je matematiku, hemiju, fiziku, zemljopis, krasnopis, prirodopis, nauku o građevinskim materijalima. Godine 1916. postao je školski savjetnik, a bio je i predsjednik ispitnih komisija i ovlašteni
sudski vještak. Nakon okončanja Prvog svjetskog rata smijenjen je sa mjesta upravnika Velike realke
u Sarajevu i 1920. se vratio u Zagreb, gdje je i umro 1945. U vrijeme boravka u BiH vrlo je aktivan u
desetak društava, a bavio se i biciklizmom. Odlikovan je Jubilarnom spomen-medaljom za civilne
državne namještenike (Ivan Mirnik, ''Povjest hrvatskog sporta'', Hrvatski olimpijski odbor, God. 40 ,
Broj 149, lipanj 2009, str. 4–5).
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Sarajeva,56 za šta je i posebno nagrađen. Aprila 1901. unaprijeđen je u zvanje građevinskog savjetnika i na tom položaju je bio do 1907. godine.

Drveni most na Vrbasu u blizini turske kasarne u Kastelu,
izgrađen 1880-84.57

Zamjenik okružnog inženjera u Banjој Luci od 1894. i rukovodilac izgradnjom ceste od Gornjeg šehera do kanjona Vrbasa bio je Oscar Reddi. Rođen je u
Bjelovaru 1856. i nakon završetka Tehničkog fakulteta u Gracu, 1881, radio je na
izgradnji pruge Zenica–Sarajevo. Od aprila 1882. je kao inženjer – pristav zaposlen u
Građevinskom odjeljenju Zemaljske vlade, a potom u Okružnom uredu u Sarajevu.
Maja 1885. unaprijeđen je u zvanje inženjera i ponovo premješten u Građevinsko
odjeljenje. U Bihaću je 1892–1893. radio na izgradnji ceste Petrovac–Oštrelj, vodovoda Petrovac–Ključ–Bihać i škole u Ključu. Nakon odlaska iz Banjе Luke, od oktobra 1894. je u Statističkom odsjeku Zemaljske vlade. U zvanje nadinženjera proizveden je 1896. U Tehničkoj srednjoj skoli u Sarajevu je predavao mehaniku, nacrtnu
geometriju, geodeziju, algebru i fiziku. Nakon zatvaranja ove škole prelazi u Mostar,
gdje je rukovodio najprije tehničko-administrativnom, a od 1901. građevinskom
službom ovog okružnog ureda. Zvanje građevinskog savjetnika dobio je 1906, a od
naredne godine je u Odsjeku za cestogradnju Građevinskog odjeljenja Zemaljske
vlade, gdje je angažovan i na izradi zakona o cestama. Godine 1910. premješten je u
Odsjek za hidrogradnju.58 Bio je član Tehničkog kluba u Sarajevu od 1896.59
56

Tramvaj s konjskom zapregom, koji je u promet pušten 1. januara 1885, na jedinoj pruzi od
Željezničke stanice do sredine Ferhadija ulice, zamijenjen je električnim tramvajem, koji je javnom
prometu predat 1. maja 1895. sa tri tramvajske linije. Proširenjem sa još dvije kraće linije, a onda i
produženjem do Vijećnice, ukupna dužina tramvajske pruge 1898. godine bila je 5,7 km (Sarajevski
list, br. 39/1898, 3.4).
57
Nakon oštećenja, porušen je 1934. godine i na tom mjestu izgrađen novi most. (Mačkić, Z., Stošić,
V., Banja Luka koje ima i koje nema ...)
58
ABH, ZMF, opšta građa, 1917./ br. 7173, š. 8.3.
59
Jahresbericht des Technischen Klub in Sarajevo, III–VII.
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Cesta Banja Luka – Jajce 60

Od septembra 1896. do februara 1898, kao inženjer I klase u Okružnoj oblasti
Banja Luka, radio je Karl Fitzinger. Rođen je u Beču 1861, a Tehnički fakultet
završio je u Grazu. Prije stupanja u državnu službu imao je dvije godine prakse. Kao
privatni inženjer od 1886. je radio u Građevinskom odsjeku Zemaljske vlade, najprije
kao provizorni, a od juna 1888. i kao definitivni inženjer. Iz Banje Luke se 1898.
ponovo vraća u Građevinsko odjeljenje u Sarajevu, a od aprila iste godine je u
Okružnom uredu u Bihaću, gdje je unaprijeđen u zvanje nadinženjera. Od juna 1907.
radio je u Mostaru, a od novembra 1910. je u Građevinskom odjeljenju u Sarajevu. U
zvanje građevinskog savjetnika bio je unaprijeđen u junu 1913.
U periodu 1910–1911. u Okružnom uredu u Banjoj Luci bio je Freidrich
Schlesinger, koji je u Građevinskom odjeljenju Zemaljske vlade zaposlen do 1899. u
zvanju inženjera, u periodu 1900–1908. u zvanju nadinženjera, a od 1909. u zvanju
građevinskog savjetnika.61
Nadinženjer Alois Erlach, koji je studirao je na Tehničkom fakultetu u Beču,
bio je raspoređen u Okružnom uredu u Banjoj Luci od 1912. do 1913. godine.62 U
zvanju inženjera prethodno je bio u Okružnom uredu u Tuzli (1899) 63, zatim u Građevinskom odjeljenju Zemaljske vlade (1900–1907), a kao nadinženjer u Okružnom
uredu u Bihaću (1908–1911), odakle je i premješten u Banju Luku. Radio je na adaptacijama i dogradnjama kotarskih ureda, kao i na regulacionom planu za Bihać64.
Član Tehničkog kluba u Sarajevu bio je od 1897.
Od maja 1905. do januara 1909. godine u Okružnom uredu u Banjoj Luci bio
je raspoređen Miloš Komadina (Rastadt, 1856 – Mostar 1930). Pohađao je dvije godine studija na Politehnici u Cirihu i tri godine na Tehničkom fakultetu u Beču, a u
60

Mačkić, Z., Stošić, V., Banja Luka koje ima i koje nema...
Bosnischer Bote, 1898–1911.
62
Bosnischer Bote, 1912–1913.
63
Jahresbericht des Technischen Klub in Sarajevo, III–X.
64
ABH, ZVS, zbirka nacrta
61

221

Гласник Удружења архивских радника Републике Српске, год. VI, број 6, 2014

Bosnu i Hercegovinu je došao kao oficir okupacionih trupa. Od avgusta 1880. je u
Građevinskom odjeljenju Zemaljske vlade, potom od januara 1884. u Okružnom uredu u Mostaru, gdje je 1887. unaprijeđen u zvanje inženjera, 1892. u zvanje inženjera
I klase, a 1897. u zvanje nadinženjera. Od avgusta 1898. je u Okružnom uredu u
Travniku, a od maja 1905. u Okružnom uredu u Banjoj Luci, gdje je 1906. unaprijeđen u zvanje građevinskog nadsavjetnika. Odavde je januara 1909. premješten u
Okružni ured u Mostaru, gdje je 1915. dobio titulu građevinskog savjetnika.65 Bio je
član Tehničkog kluba u Sarajevu od 1.1.1897.
Projektovao je i rukovodio objektima niskogradnje i visokogradnje. Među
najznačajnijim su projekti proširenja Više djevojačke škole (1895), Pravosudna
palata i Zanatska škola (1897) u Mostaru, Gimnazija u Širokom Brijegu (1902), Sinagoga u Zenici (1904–1906)66 i sigurno njegovo najpoznatije djelo – Carinski most
u Mostaru (1911)67. Za zasluge na izgradnji i unapređenju grada, 1898. je proglašen
počasnim građaninom Mostara.
Zaključak
Iz turskog doba zatečena neadekvatna i nedovoljna saobraćajna infrastruktura, urbana struktura i arhitektura, postavili su pred ambicioznu austrougarsku upravu
brojne građevinske zadatke, za šta je trebalo uspostaviti zakonski i organizacioni okvir i obezbijediti veliki broj inženjera i tehničara različitih profila. Angažovani iz različitih zemalja Monarhije, oni su uglavnom bili u državnoj službi, koja je s vremenom u organizacionom i tehničkom pogledu stalno dograđivana. Okružne oblasti, sa
značajnim i jasno definisanim djelokrugom rada, kao središnji nivo vlasti, bile su
nadležne nad kotarskim uredima, a podređene Zemaljskoj vladi.
Mjesto i uloga Banje Luke kao središta okružne oblasti rezultovali su obimnom građevinskom djelatnošću i značajnim ulaganjima u izgradnju željezničke i cestovne mreže, gradsku infrastrukturu i izgradnju administrativnih, privrednih, obrazovnih, zdravstvenih i drugih javnih objekata, čime su izvršene i najprimjetnije promjene u prostoru, urbanoj strukturi, arhitekturi i savremenom funkcionisanju naselja
ove okružne oblasti.

65

ABH, Personalni list
Ivan Čerešnješ, Jews of Bosnia and Herzegovina…, str. 14.
67
Izgradnja je počela 1916, a 1918. je most otvoren, iako je potpuno završen tek 1920. Srušen je 11.
juna 1992. Sredstvima Evropske unije obnovljen je 1995.
66
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Jelena Bozic
The Construction Office in Banja Luka County
during the Austro-Hungarian Period
Summary
After Austro-Hungary occupied Bosnia and Herzegovina in 1878, they took
control over the region for two reasons: firstly, to assure military control over a
sensitive border area, and secondly, to improve the deplorable socio-economic
conditions there. That implied the implementation of reform measures like better
transportation and communications, new architecture, planning projects,
infrastructure modernization and introduction of new building types. The real work
of administering Bosnia and Herzegovina was done by bureaucrats imported from
the Monarchy.
In the beginning of 1879, after a short period of military administration, the
National Government began to function in Bosnia and Herzegovina. As the part of
the Austro-Hungarian administration, the National Government with its Construction
Department focused on institutional and infrastructure buildings and it was the
primary instigator of urban and architectural changes in the late XIX and early XX
century. Construction accelerated especially after the arrival of Benjamin Kallay for
the Minister of the Joint Ministry of Finance in Vienna in 1882. A public work
program was initiated, and by the end of the Austro-Hungarian period, Bosnia and
Herzegovina experienced success in urbanizing and had a well-developed
infrastructure, including an extensive railway and road network. As well as other
counties, Banja Luka County and its urban centers much more looked like other
provincial towns in the Monarchy.
The first engineers arrived with the army, but by the early 1880s and
increasingly in the 1890s, they worked directly for the National Government’s
Construction Department. Most of them were from other parts of the Dual
Monarchy, had recently finished studying in Vienna or other Austro-Hungarian
cities. The imperial regime, of course, had an agenda of its own, and most day-to-day
administration in Bosnia and Herzegovina fell to loyal bureaucrats who found that
the internecine competition crippled their own efforts to govern.
Notwithstanding the political and economic interests of the Monarchy, in the
short time that Austrian Empire ruled Bosnia and Herzegovina, they had an immense
influence in later phases on economic, cultural, spatial and urban development and
still had an effect on all domains of life in former Banja Luka County.
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С ОНЕ СТРАНЕ КУЋНОГ ПРАГА – ЈАВНИ
ИДЕНТИТЕТИ ЖЕНА БОСАНСКОХЕРЦЕГОВАЧКОГ
ДРУШТВА КРАЈЕМ XIX И ПОЧЕТКОМ XX ВИЈЕКА
Апстракт: Рад сагледава јавни идентитет жена у оквиру босанскохерцеговачког друштва крајем ХIХ и у првој половини ХХ вијека. Посебна пажња
је посвећена анализи одређеног друштвеног контекста, прије свега анализи
женског положаја у одређеним конкретним друштвеним околностима као што
су медији и школство. Почетак ХХ вијека је доба великог пробоја свих врста
женских активности. Жене су се ангажовале првенствено у образовању, али и у
разним доменима друштвеног и хуманитарног рада. Многе жене су се бориле
за веће могућности да би се квалификовале за одређене професије и на тај начин успијевале да се позиционирају у различитим пољима јавног живота. Све
те нове активности пружале су далеко веће могућности за запошљавање и
еманципацију жена. Женски идентитет овог периода одликовала је тежња да се
народи Босне и Херцеговине укључе у европски цивилизацијски круг, гдје по
своме географском положају и ранијој историји припадају, карактерише га и
залагање појединих жена у оснивању женских школа, културних друштава, часописа, библиотека, читаоница, позоришта, музеја, али и других облика европског културног организовања.
Кључне ријечи: јавни идентитет, жене у Босни и Херцеговини за
вријеме аустроугарске власти, женски активизам, штампа, школство.
Да би се сагледао јавни идентитет жена у оквиру босанскохерцеговачког
друштва крајем ХIХ и у првој половини ХХ вијека, посебну пажњу треба
посветити анализи одређеног друштвеног контекста, прије свега анализи женског положаја у одређеним конкретним друштвеним околностима. Индустријализација и урбанизација у Босни и Херцеговини крајем XIX вијека, ма колико
биле скромних размjера у поређењу са водећим европским земљама, саме по
себи су проузроковале раздвајање приватне од јавне сфере, a све је то имало за
посљедицу снажан утицај на конструкцију и дјелотворност улоге полова: жена
је посматрана као биће које припада дому, "природно" прилагођена кућним
обавезама и подизању дјеце, док су мушкарци сагледани у сфери јавног, сви-
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јету посла и политике.1 Приватна сфера припадала је женама, а јавна искључиво мушкарцима.
Са питањем разликовања приватне и јавне сфере успоставља се појава
дефинисања јавног простора. Појаву јавног простора разрадио је Хабермас, а
његова разрада заснована је на изразито политичком виђењу грађанства. Његов
појам нуди нам метафоричну концептуализацију савремених друштвених система у којима се исказује однос приватног и јавног идентитета. Јавност егзистира у више видова и на различитим нивоима. Она се конституише у сферама
државе, друштва, вјерске организације, нације, градске и сеоске заједнице, економско-материјалног друштвеног слоја, као и у оквиру јавних простора2, гдје
се највише очитују неједнакости.
Неједнакост у јавној сфери структурира и неједнакост у приватној сфери, која се посљедично манифестује у полној подређености. Женски идентитет
у јавности обликован је специфичностима као што су: необразованост, несамосталност, инфериорност и несигурност, због чега им је потребна мушка заштита. Мушка доминација и женска подређеност највише су долазили до изражаја
у јавности.
У том смислу феминистичка стремљења заокупљена су разнородним доприносима које феминизам може пружити демократизацији политичког изражавања, јер су изнијела на увид чињеницу да је друштвена либерална концепција још увијек мушка. С тим у вези долази се до сазнања да су "специфичне женске вриједности могући модел за демократизацију политике" 3 и
друштвених односа уопште. Феминисткиње критикују либерализам зато што је
модерни принцип грађанства конституисао као свијет јавног, идентификујући
га са мушкарцима, и зато што је искључио жене, остављајући их у свијету
приватног.
Јавне одредбе и јавни ставови, као и практична понашања, нормирали су и
одредили понашање жена у приватној сфери. Тако је дошло до евидентне стварности да је идентитет жене одређен искључиво улогом супруге, улогом мајке и
улогом кћерке. Те улоге жене доминирале су и доминирају кроз друштвени
идентитет тога времена, јер у оквирима тога идентитета другачије се о жени није
могло размишљати.
Одређени елементи правног, економског, културно-образовног положаја
жена, као и развој разних видова женских организација, неопходни су параметри у јаснијем сагледавању женских могућности у оквиру јавних и приватних
друштвених сфера.

1

A. Đ. Horvat, "Klasa, polnost i žensko telo u viktorijanskoj Engleskoj", Genero, бр. 4/5, Beograd,
2004, 9–24.
2
J. Habermas, Javno mnenje, Prosveta, Beograd, 1969, 7–23.
3
Š. Muf, "Feminizam, princip građanstva i radikalna demokratska politika", Ženske studije, br. 1,
Beograd, 1995.
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На основу економског, културног и просвјетног просперитета може се
рећи да је у Аустроугарској на крају XIX вијека била све израженија еманципација жена, која се, прије свега, огледала у праву на насљеђивање, праву насљеђа из брачног односа, праву на школовање женске дјеце, праву на женске
организације, као и праву на јавно дјеловање. Све ове тежње су се у одређеном
степену рефлектовале на новој територији коју је Аустроугарска настојала да
интегрише у своју цјелину.
Анализом разнородних сегмената који формирају одређену друштвеност
може да се сагледа однос према "женском питању" босанскохерцеговачке средине тог времена. Са једне стране треба сагледати однос елите према женској
креативности, умјетничкој и активистичкој улози у друштву, а са друге стране
однос жена према изазовима које им то исто друштво намеће.
Вријеме када су народи Босне и Херцеговине настојали да се укључе у
европски цивилизацијски круг, гдје по своме географском положају и ранијој
историји припадају, карактерише отварање бројних школа, културних друштава, библиотека, читаоница, позоришта, музеја, али и других облика европског
културног организовања.
Успостављање веза са Европом најснажније се остваривало путем штампе, која је у то вријеме била пресудан актер за преображај друштвене, интелектуалне и умјетничке свијести, до тада дубоко изоловане од европских утицаја.
Штампа је била и важан медиј помоћу кога је нова власт остваривала своје
политичке, идеолошке и културне циљеве. Другим ријечима, она је била водеће
средство тог времена, медијски канал помоћу кога су се производиле и размјењивале поруке и темељна значења унутар једне културе.
Жеља нове власти била је да се премости јаз између постојећег и новог,
да се непознато демистификује, преведе у познато и сигурно. Зато је било неопходно, поред покретања већег броја листова намијењених домаћем становништву, приредити и адекватну штампу за аустроугарске грађане који су све
више насељавали нови колонизовани простор.
Водећи лист намијењен аустроугарским грађанима био је Боснише пост
(Bosnische Post), основан 1884. године, а излазио је искључиво на њемачком
језику ради информисања страних досељеника и иностраних грађана о Босни.
Часопис је препознавао, именовао и фиксирао одређену стварност и за класно и
културно одабрану публику креирао и презентовао одређене процесе, особе и
појаве. Пошто је стварност коју су узимали за обраду била разноврсна и вишезначна, овај медиј је препознавао и мапирао оно што је за њега било опште у
разноврсности појавног. У том процесу нужног поједностављивања врло лако
се може увидјети да је умјесто "типова" нудио "стереотипе", а умјесто афирмације различитости упрошћене и некритичне представе "другости".
У оквиру теме коју разматрамо важно је истаћи да је од самог оснивања
Bosnische Post-а стална сарадница а касније власница и главна уредница листа
била Милена Мразовић (1863–1927), прва новинарка у Босни и Херцеговини.
Милена Мразовић је потомак старе хрватске племићке породице Мразовића од
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Мразовца. У Босну је са родитељима дошла још као дијете, а након завршених
студија одлучила је да се у Босни и трајно настани. Када је 1886. године
Земаљска влада одлучила да оснује Земаљски музеј у Сарајеву, била је међу
његовим оснивачима и све до свог одласка 1919. године бринула се о његовом
напретку. Готово сви њени новинарски текстови и књижевни радови писани су
на њемачком језику4, а њихова првенствена функција је била да се страни
свијет информише о Босни.
Појава Милене Мразовић у аустроугарској јавности била је издвојени
примјер женских активности, који је запазила и европска штампа. Када је Bosnische Post 1894. године прослављао десетогодишњицу свог постојања, многи
су европски листови подвукли чињеницу да се баш у Босни, у којој жене у то
вријеме нису могле имати значајну улогу, јавила жена као заступник најслободније професије.5 Професија новинара у то вријеме за жене је била неприкладно занимање. Зато је необична чињеница да се међу првим власницама и
уредницама неког листа у Европи нашла жена, и то баш у Босни, гдје су у вријеме њеног доласка владали готово средњовјековни обичаји, а жене су, више
него игдје, биле везане за кућу. Ова паметна и храбра жена, иако је своју позицију новинарке и књижевнице остварила у Босни, признање за свој рад морала
је да верификује ван граница ове земље.
Штампани медији су градили и утврђивали нове идеје различитим приступима, од игнорисања битног па до разних врста неодговарајућег представљања. Те стратегије откривају се тек када медијске поруке анализирамо као системе репрезентације, када се испод случајности свакодневног покаже заједничка матрица.
Важан идеолошки аспект аустроугарске политике био је покушај увођења босанске нације, којој би припадале све три конфесије. Како би идеја босанске нације ухватила коријен у ширим слојевима народа Босне и Херцеговине,
покренути су листови Бошњак 1891. и Нада 1896. године. Њихов основни задатак био је да шире државну пропаганду и идеје цивилизаторске мисије коју је
Аустроугарска заговарала. Тачније, цивилизаторском мисијом је требало да се
уведу западне идеје и институције у босанскохерцеговачки културни миље, како би се на тај начин окупирана провинција укључила у велики царски посјед
Хабзбурговаца.
У контексту ове анализе може се рећи да је најзанимљивији лист у
Босни и Херцеговини у доба Аустроугарске монархије био часопис за забаву,
поуку и умјетност Нада (1896–1903), чија је првенствена тенденција била истицање цивилизаторских достигнућа на просторима новоинтегрисане територије.
4

Објавила је пет књига са темама из Босне и Херцеговине на њемачком језику. Највише признања добила је за новеле Селам, цртице из босанско-муслиманског живота, које су преведене
на енглески и руски језик.
5
С. Скарић, "Двије заборављене госпође", Мост, бр. 173 (84 – нова серија), 2004.
[ www.most.ba/084/028t.aspx (20.2.2014) ]
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Излазио је уз високе субвенције Земаљске владе, на њемачком и на српскохрватском језику. Часопис је био дио владине политике да уздигне Сара-јево као
важан књижевни и културни центар, независан од Загреба и Београда, који би
као такав био привлачан за цијели западни Балкан. Њен главни уредник Коста
Херман и уредник за књижевност пјесник Силвије Страхимир Крањчевић, јавно су прокламовали тежње да ће Нада бити широко отворено гласило према
припадницима свих јужнословенских народа. Луксузном штампом, занимљивим преломом и богатим илустрацијама, као и високим хонорарима, уредништво је настојало да око себе окупи, поред великог броја страних писаца и сликара, и велики број српских и хрватских књижевника. Њихов циљ је био да се
помоћу новог часописа неутралише утицај српских и хрватских гласила и да се
на тај начин спријечи њихов све јачи утицај на просвјетно и културно уздизање
становништва. Поред тога, часопис је требало да буде свједок и информатор о
крупним духовним и културним успјесима нове власти у окупираној земљи и
да се на тај начин развија проаустријски осјећај новог реципијента.
Профил књижевних прилога, међу којима је доминирала поезија, јасно
изражава тенденцију да се прате савремена књижевна струјања. Првенствено се
преносила поезија и проза значајних свјетских стваралаца с краја XIX вијека,
док је примјетно занемаривање народне књижевности.
Поред књижевних, научних, политичких или забавних текстова, у презентацији новог босанског идентитета велику улогу су имале фотографије и
слике објављене у часопису Нада, а узор су били многи европски часописи тог
времена.
Интересантно је осврнути се на поједине методе власти којима је покушавано да се пронађу разни начини придобијања повјерења локалног становништва. Тако је у више наврата у Нади и Бошњаку писано о скупим салонским
забавама организованим за жене из богатих и угледних муслиманских породица. Пошто муслиманска женска омладина није похађала дјевојачке школе и на
тај начин није имала могућност упознавања са европским манирима, власт је
настојала да утиче на муслиманске жене најчешће директним контактима жена
појединих високих функционера државне управе са женама из угледних муслиманских породица. У томе је првенствену улогу имала бароница Вилма Калај,
супруга Бењамина Калаја, чији је задатак био организовање салонских забава
на Илиџи. На те забаве позивала је жене из угледних муслиманских породица,
преко којих је кроз забаву и разговор настојала да пренесе савременије и модерније погледе на породицу и европски начин живота.
У Нади је детаљно описана једна таква јавна забава из 1895. године: "...у
лијепо искићеним просторијама свога стана у хотелу 'Хунгарија' састанак
госпођа из првих мухамеданских породица сарајевских. Преко 60 ханума одазвало се љубазном позиву, те опчаране љубезним. управо сестринским дочеком
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племените домаћице и њезиних дражесних кћери проведоше више сахати у
угодној забавици и срдачном разговору..."6.
О припреми тих забава госпођа Калај писала је са поносом и одушевљењем: "За вријеме мога борављења у Босни, обичај ми је, да у драгој ми Илиџи
примам Мухамеданке на једанпут у великом броју. Дакако да у те дане нема у
близини мојих одаја мушке главе. Собе моје преобразим у праве вртове, па још
и поред зида, гдје је могуће, намјестим гране од јела. велику диванхану, што
гледа у парк, заокружим исто тако колико је човјек висок. јеловим дрвцима. На
тај начин не може нико из парка видјети у моје одаје. Иза зеленог застора,
међу лијепим мирисавим цвијећем уживају те моје гошће, слушајући красну
свирку цигана... Па ако им искреном симпатијом, боље рећи с правом љубави
спрам њих помогнемо, да својим дужностима у овом правцу (у породици)
удовоље на рационалан начин − онда ћемо тијем учинити велики корак напријед у цивилизацији истока".7
Тај нови дискурс, лијепо упакован у цвјетне аранжмане, али далеко од
очију мушкараца и јавности, није омогућио новоустановљеној власти да наметне промјену постојећих представа о родним односима са одраније већ усвојеним улогама мушкараца и жена, као што су то жељели и мислили да могу
учинити, већ се само преформулисало постојеће. Владајуће представе о женама
зависиле су од њиховог репрезентовања у јавности, који је умногоме зависио
од медијске а самим тим и јавне представљености. Однос према жени ових по
много чему важних штампаних медија може се сагледати и кроз анализу текстова које су жене писале, али и кроз анализу слика које су жене сликале или
на којима су се налазиле.
Са друге стране, садржај часописа одлично говори о начину како се
Аустроугарска представљала иностраној јавности. У готово свим аспектима се
указује на велики напредак који је у Босни и Херцеговини учињен у односу на
претходно примитивно оријентално стање. Ове идеје посебно су наглашене репортажама са великих миленијумских изложби, на којима се са поносом говорило о просвјетној мисији на окупираном простору. На изложбама − у Будимпешти, организованој 1896. приликом прославе хиљадугодишњице доласка Мађара у Панонску низију, и у Бриселу 1897. године – Босна и Херцеговина је
представљена у босанском павиљону на начин како су је видјели аустроугарски владари. Ова слика је из броја у број репродукована и презентована босанскохерцеговачкој јавности. Те репортаже су имале двоструки посреднички
карактер: са једне стране да покаже остатку Европе улогу Аустроугарске у
европеизацији босанскохерцеговачког простора и, са друге стране, да домаћој
културној и политичкој јавности покаже надмоћ те европеизације.
Такође је битно истаћи још један важан комуникацијски медиј помоћу
кога се слала унапријед припремљена и осмишљена порука – пожељна слика
6
7

Аноним., Нада, бр. 17, 1. септембар 1895.
Аноним., Bošnjak, br. 20, 16. мај 1895.
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Босне. Биле су то разгледнице које су на посебан и дискретан начин репрезентовале одређени босански простор. У тренутку када разгледнице и дописнице
посредством Аустроугарске долазе у Босну, у Европи су оне већ једно десетљеће биле средство масовне комуникације. Појава разгледница као новог европског медија имплантираног у Босну значило је да аустроугарском окупацијом и
анексијом Босна није само неповратно укључена у геополитичку орбиту Запада, већ и у западњачку комуникацијску потребу. У тој потреби технолошки супериорнији освајач у затеченој, технолошки инфериорној средини, масовно репродукује своје виђење затечене стварности која га је постепено прихватала и
усвајала као дио свог идентитета. У том смислу треба напоменути да визуелни
садржај појединих разгледница није био нимало безначајан. Упечатљивост тог
садржаја заснивала се на представама људи, обичаја и грађевина нове урбанизације, нудећи на тај начин, свака за себе, својеврсну поруку.
За разлику од данашњег доба, тада није била пресудна клишетизирана
порука, већ стварање комуникацијске мреже којом се порука шаље. Међутим,
важна је чињеница да се у Европи почетком XIX вијека, у вријеме "златног
доба разгледнице", скоро свака улица у скоро сваком граду бар једном нашла
на овој пригодној правоугаоној карти. Тако не изненађује појава све већег и
разноврснијег штампаног материјала који је, уз писане поруке и пажљив избор
слика, постајао важан елемент у перцепцији босанскохерцеговачког простора
ван његових граница.
Као опозитна појава Нади јавља се часопис Босанска вила (1885–1914),
који је био главно гласило једног ширег књижевног али и културног програма
Срба у Босни и Херцеговини и које су у различитим периодима његовог излажења уређивали Никола Кашиковић, Владимир Ћоровић и Петар Кочић. Већ
на самом почетку Босанска вила се одређује као часопис са изразито националним курсом, који слиједи током цијелог периода излажења. Као једини српски лист у Босни имаo је задатак да, поред општег просвјетљења српског народа, око себе окупи интелектуалну елиту која би пружила отпор аустроугарској
политици. У свом позиву на претплату 1885. године,8 њен вишегодишњи власник и уредник Никола Кашиковић обзнанио је да ће се часопис, као једино српско гласило у Босни, ангажовати не само на књижевном него и на друштвеном
и политичком плану и да ће бранити народне интересе од окупатора.9
Увидом у садржај прилога у Босанској вили откривају се занимљиве везе
уредништва и многих личности и институција из земље и иностранства. То је
несумњива потврда сталног настојања листа да буде аутентичан хроничар и
савременик многих књижевних, друштвених и политичких појава и догађаја
унутар српског и словенског народа. За својих 29 година излажења, са просјечно 24 свеске годишње, часопис је брижљиво биљежио све значајне догађаје, го-

8
9

Босанска вила, бр. 1, 1885, 16.
Б. Трајковић, Никола Т. Кашиковић, Народна библиотека Србије, Београд 2006.

233

Гласник Удружења архивских радника Републике Српске, год. VI, број 6, 2014

дишњице, јубилеје културних друштава и удружења, животописе и некрологе
значајних личности из српског и јужнословенских народа.
Мало је позната чињеница да је једно вријеме уредничке послове овог
листа, у име свог мужа, обављала Стоја Кашиковић (р. 1865), супруга Николе Кашиковића.10 У српским круговима Стоја Кашиковић била је веома цијењена и угледна жена, чланица српских добротворних друштава у Босни и
Херцеговини: Кола српских сестара, Женског добротворног друштва "Српкиња", чланица Одбора Друштва "Кнегиња Зорка" и других. За свој национални
рад, као велики родољуб и патриота, одликована је Орденом Св. Саве IV степена од краља Петра I Карађорђевића и Златном медаљом за ревност, највишим
женским одличјем, од краља Николе I Петровића, поводом двадесетогодишњице излажења Босанске виле, као њен главни сарадник, коуредник и администратор.11
У публикацији Српкиња, штампане у Сарајеву 1913. године, у издању
Добротворне задруге Српкиња у Иригу, међу знамените Српкиње сврстана је и
Стоја Кашиковић, која "уз уредника Николу Кашиковића ('Босанска вила' Сарајево) ради као верна љуба (...). Од када су јој деца нарасла а муж поболева...".12
О лику и карактеру Стоје Кашиковић аутор текста, између осталог, још наводи:
"Увек је ведра и весела, што јасно показује да друштвени рад жену не озловољује и не умара, као што може да умори беспослица. Жене које ништа не
раде увек су 'слабе', 'изнемогле'..."13. Ова вриједна и умна жена, уз чије се име
увијек везивала синтагма "дична Српкиња", била је једина жена којој је на тзв.
Велеиздајничком процесу, вођеном током Првог свјетског рата у Босни, изречена смртна пресуда, а која је, захваљујући интервенцији шпанског краља Алфонса XIII, замијењена вишегодишњом робијом. 14 Живот ове значајне али заборављене жене, која је цијелог живота подржавала женски културни активизам, након Првог свјетског рата остао је готово непознат.
Појава првих домаћих интелектуалаца крајем XIX вијека, школованих
на универзитетима Аустроугарске царевине, потврдила је њихову важност приликом уобличавања нове интелектуалне, па и грађанске свијести, иако они нису били типични представници грађанске класе. У односу на укупно градско
становништво веома су малобројни, без обзира на то што се њихов број непрестано повећавао. Типични представници грађанства су ситни трговци и занат10

F. de Hean, K. Daskalova and A. Loutfi (ed.), A Biographical Dictionary of Women's Movements
and Feminisms - Central, Estern and South Eastern Europe 19th and 20th Centuries, CEU Press,
Budapest 2006, 241–243.
11
Исто, 62–64.
12
Б. Б. (Сарајево), "Стоја Кашиковићка", Српкиња, Уредиле српске књижевнице, Добротворна
задруга Српкиња у Иригу, Сарајево 1913, 38–39.
13
Исто
14
До овога заузимања је дошло захваљујући престолонасљеднику Александру I Карађорђевићу, који је замолио шпанског краља да изврши притисак на судство преко владе у Бечу. Б.
Трајковић, н. д., 114.
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лије чији је културни капитал усмјерен на практично руковање породичном
економијом. Улагање у културни капитал било је средство личног уздизања појединца и његове породице, па је у том смислу он имао колико приватни толико и јавни значај.15 Ти школовани домаћи интелектуалци били су у перспективи школског система у Босни и Херцеговини главни креатори будуће образовне политике.
Важну улогу у новоформираном грађанском друштву имале су школе
које више нису биле одраз вјере него јавне врлине. Основно образовање (читање, писање и рачун) постаје неопходан алат за успон урбаних занатлијских и
трговачких породица. Свијест да више није довољан само капитал, који се у
несигурним временима брзо стицао и губио, потпомогнута је и сигурношћу
које је пружало образовање, сигурношћу коју су пружали други нематеријални
ресурси садржани у културном капиталу. Усвајањем културног капитала мијењао се грађански хабитус. Био је то важан дио нове стратегије грађанства која
је тежила да у породици обезбиједи остваривање основне урбане културе, примарног елемента за њену стабилност и успон.16 Све примјетнија масовност културе показује да култура више није била инструмент изолованог појединца, него свима потребан означитељ и то не само јавног него и приватног живота. Ово
тим прије што главни фокус женских активности крајем XIX и почетком ХХ
вијека није била књижевност већ унапређивање општег образовног стандарда и
економске позиције жена, у које је било укључено неколико изузетних жена.
Једна од најпознатијих и најутицајнијих жена у јавном животу Босне и
Херцеговине тога времена била је Аделина Паулина Ирби, познатија као Мис
Ирби (1831−1911), Енглескиња која је већи дио свог живота провела у Босни.17
Примјер је изузетно цијењене жене, образоване и хумане добротворке, веома
поштоване међу бројним женама путницима и хуманитаркама викторијанског
доба.18 Познато је њено пријатељство са Флоренс Најтингел (Florence
Nightingale), која се веома дивила њеној пожртвованости и истрајности у условима који су често дјеловали безнадежно. О томе свједочи богата кореспонденција објављена у Society and Politics (5:262–72), која потврђује њихове присне односе у бројним заједничким хуманитарним акцијама.19 Ова преписка, иако

15

М. Тимотијевић, Рађање модерне приватности, Clio, Београд 2006, 118.
Исто, 114−121.
17
Д. Ј., "Мис Аделина Павлија Ирби, српска добротворка", Орао, велики илустровани календар
за 1881. годину, Нови Сад 1981, 72–77. П. Мирковић, Мис Аделина Павлија Ирби српска
добротворка, Земаљска штампарија, Сарајево 1921; Аноним., Племенита Паула Ирби о
стогодишњици рођења, Издање Друштва Просвјета, Сарајево 1933; М. Папић, "Културна
мисија једне Енглескиње у Босни", у: Трагом Културног наслијеђа, Свјетлост, Сарајево 1976,
51–59. Д. К. Чоловић, Племенита Мис Ирби, Београд 2004.
18
D. Anderson, Miss Irby and her Friends, Hutchinson, London 1966.
19
L. McDonald (ed.), Florence Nightingale on Women, Medicine, Midwiferiy and Prostitution, WLU
Press, Ontario, Canada, 2005, 847–859.
16
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сачувана искључиво кроз писма Мис Ирби,20 важно је свједочење о њиховој
колегијалности и пријатељству, на основу које се види да је Флоренс Најтингел
у име Мис Ирби слала писма, пишући чак и за Times магазин у нади да ће се
јавност огласити на њихов апел за хуманитарном помоћи.
Својим просвјетитељским, мисионарским и добротворним радом на
просторима Книна, Пакраца, а потом и Сарајева, стекла је велико поштовање
готово свих слојева босанскохерцеговачког друштва. Познато је њено хуманитарно залагање и брига о избјеглицама током Српског устанка у Босни (1875–
1878), када је њеном иницијативом у Лондону образован један одбор помоћу
кога је за кратко вријеме успјела да прикупи значајну суму новца и на тај начин
омогући скрбништво над великим бројем жена и дјеце.21
Мис Ирби је, по угледу на многе своје сународњаке, припаднике виших
слојева друштва, који су током XIX вијека истраживали нове егзотичне крајеве,
путовала Европом. Са својом нераздвојном пријатељицом Мјур Т. Мекензи (?–
1874) пропутовала 1861. Њемачку, Чешку, Аустрију, Мађарску и Пољску. Утиске са овог путовања дале су у дјелу Кроз Карпате, објављеном 1862. у Лондону. Пресудан значај за цијели живот и рад ове двије племените жене било је
путовање у Грчку и повратак преко Цариграда, Бугарске, Србије, Црне Горе и
Босне. Серија јавних предавања које су након повратка одржале ове двије путнице и књига Путовање по словенским покрајинама Турске у Европи, са илустрацијама Феликса Каница, имала је за циљ да британску публику упозна са
практично непознатом темом патње потчињених словенских народа, а посредно су утицала и на живот и образовање народа које су њих двије на својим путовањима упознале.
Поводом првог превода ове књиге на српски језик, њен уредник и преводилац Чедомир Мијатовић нарочито истиче женски поглед на ствари које
дјелу дају особиту драж, сматрајући да "ништа не долази у бољи час да охрабри женску половину наше народне омладине, него управо ово важно свједочанство енглеских госпођица о озбиљном родољубљу Српкиња у оним крајевима наше земље који највише пате од суровог насиља турског".22
Може се рећи да су ове двије даме из викторијанског доба, поред тога
што су енглеској публици откриле Јужне Словене, постале и њихове ватрене
заговорнице. Продрле су у удаљене крајеве земаља, видјеле сву туробност, сиротињу и биједу хришћана Словена. Чврсто одане својој вјери, вјерујући у напредак, мотивисане само свијешћу о своме послању, оне нису жељеле да про-

20

Писма Флоренс Најтингел упућена Мис Ирби нису сачувана због њене изричите жеље,
записане и у тестаменту, у коме се наводи да се одмах након њене смрти сва њена лична архива
и писма спале.
21
Б. Теиновић, Српски устанак у Босни 1875–1878, Музеј Републике Српске, Бања Лука 2006,
60.
22
Из предговора преводиоца Ч. Мијатовића, Г. Мекензи и А.П. Ирби, Путовање по словенским
земљама турске у Европи, Државна штампарија, Београд, 1868.
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свете само енглеску публику, него и људе за које су се ангажовале. 23 У Сарајеву су 1869. отвориле школу за дјевојчице православне вјере, а када је Мис Мекензи умрла 1874. године, школа је за Мис Ирби постала животна опсесија. Водила ју је и финансирала све до своје смрти 1911. године. У народу Босне Мис
Ирби је пронашла сврху којој се вриједило посветити, али је постала и њен
вјечни заточеник. Никада није заборавила своје поријекло и своју земљу. Увијек је била свјесна свог вишег поријекла, васпитања и културе. Босанци су за
њу до краја остали "полуварвари" и, упркос њеном труду да створи "бољу класу сељанки", увијек је било "непоштених више него поштених" а "неспособност да вриједно раде" остала им је трајна мана.24 Међутим, овај њен напоран и
на моменте узалудан рад препознат је и веома цијењен у народу, који јој је на
свој начин, за живота али и касније, послије смрти, исказивао велико дивљење
и поштовање.
Школски систем у Босни и Херцеговини режим изграђује у складу са
својом укупном политиком у земљи. Школе су имале, поред општих образовних задатака, и посебне, васпитне. Њихов основни васпитни задатак био је да
формирају лојалне и одане поданике Монархије и круне. Власти покушавају да
наметну шире основно образовање свих, а посебно образовање жена. То је
представљало нови педагошки дискурс заснован на науци и знању. Претпостављени циљ образовања жена усмјерен је, на први поглед, на нове улоге, успјешно газдовање кућом, дакле опет приватним простором. Тако је практична корист од образовања, заправо постала пут унапређивања и побољшања породичног живота.
На основу тога, у систему образовања своје мјесто су нашле и више дјевојачке школе. Оне су биле намијењене женској дјеци из горњих социјалних
слојева. Циљ ових школа био је преваспитавање жена као стубова породица, и
промјена породице као парадигме традиционалног начина живота и мишљења.
По мишљењу Бењамина Калаја, виши циљ ових школа је "постепено уношење
у женски елеменат бољих животних погледа и навика прихваћених у културним земљама и специјално у Монархији".25 Дакле, циљ више школе био је
општи и особит, да дјевојку спреми за добру и ваљану газдарицу, а поред тога
и да је "просвијети" да се у друштву може боље понашати. Прикривени циљ
власти био је да се путем виших дјевојачких школа утиче на промјену традиционалног идеолошког схватања породице и прихватање новог европског концепта, који је, у суштини гледано, жени остављао непромијењену улогу супруге, мајке и домаћице.

23

M. Todorova, Imaginarni Balkan, Biblioteka XX vek, Beograd 1999. 174.
Исто
25
Из писма Калаја Голуховском, 27.10.1898, у: Томислав Краљачић, Калајев режим у Босни и
Херцеговини (1882-1903), Академија наука и умјетности Републике Српске, Бањалука 2000,
248.
24
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До краја Калајеве управе 1903. године отворене су три државне дјевојачке школе − у Сарајеву (1883), Мостару (1893) и Бањалуци (1898). Овако мали
број виших дјевојачких школа, те чињеница да нису обухватиле све конфесије,
ограничавали су ширину њихових жељених васпитних утицаја. Државне школе
нису похађале дјевојке муслиманске вјере, а и број ученица православне вјере
био је релативно низак у односу на учешће српског становништва у укупном
становништву земље.26
Почетак ХХ вијека било је доба великог пробоја свих врста женских
активности. Жене су се ангажовале првенствено у образовању али и у разним
доменима друштвеног и хуманитарног рада. Многе жене су се бориле за веће
могућности да би се квалификовале за одређене професије и на тај начин
покушавале су да уђу у различита поља јавног живота. Све те нове активности
пружале су далеко веће могућности за запошљавање и еманципацију жена.
Почетак вијека било је и доба све веће активности и промоција идеја о
женском праву гласа. Свијест да се мушкарци лоше односе према женама зато
што оне немају право гласа довела је до јасне констатације да је право гласа
један од пресудних момената када је у питању женски статус у друштву.
Ово вријеме је по много чему и доба парадокса. Многе жене које су прошле кроз први талас едукације жељеле су да буду прихваћене као равноправне
својим колегама. Било је то тешко вријеме за жене које су почињале да формирају малу али импресивну елиту. Овај талас еманципације поклапао се са почетком укључивања жена у образовне процесе и ширење писмености, у вријеме
када је домет њиховог успјеха био неминовно ограничен. Ниво образовања већине жена у ширем региону је био екстремно низак. Поред потребе за описмењавањем, постојала је велика потреба за инструкцијама у многим основним
стварима, као што су хигијена или управљање новцем. Већина женске популације је била из аграрног миљеа, радила је и живјела у условима који се нису мијењали вијековима.
Важан медиј за едукацију жена били су женски часописи, којих је у Босни током овог периода било веома мало. Преко њих, или у оквиру других публикација које су имале прилоге посвећене женама, почетне идеје феминистичког покрета постајале су све видљивије. Првих четрдесет година ХХ вијека
представља право "златно доба" за жене овог региона, а који је по овом питању
био "виртуелно заборављено поље".27
Часописи су испуњавани великим количинама тривијалне литературе,
причама о љубави и авантурама, пошто је то била врста писања која се повезивала са женским читалаштвом, а постојали су и писци који су писали искључи26

Срби су показали неповјерење у васпитни систем тих школа, па су нерадо у њих слали своју
женску дјецу. У 1896/1897. год. више дјевојачке школе у Сарајеву и Мостару похађале су 173
ученице, од којих је било само 26 православних. Исто, 174–186.
27
C. Hawkesworth, Voices in the Shadows, Women and Verbal Art in Serbia and Bosnia, CEU Press,
Budapest − New York 2000, 123.
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во за ту публику. Такође су традиционалне форме често коришћене да би се
пренијеле образовне или моралне поуке на препознатљив начин.
Како су се могућности за основно образовање шириле, тако је женско
читалаштво расло. То се нарочито осјећало у градовима, који су се све више
увећавали. Постојало је преовлађујуће мишљење да жене имају своју литературу. Аспирације жена да пишу на исти начин као мушкарци било је одступање
од важећих норми, док су критички коментари њиховог рада неизбјежно укључивали питање пола.
Може се рећи да прва половина ХХ вијека није пружила контекст у коме
су жене писци могле бити поштоване и прихваћене. Многе су наставиле да пишу под псеудонимом или су користиле само иницијале. Оне су наставиле да
пишу за женске магазине, у којима је њихов рад имао више изгледа да буде
прихваћен.
Многи текстови објављени у часописима тог времена посебно истичу
два доминантна женска става која су се нарочито цијенила у јавној презентацији женских достигнућа: то су наглашена романтичарско-патриотска осјећајност
и умјерен феминистички поглед.28
Жене у Босни никада нису биле међу идеолозима радикалног феминизма као обиљежја ХХ вијека, никада нису биле искључиве, што је посљедица
породичног васпитања, поштовања различитости и сазнања да догматичност
затвара видике пред утопијском визијом свијета.
Занимљив је чланак др Владиславе Политове, објављен у журналу Српство 1913. године, у коме каже: "Наши Срби не треба да се боје интелектуално
ослобођене жене зато што српске жене нису као жене са запада, које желе да
буду потпуно независне трпећи брак и породицу и сматрајући дом затвором.
Српске жене данас још увијек живе у традицији, сматрајући свој дом храмом.
И оне не би жалиле ни на какву жртву да би сачувале свој дом... Због тога је
потпуно природно да ми, српске жене, не можемо слиједити исти пут еманципације као жене са запада". Из овога се види да су њихова осјећања патриотска,
а сазнања о женама са Запада недовољна и нејасна.
Занимљиви текстови који су развијали свијест о женској улози у друштву, на начин како су га жене тада доживљавале, појављују се у Босни на самом
крају XIX вијека. У мостарском часопису Зора, у посебном женском тематском
броју из децембра 1899. године, поред књижевних текстова које су писале жене, налазе се и два интересантна текста Јелице Беловић Бернаџиковске – "Жена у будућности" и "Модерне жене" – који се баве питањима женске самостал28

Под терминима феминизам и феминистички подразумијевао се концепт либералног феминизма, чија је основна суштина борба за већа права жена у оквиру патријархалног друштва, а
не борба против система који производи ту потчињеност. Либерални феминизам често се доводи у везу са термином еманципације жена у смислу побољшања положаја жена у одређеним
сегментима живота, рада и ослобађања из стања зависности.
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ности, образовањем и питањима повезивања пословног и породичног живота
запослених жена тог времена.
Часопис Зора је од самог почетка оријентисан према модерном књижевном духу и настоји да оствари напредак у односу на локалну херцеговачку традицију. За модерну оријентацију Зоре заслужно је схватање које је у то вријеме
заступао њен уредник Јован Дучић, који је сматрао да је "умјетност ствар срца,
ствар слободних осјећаја који не подносе окове, и да њен коријен лежи дубоко
изван домашаја икоје снаге споља", те да ће се патриотизам у књижевности најбоље исказати културним уздизањем народа, између осталог и путем листа који
би био "зборник идеја, један одјек свега што се збива у другим књижевностима"29, какав је Зора настојала да буде. С таквим програмским тежњама Зора је
објављивала претежно белeтристичке радове, али и радове из разних других
области: опште културе, историје, ликовних умјетности, музике, религије, филологије, филозофије и др. Тиме је она, у односу на друга књижевна гласила у
Босни и Херцеговини, која су још увијек доносила много фолклорног материјала, високо одскакала,30 у настојању да дâ што већи допринос идентитету босанскохерцеговачког друштва.
И штампани медији и образовни школски програми имали су едукативну функцију, с тим што су се школски програми правили за тачно одређене
циљне групе различите националне и добне структуре, док су се писани медији
обраћали широј читалачкој популацији, настојећи да угоде њиховој индивидуалној радозналости. Управо је та индивидуална потреба била услов за профилисање и развој појединих писаних медија и њихове садржајне оријентације.

Sarita Vujkovic
On the Other Side of the Threshold - Public Identities of Women
in Bosnia-Herzegovina Society in the Late XIX and Early XX Century
Summary
The paper examines the public identity of women within Bosnia-Herzegovina
society in the late XIX and the first half of XX century. Special attention is devoted
to the analysis of particular social context, especially the analysis of women's
position in certain specific circumstances, such as media and education. The
beginning of XX century was the era of the great breakthroughs in all kinds of
women's activities. Primarily women were engaged in education but also in various
29

D. Đuričković, "Svjedočanstva vremena, Srpska književnost (u listovima i časopisima u Bosni i
Hercegovini za vreme аustrougarske vladavine 1878–1918)", Novi Izraz, бр. 24–25, Sarajevo 2004,
133−140.
30
Исто, 136.
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fields of social and humanitarian work. Many women have been fighting for greater
opportunities in order to qualify for certain professions and thus succeed to position
themselves in various fields of public life. All these new activities gave much greater
opportunities for women's employment and emancipation. Women's identity of that
period was characterized by aspiration to include people of Bosnia and Herzegovina
in the European civilization circle, where it belonged by its geographical position and
the prior history. It was also characterized by advocacy of certain women in the
establishment of girls' schools, cultural associations, journals, libraries, reading
rooms, theaters, museums, and other forms of European cultural organization.
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ОМЛАДИНСКИ АНТИХАБЗБУРШКИ
НАЦИОНАЛ-КУЛТУРНИ ПОКРЕТИ
И САРАЈЕВСКИ АТЕНТАТ (1908–1914)
Апстракт: У раду се анализoм периодике, публицистике и историографије разоткрива масовни антиаустријски либерални омладински покрет у Далмацији, Хрватској и Словенији, који је у идеолошко-политичком и националном смислу био у потпуности усклађен са антихабзбуршком акцијом младобосанаца на челу са Гаврилом Принципом.
Кључне ријечи: Далмација, Хрватска, Словенија, Босна и Херцеговина,
Аустроугарска, Хабзбурговци, Србија, Нико Бартуловић, Иво Андрић, Јосип
Смодлака, Сарајевски атентат, Млада Босна, Франц Фердинанд, Поћорек.
Омладински антиаустријски покрет у Далмацији
Вјековна аустријска непријатељска политика националног и вјерског
асимиловања и угњетавања изазивала је код Срба све три вјере одбојност према
хабзбуршкој "апостолској монархији". Поред Срба православних, против такве
хабзбуршке вјерске и националне политике, као и против колонијалних империјалних настојања, иступали су и римокатолички омладинци из западних
јужнословенских покрајина, нарочито у Словенији и Далмацији. У првим деценијима двадесетог вијека у Далмацији се стварао јак свесловенски антихабзбуршки омладински покрет, који је био уско повезан са истородним покретима у словеначким земљама и нарочито са покретима у Босни и Херцеговини,
у којима су доминантно учествовали Срби све три вјере и Словенци. Већ та
чињеница аболира Србе православне као искључиве кривце за провоцирање и
изазивање Великог рата 1914. године.
Персонификација свих омладинских либералних револуционарних идеја
и акција у Далмацији био је римокатолички књижевник Никола (Нико) Бартуловић из хварског Старог Града, који је послије Великог рата написао књигу
"Оd rеvоluciоnаrnе оmlаdinе dо Оrјunе" (Сплит, 1925), као и бројне чланке и
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прилоге.1 Најјачи утицај на Бартуловића у младости имали су његови учитељи,
књижевници Анте Петравић и А. Политео, због којих је напустио свештенички
позив. Гимназију је похађао и завршио у Сплиту. Ту је, заједно с књижевником
Аугустином Тином Ујевићем и Владимиром Черином2, радио на стварању национал-либералног револуционарног антихабзбуршког југославенског покрета.
Од 1909. до 1912. студирао је на филозофским факултетима у Грацу и Прагу,
гдје се напајао либерал-револуционарним идејама Масарика и истакнутих чешких либерала. Послије завршетка студија од 1912. је радио као наставник суплент гимназије у Котору, у којој је предавао италијански језик и књижевност.
Из гимназије је одстрањен 1913. због своје антиаустријске политичке опредијељености, односно због активности у раду југословенске националистичке
омладине, па одлази у Сплит и улази у уредништво "Slobodе" (1913–1914).
Свој револуционарни национал-либерализам Бартуловић је исказао личним примјером, активношћу у организацијама Југословенске националистичке
омладине. Као активни учесник антиаустријског омладинског покрета уочи
Првог свјетског рата, Бартуловић је имао визију остварења југословенског либералног братства на развалинама Аустроугарске монархије. По њему, омладински либерални покрет ("националистички" и "напредњачки") зачињао се у
литератури и књижевном стваралаштву, а нарочито у критичким чланцима у
периодици. Бартуловић је тако помињао "Hrvatski đak" (1906) као лист с којим
се стварао "prvi jači čisto omladinski pokret za okupljanje jugoslavenske mladeži".
Он је истицао да је најпозитивнија тековина "напредњачког" омладинског пок1

О омладинским антихабзбуршким покретима у српским земљама и Словенији уочи Великог
рата видјети детаљније: Н. Жутић, Нико Бартуловић – римокатолик четник, књ. 1, Београд
2010; Н. Жутић, Идеологија и политика Нике Бартуловића, књ. II/1, Београд, 2010.
2
Књижевник Владимир Черина рођен је у Сплиту 9. маја 1891. а умро у Шибенику 1932. Писао
је за разне листове и новине, уређивао Val (Загреб, 1912), издавао и уређивао омладински часопис за "националистичку културу" Vihor (Загреб, 1914), чији је први број изашао у фебруару
1914, а посљедњи штампан послије Сарајевског атентата 1. јула 1914. Романтично расположење далматинске омладине запалило се до усијања послије побједа српске војске у балканским
ратовима. Владимир Черина се борио против тога да Далмација, Хрватска, Славонија и Босна
остану бановинска колонија мађарских и аустријских грофова. У вријеме насиља бечко-пештанских банова уочи Првог свјетског рата, када је балкански политички медиј био одушевљен
српским побједама у балканским ратовима, романтично расположење либералне хрватске омладине "запалило се до искреног заноса". У времену политичких атентата и масовних омладинских демонстрација, кад се из аустро-германских центара јављао сва јачи пораст политичких
пријетњи оружјем, Черина је проговорио у име омладине о политичком и културном јединству
"југославенског народа" као о јединој стварној политичкој формули ослобођења у облику државног суверенитета. Као публициста "младеначки оцртаног национализма", без одређеног организацијског програма, који је могао постати основом омладинског политичког покрета,
Черина је са омладином знао само то да неће да остане бановинска колонија аустријских и
мађарских грофова и банова. Полемике и критике Владимира Черине, писани и објављени
непосредно прије Сарајевског атентата, остали су "замагљени димом ратног пожара".
Нико Бартуловић је у Narodnom listu (1913) писао о Владимировом дјелу "Beograd bez maske",
које је објављено 1911. године.
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рета, у борби против ексклузивног српства и хрватства, "srpsko-hrvatska sloga i
jedinstvo".3
''Pučka (demokratska) stranka Josipa Smodlake okupljala je u Dalmaciji
mahom mlađu inteligenciju koja je bila u najtješnjoj vezi za zagrebačkim 'naprednjacima', te je visoko istakla jugoslаvenstvo i borbu protiv austrijskog režima". Уз
либералног револуционара Бартуловића, у сплитском антихабзбуршком покрету уочи рата нашли су се бројни далматински интелектуалци (углавном римокатолици), као нпр. публицисти и књижевници Оскар Тартаља, Милостислав
Бартулица, браћа Анђелиновићи, Владимир Черина, Мирко Королија, др Анте
Тресић-Павичић, др Јосип Смодлака, др Мате Чингрија, др Мате Дринковић,
др Првислав Грисогоно, Аугустин Тин Ујевић, Иво Војновић и други.
Српско академско друшво "Зора" из Беча врло уско је сарађивало с либералним напредњачким омладинским покретом у српским и другим јужнословенским земљама. Заједно су 1909. организовали Збор српско-хрватске напредне омладине на Сушаку. У "српско-хрватском" либералном југословенском покрету појављивала су се нова омладинска имена као што су Владимир Черина,
Љубо Леонтић, Нико Бартуловић, Аугустин (Тин) Ујевић4, Мирко Королија,
Ћиро Чичин-Шаин, Оскар Тартаља5 и други. Черина је у Загребу 1911. Основао
"Val" – "vrlo borbenu omladinsku reviju", која је означила "veliki napredak u naci3

N. Bartulović, Od revolucionarne omladine do Orjune, Split, 1925, 9.
Књижевник Тин Ујевић рођен је у Вргорцу 1891, а умро у Загребу 1955. године. Филозофију
је студирао у Загребу, Београду и Паризу. Један од југославенских револуционарних либералних омладинаца, "романтично одушевљен побједом Србије 1912, путује у предвечерје Првог
свјетског рата у Београд, прогоњен од аустроугарских власти остаје у Паризу. Припадао је
генерацији "пјесника и атентатора", па су му првијенци пуни младеначког бунтовног немира.
5
Публициста Оскар Тартаља рођен је у Сплиту 1887, гдје је и умро 1950. године. Као студент
Правног факултета у Загребу био је један од уредника омладинског револуционарног листа Вал
и један од главних организатора излета студената загребачког свеучилишта у Београд 1912.
године, гдје је ступио у организацију "Уједињење или смрт". Био је међу оснивачима Уједињене националистичке омладине у Далмацији (Орјуне?), а 1914. издавао лист Застава. На почетку Првог свјетског рата осуђен је на пет година тамнице, у којој је држан све до краја Првог
свјетског рата. Свој рукопис ''Ко је организирао сарајевски атентат и ко за исти сноси кривицу
и одговорност'' адвокат др Оскар Тартаља понудио је за штампање публицисти и новинару
Станиславу Кракову, власнику и директору листа Телеграм. Пред Краковом се представио као
новинар са преко 30 година праксе и као дописник београдског Пијемонта. Рукопис брошуре
био је обима 25 страница, са сљедећим поглављима: 1. Uzročnici sarajevskog atentata i uzročnici
svetskog rata; 2. Knjiga jezuitskog generalissimusa pater Puntigama (или Пимтигана?), којом оптужује масонерију; 3. ''Народна одбрана'' и Сарајевски атентат; 4. Тајна револуционарна организација ''Уједињење или смрт''; 5. Солунски процес. – Позадина Солунског процеса је Сарајевски атентат. – Личност Драгутина Димитријевића Аписа; 6. Организација ''Уједињење или
смрт'' и Сарајевски атентат; 7. Слободни зидари и Сарајевски атентат; 8. Закључак: Сарајевски
атентат нису организирали ни влада Краљевине Србије, ни српски народ, ни ''Народна одбрана'', ни Слободни зидари, већ Драгутин Димитријевић Апис, војвода Танкосић и комита Милан
Цигановић. На крају писма Кракову Тартаља је истакао да је и сам био члан организације ''Уједињење или смрт'' и слободнозидарске ложе (АЈ, Збирка Станислава Кракова, фонд бр. 102, ф.
10).
4
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onalističkom smislu"6, насупрот "Hrvatskom đaku", који је те исте године (1911)
престао да излази. Потом је "Zora" одржала главну скупштину у Бечу, којој су
приступили "svi već nacionalistički orijentirani omladinci Srbi i Hrvati iz Beča,
Praga i ostalih univerzi", а међу њима и Нико Бартуловић. На тој скупштини
одлучено је да се створи прва формално организирана националистичка група
"Српскохрватска национално-радикална омладина". "Zoru" су "потписивали"
(уређивали) Рудолф Ђунио, Љубо Леонтић, Душан Круљ, Душан Кецмановић7, Мирко Королија, Вељко Петровић и други. У међувремену је дошло до
идеолошко-политичког и националног спора између "Zore" i "Vala" око концепције интелектуалног дјеловања. Наиме, "Zora" је истицала југословенску заједницу и национализам ("националисти" су били отворени "револуционарци")
"pre svega", док се не "izvojšti sloboda", док је "Val", напротив, "напредњачки"
("напредњаци" су били за легалну борбу и еволуцију) истицао "kulturnu borbu i
antiklerikalizam pre svega". С друге стране, Нико Бартуловић је у Супиловом
"Novom listu" започео кампању за компромисно рјешење различитости са серијом чланака на бази национализма (југословенског), "koji je naročito u ropstvu primaran, ali koji ne isključuje ni kulturnu borbu". Међутим, Бартуловићевом

6

''Val'' је омладински револуционарни часопис покренут у Загребу 1. октобра 1911. године, на
основу Закључака хрватске и српске "напредне" омладине у Сплиту из августа 1911. године.
Основна идеја (мото) часописа, који су уређивали далматински омладинци, била је одлучна
одбрана идеје хрватско-српског јединства на културном и политичком пољу, с алузијом на
потребу револуционарног стварања Југославије. ''Val'' је први изразио идеје либералних и
антиклерикалних "револуционарних националиста", које ће се 1912. проширити међу студентском и ученичком омладином. Часопис је био кратког вијека, не само због прогона власти него
и због отпора већинског дијела хрватских и српских напредних студената на загребачком
свеучилишту, који су и даље заступали традиционалне напредњачке идеје парламентаризма и
ситног политичког рада, а нису раскрстили ни с Хрватско-српском коалицијом, против које је
углавном била уперена њихова "критика очева". На збору Хрватско-српске напредне омладине
у Сплиту крајем 1911. концепција ''Vala'' претрпјела је пораз, а његов уредник Владимир Черина смијењен. Само неколико бројева уређених у либералном напредњачком духу Масарикове
идеје о постепеној еволуцији изашло је у Прагу на почетку 1912. Прашки ''Val'' је под утицајем
идеја неославизма пропагирао економско зближење Словена а нарочито Јужних Словена. Његова хрватско-српска унитаристичка идеја разликовала се од идеје загребачког ''Vala'', који је
хтио избрисати национална имена у корист југослoвенског. (M. Gros, Val, Enciklopedija Jugoslavije, tom 8, Zagreb, 1971)
7
Душан Кецмановић је рођен у Суботској 14. јануара 1876, а умро у Српском Итебеју 15. марта
1942. Од 1911. био је парохијски свештеник и окружни прото у Бањалуци. Учествовао је у
борби за црквено-школску аутономију босанскохерцеговачких Срба и у стварању Српске народне организације. Као посланик у Сабору Босне и Херцеговине припадао je групи око Народа. Био је члан Народног вијећа у Загребу и посланик Привременог народног Представништва.
Као члан Демократске странке (потом члан Самосталне демократске странке) биран је за посланика Народне скупштине Краљевине СХС. Први свјетски рат провео је као талац у интернацији у Мађарској, а по окупацији Југославије 1941. је одведен у концентрациони логор у Цапрагу. Био је потписник, као припадник СДС-а, хрватских (Мачекових) сепаратистичких "Загребачких пунктација" из новембра 1932.
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покушају компромисног рјешења одупрле су се обје струје. На крају је ипак
дошло до фузије "Vala" и "Zore" захваљујући др Љуби Леонтићу.8
Са далматинским интелектуалцима сарађивали су појединци окупљени
око Народа, опозиционог политичког листа босанскохерцеговачких Срба, који
су водили Душан Васиљевић, Никола Стојановић, Урош Круљ, Душан Кецмановић и други. Покренут је у Мостару јануара 1907, излазио с прекидима 1909.
и 1910, па до краја јуна 1914. Прво jе објављиван у Мостару, а од новембра
1911. у Сарајеву, и то као орган истоимене групе Босанског сабора у Сарајеву.
Власници и издавачи су му били Урош Круљ и Јован Малић, а главни уредник
Ристо Радуловић Ринда. Послије уводника, при дну прве стране стално је
штампан фељтон, у ком су писали књижевници Алекса Шантић, Светозар Ћоровић, Нико Бартуловић и други.
С почетком балканских ратова 1912. националисти Черина и Тартаља су
све интензивније радили. Пошто су национално-југословенски организовали
Сплит, кренули су у Дубровник како би ујединили цјелокупну омладину. Организована "jugoslavenska" омладина Далмације упутила је 4. октобра 1912.
заједнички проглас "Ujedinjenjem k Oslobođenju!", који су, између осталих,
потписали Аугустин Тин Ујевић, Владимир Черина, Оскар Тартаља, Нико Бартуловић и други. Сви националистички прогласи обично су излазили у сплитској "Slobodi", органу Смодлакине Пучке странке, у Супиловом "Novom listu"
на Ријеци, и у шибенском "Naprednjaku", који је прешао у руке националиста.
Сарадници "Naprednjaka", поред уредника М. Бартулице, били су Ујевић, Черина, Бартуловић и други.
Под утицајем југослoвенских струјања из Хрватске и Далмације, али и
из Босне и Херцеговине, од октобра 1912. у Љубљани је почео да излази орган
"jugoslovenske napredne omladine" – "Preporod" – лист "skrajno nacionalistički i
integralno jugoslovenski" оријентисан, нарочито од 1913, када је из наслова избацио ријеч "napredni". Око листа су се окупили пјесник Отон Жупанчић, Аугуст Јенко, др Иван Оражен и други. Представници "Preporoda" одлазили су у
Далмацију, гдје су се договарали с Черином, Ујевићем и Бартуловићем. Од Срба и Хрвата с "Preporodom" су највише сарађивали Бартулица, Бартуловић, Митриновић и други. Лист је излазио само годину дана, јер је укинут због сталних забрана. Наслиједио га је "Glas Juga". Из скупине "препородоваца" потекли су Аугуст Јенко, који је погинуо на Церу као добровољац српске војске, затим Иван Ендлихер (Endlicher), који је умро на робији у тамници у Грацу, као и
Јанже Новак и други, који су такође били утамничени и гоњени у Аустрији.9
Значајан састанак Уједињене националистичке омладине, којим је предсједавао Нико Бартуловић, одржан је у тајности у Сплиту 16. марта 1913. Сас8

Детаљно о појави и уједињењу југославенске "напредне" (еволуционистичке) и "националистичке" (револуционарне) омладине видјети у књизи Бартуловића "Od revolucionarne omladine do Orjune'', Split 1925, (kompletno djelo u Prilozima, knjiga II).
9
"25-godišnjica Preporoda", Krug, br. 5, 5. mart 1938.
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танку су присуствовали скоро сви делегати "iz domovine": Ујевић, Бартулица,
Тартаља, Душан Милаш и други. За Бартуловића је било најважније да су на
састанку учествовали и делегати "напредно-радикалне омладине" у Далмацији
(Крунослав Бего и И. Јелавић), који су у име своје групе изјавили да ступају у
националистичку омладину, па је самим тиме "naprednjačka grupa" била "konačno likvidirana".10 Послије ових догађаја Бартуловић је отишао у Котор (у коме
се "baš tada svaki čas imao da čuje prvi top") пошто је добио мјесто суплента на
тамошњој гимназији. Ујевић и Бартулица су остали у Сплиту у ком су радили
на оснивању новог листа "Ujedinjenje". Први број листа је коначно изашао 8.
маја 1913, под уредништвом Јерка Чулића и уз подршку "vjernih saradnika" –
Ујевића, Бартулице, Бартуловића, Јевтића и других. Уједно је издавана "Biblioteka za Naciju". Као четврти свезак била је најављена Бартуловићева брошура о
Словенцима, али су "Biblioteka" и лист "Ujedinjenje" забрањени.11
У jулу 1913. у Сплиту су сe пoнoвo сaстaли Уjeвић, Чeринa, Бaртулoвић,
Taртaљa и други нaциoнaлисти oкo питaњa пoкрeтaњa нoвoг глaсникa "Glas Juga", кao нaсљeдникa "Preporoda". Зaкључeнo je дa су нajпoвoљниje приликe зa
издaвaњe у Љубљaни, пa je тaмo кao дeлeгaт oтпутoвao Никo Бaртулoвић. Meђутим, сa издaвaњeм листa сe oпeт кaснилo и oтeглo свe дo 1914. Пoчeткoм
1914. у Сплиту je Oскaр Taртaљa пoкрeнуo "Zastavu" кao "glasnik neodvisnog
javnog mišljenja", aли je тo у ствaри биo "čisti i veoma borbeni nacionalistički list".
У "Zastavi" су писaли Taртaљa, Бaртулицa, Уjeвић, Бaртулoвић, Jaшa Гргaшeвић, др Будислaв Гргур Aнђeлинoвић, Maja Нижeтић. Бaртулoвић je "publicirao"
читaву сeриjу члaнaкa пoд нaслoвoм "Onima koji dolaze", кojи су "imali biti idejni i praktični vademekum omladine". Meђутим, рaт je oбустaвиo њихoвo прeштaмпaвaњe у пoсeбну књигу. Рeдaкциjу "Slobode", кojу je у jeсeн 1913. нaпустиo
Oскaр Taртaљa, прeузeo je пoчeткoм 1914. Никo Бaртулoвић, и тo нaкoн штo су
му aустриjскe влaсти oдузeлe мjeстo нaстaвникa Гимнaзиjе у Кoтoру. И "Sloboda" je ишлa "čisto nacionalističkim putem". Aпсoлутизaм и тeрoр "poznatog
oružnika" Maђaрa Силвaшa (Szilvas) "nesmiljeno" je удaрao нa Slobodu и Zastavu, aли су oнe "neustrašivo" рaдилe у истoм прaвцу. Пoрeд вoдeћих нaциoнaлистa у Сплиту (Taртaљe, Бaртулoвићa и Чулићa), брaћa Aнђeлинoвићи – Гргур,
Дaнкo и Бeрислaв – aктивнo су рaдили у нaциoнaли-стичкoj (jугoслaвeнскoj)
штaмпи.12
У циjeлoj Дaлмaциjи je 1914. билa нeoбичнo бурнa, "još i pre nego što je
buknuo svetski rat, i pre no što su se austrijski dželati bacili na proganjanje
nezavisne, nacionalne i slobodoumne hrvatske i srpske inteligencije". Нaимe, нaциoнaлистичкa и "napredna" oмлaдинa, зajeднo сa "Hrvatskom demokratskom strankom i sa mlađim i borbenijim elementima iz Hrvatske narodne stranke i Srpske

10

N. Bartulović, Od revolucionarne omladine do Orjune, Split, 1925, 27–28
Isto
12
Isto
11
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stranke", билa je нa свaкoм кoрaку прoгoњeнa oд austrijskih policajaca i njihovih
agenata, "ali je to podsticalo na još borbeniji stav i na još življu akciju".
Љуба Д. Кoвaчeвић у свoм мeмoaрскoм искaзу зaбиљeжиo je пoмaлo пaнeгиричкo сjeћaњe нa тe дoгaђaje: "U to vreme ja sam se našao u Splitu, zbog izvesnih poslova nepolitičke prirode, ali sam budno pazio na politički život, a naročito
na smeli otpor nacionalnih elemenata protiv germanizatorskih i italijanizatorskih tendencija. Mene, kao Srbina, naročito je oduševljavalo držanje Hrvata, pa i lepog broja
katoličkih sveštenika iz onog vremena, koji su, za razliku od većeg dela njih, zajedno
sa ostalom inteligencijom, riskirali najteže progone Beča, zbog rada na širenju ideja
narodnog jedinstva Srba i Hrvata i zbog ulivanja vere u buduću nezavisnu jugoslovensku državu. Zato sam nastojao da dođem i u lični kontakt sa voditeljima tog
pokreta kod Hrvata, naročito među mlađom inteligencijom, ma koliko da je to već na
prvi mah izazvalo podozrivost austrijske policije prema meni, što me je ometalo u
čisto privatnom poslu, zbog koga sam bio došao u Dalmaciju".13
Кoвaчeвић je дaљe зaписao дa су сe у бoрби нaрoчитo истицaлa двa листa – Zastava, кojу je урeђивao Oскaр Taртaљa, и Sloboda, чиje je урeдништвo
прeузeo, "baš koncem" 1913, Никo Бaртулoвић и прeтвoриo je у "prvi i jedini
dnevni list u Dalmaciji". Иaкo je билa oргaн Хрвaтскe дeмoкрaтскe стрaнкe, кoja
je "držala splitsku opštinu" и "neprestano bila u opasnosti da bude raspuštena'', Sloboda je, пoрeд Zastave, "svakim svojim retkom bila izraz najradikalnijih nacionalnijih stremljenja", зaлaжући сe уjeднo зa "punu socijalnu pravdu i demokratiju, pa se
za taj cilj nije prezalo ni od kakvih žrtava". И Кoвaчeвић je истицao дa je прoгрaм
Slobode биo бoрбa зa нaрoднo jeдинствo Jужних Слoвeнa, зa oслoбoђeњe oд хaбзбуршкoг jaрмa и зa уjeдињeњe у jeдну нeзaвисну, слoбoдoумну, нaпрeдну, дeмoкрaтску држaву "sviju Srba, Hrvata i Slovenaca, pod dinastijom Karađorđević",
уз oчeкивaњe oствaрeњa тoг идeaлa "borbenom aktivnošću u granicama Monarhije
i oslobodilačkim radom tadašnje demokratske i slobodarske Srbije, koja je baš takva
– slobodarska i demokratska – bila ideal čitavoj hrvatskoj, slovenačkoj i srpskoj
omladini u Austro-Ugarskoj".
Taкaв прoгрaм je, сaм пo сeби, изaзивao рeaкциjу и прoтуaкциjу Бeчa, уз
пoмoћ "reakcionarnih" фрaнкoвaчких и клeрикaлних eлeмeнaтa "kod kuće". Зaтo
je нoви нaмjeсник Дaлмaциje, грoф Aтeмс, пoслaт у Зaдaр у спoрaзуму сa слoвeнaчким клeрикaлцeм др Шуштeршићeм, зaтим сa кругoвимa oкo клeрикaлнoг
сплитскoг Dana14 и сa вoђoм "klerikalnih pravaša" др Дулибићeм. Сви су oни зa13

Уз ово сјећање с почетка 1938. Љуба Ковачевић је написао и ову напомену: "Sada, kada već
ulazimo u dvadesetu godišnjicu samostalne jugoslovenske države, za koju su tadašnji moji znalci iz
Dalmacije, koje sam u ovom napisu spomenuo, predano radili, držao sam da neće biti na odmet, ako
iznesem ova moja sećanja, kao skroman prilog poznavanju naših prilika u danima nacionalne borbe"
(Lj. D. Kovačević, Iz prošlosti naše nacionalne borbe, Krug, br. 1, 22. januara 1938.
14
Римoкaтoлички клeрикaлни Dan je инaчe oптуживao кoмплeтaн српски нaрoд и двиje српскe
држaвe дa су, умeстo "križarskog rata protiv nevernika" муслимaнa, удaрилe нa римoкaтoликe.
Умјeстo дa су jуришaли пoд пaрoлoм "Za krst i slobodu", прaвoслaвни бojoвници су, кaкo je
писao Dan, нaступaли сa ускликoм: "Udri katolike i njihovu slobodu". У свojим нaписимa Dan je
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jeднo, пoд мoтoм oдбрaнe oд "bezbožnog i liberalnog jugoslavenstva", спaсaвaли
тoбoж "ugroženo" римoкaтoличкo хрвaтствo. У истo вријeмe, "eksponent" Кoнрaдa фoн Хeцeндoрфa, сплитски oкружни нaчeлник Силвaш, пoтпoмoгнут oд нaвeдeних "reakcionarnih elemenata", зaвeo je рeжим тeрoрa "protiv čitavog nacionalnog Splita", и нaрoчитo прoтив jугoслoвeнскe нaциoнaлнe штaмпe, зaвoђeњeм oштрe цeнзурe. Кoвaчeвић je нaвoдиo дa ниje билo брoja дa "Sloboda" и
"Zastava" нису билe зaбрaњeнe, aли су ипaк Бaртулoвић и Taртaљa "sve činili da
doskoče strogosti cenzure". Tрeбa истaћи дa je Бaртулoвићу нeкoликo мjeсeци рaниje билo oдузeтo мjeстo нaстaвникa кoтoрскe гимнaзиje, "po denucijaciji reakcionara iz Ljubljane", зaтo штo су сe њeгoви рукoписи нaшли у зaбрaњeнoм љубљaнскoм нaциoнaлистичкoм листу "Preporod". Иaкo je тимe "bačen na ulicu",
Бaртулoвић ниje пoсустajao: "I zato je, imajući pred očima svoj ideal snažne Jugoslavije, koja će jednako biti pravedna Hrvatima, Slovencima i Srbima, i koja će najljubomornije čuvati principe slobode i demokratije, na kojima je sazdana, izigravao
na svaki način cenzurske propise, pa je u tolikoj meri prkosio Silvasu da je u mladićskoj borbenosti – čak njegovo prezime pisao sa malo 's'. Može se zamisliti kakav
je gnjev to izazvalo kod Silvasa, pa je sva moguća sredstva upotrebio da spreči
pisanje 'Slobode' i 'Zastave', ali ipak nije mogao da im zapuši usta, naprosto zato, što
su oni vrlo vešto znali da se skrivaju iza zakonskih propisa, a Silvas se ipak nije hteo
da upušta u to, da – makar i protiv očitih neprijatelja Austrije – radi otvoreno protiv
zakona, a još manje da uzima na sebe odijum obustavljanja listova. Jer, ma koliko da
su nas nacionalno tlačili, austrijski upravljači su se ipak makar i formalno bazirali na
zakonitost, ne htejući se otvoreno kompromitovati pred tadašnjom slobodarskom i
demokratskom Evropom. I zato je Silvaš, kad god mu se dala prilika, zabranjivao
'Slobodu' i 'Zastavu', i kažnjavao policijski njihove urednike, ali su oni i pored toga,
sve odlučnije razvijali barjak jugoslovenske slobode – posvednevno napadani i denuncirani od klerikalnog Dana i od tobož nezavisnog organa 'grupe intelektualaca',
Jedinstva, koji je uređivao notorni pomagač svih režima, Antonije Stražičić".15
Уочи самог избијања рата са Србијом Силвас и аустријски далматински
намјесник Атемс, заједно с клерикалцима око Dana i "intelektualcima hrvatskog
građanskog smjera" око Стражичића, "trljali su ruke od zadovoljstva" што ће под
заштитом "jake ruke" Конрада фон Хецендорфа моћи да изведу дефинитивно и
потпуно угушење "Zastave" и "Slobode". Одмах су ухапшени Бартуловић и Тартаља (то је било десетак дана пред избијање рата), јер се мислило да ће тиме и
листови престати да излазе. Листови су ипак још једно вријеме излазили, пошто је умјесто ухапшеног Бартуловића редакцију преузео Јерко Чулић. Кад је поново позван пред Силваша да попусти у својим "националистичким" ставовидoсљeднo стрoгo oдвajao Србe и Црнoгoрцe кao двиje пoтпунo рaзличитe нaрoднoснe кaтeгoриje, кoje je jeдинo прaвoслaвљe вeзaлo и уjeдињaвaлo у jeдну духoвну зajeдницу (Dan, Spljet, 1.
avgust 1913). У истoвjeтнoм тoну писao je и клeрикaлни мисиoнaрски лист "Le Missioni
Cattoliche" из Mилaнa.
15
Ljuba D. Kovačević, Iz Prošlosti naše nacionalne borbe, Krug, br. 1, 22. januara 1938.
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ма, Бартуловић је одбио да се одрекне било чега од оног "što je u punoj nacionalnoj svesti radio". Послије тога је Силваш изричито наредио да се ''Sloboda'' и
''Zastava'' дефинитивно забране. Клерикални листови су једва дочекали ову дефинитивну забрану и низом лажи денунцирали и листове и њихове уреднике и
сараднике пред читаоцима и широм јавношћу.
Ковачевић је у свом мемоарском запису истакао и сљедеће: "Karakteristično za tadašnja vremena je bilo i to, da redakcija nije bila ni na koji način u stanju
da javi pretplatnicima, da je protiv svoje volje morala da obustavi izlaženje; dok je
naprotiv klerikalni Dan iz dana u dan javljao da je 'Sloboda' prestala izlaziti zato 'što
niko više nije htio da je čita', 'što je sav narod uz Beč, a protiv jugаslovenske i
srbofilske politike', 'što više niko nije htio da sarađuje u njoj' itd. Slično tome radio je
i tobožnji organ 'grupe intelektualaca', Stražičićev list, ne žacajući se da izmišlja laži
o obustavljenim listovima, da im prišiva stvari sa kojima nisu imali nikakve veze; da
ih denuncira, da nameravaju ponovo izlaziti; da ih napada i vređa, ma koliko da su i
on i klerikalci vrlo dobro znali, da obustavljeni listovi nisu u stanju da se brane.
Sećam se vrlo dobro da je u čitavom Splitu i Dalmaciji, čak i kod onih koji nisu bili
pristalice grupe kojoj je pripadao Bartulović, takvo držanje izazvalo odvratnost, te da
se najstrožije osuđivalo takvo maroderstvo, koje je udaralo progonjene, i koje je,
zaštićeno od vlasti, bez ikakvih obzira novinarske kolegijalnosti i solidarnosti javne
reči, širilo svesno laži o onima koji su, u borbi za poštenu nacionalnu i demokratsku
stvar, bili sputani. To je u toliko više što je pisanje te štampe poslužilo i kao podloga
za daljne progone, pa tako i za osudu Bartulovića i Tartalje, koji su osudom na pet
godina robije platili svoj rad za slobodnu i demokratsku Jugoslaviju".16
"Nacionalistička štampa" покретана је у 1914-ој и мимо Сплита и Далмације "kao nikad dotad", и то на примјер 1. марта 1914, када је Черина у Загребу
покренуо Vihor, лист за националистичку културу, а прије тога, у јануару, Милан Марјановић17 на Ријеци је покренуо Književne novosti, литерарну ревију али
у чисто националистичком духу. Vihor је излазио све до јула 1914. године (9
16

Isto
Публициста и књижевник Милан Марјановић рођен је у Каставу 12. маја 1879, а умро у
Загребу 21. децембра 1955. Због судјеловања у антимађарским демонстрацијама 1897. искључен је из карловачке гимназије. Године 1903. иступа на скупштинама против режима бана
Куена Хедерварија, због чега је протјеран из Банске Хрватске. По наговору Франа Супила одлази у Дубровник, гдје 1903/4. уређује тједник ''Црвена Хрватска'', а потом на Супилов позив
долази на Ријеку, гдје као сарадник ''Новог листа'', под властитим именом или под псеудонимима "Фидус" и "Верус", објављује политичке чланке и књижевне прилоге. У редакцију загребачког ''Обзора'' улази 1905, а 1906–1910. уређује ''Покрет''. Године 1910. одлази у Сплит, гдје ради
као уредник ''Слободе'' и ''Пучке слободе'' и оснива часопис ''Југ''. Већ идуће године враћа се у
Загреб и покреће часопис ''Југ-Звоно'' и омладински лист ''Вал'', а 1912. одлази у Србију, гдје
добија мјесто у краљевском Пресбироу. У јесен 1913. опет је у Загребу, 1914. покреће ''Књижевне новости'', а непосредно пред рат издаје политички тједник ''Народно јединство''. На почетку рата интерниран је у Кастав, одакле је пребачен у Загреб и тамо држан до јануара 1915. У
априлу 1915. бјежи у Италију, гдје активно судјелује у оснивању Југословенског одбора, па
потом одлази у Лондон и САД.
17
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бројева). Бартуловић није писао у "Vihoru" али су то радили његови идеолошко-политички истомишљеници и будући сарадници у заједничким антиклерикалним и либералним југословенским гласилима. Писали су, дакле, Иво Андрић, Милош Ђурић, М. Томасео Данко Анђелиновић, Алекса Шантић, Васа
Стајић и други. Концем марта 1914. почео је Милан Марјановић (Бартуловићев
идеолошко-политички истомишљеник, али у то вријеме не и национални18) у
Загребу издавати велики политички седмичник Narodno jedin-stvo. То није био
омладински лист, али су омладинци (Бартулица, Бартуловић) у њему врло живо
сарађивали.
Почетком априла 1914. напокон је у Љубљани почео да излази Glas Juga
(број за март) у форми мјесечне ревије. Према Бартуловићевом запажању, насловна слика је симболички приказивала како јужни вјетар носи аустријским дипломатама застарјеле пушке и шешире. У програматском уводнику првог броја
Словенац Јенко је тражио "stvaranje slobodne i potpuno nezavisne i ujedinjene jugoslаvenske nacije". Лист је, међутим, због таквих написа послије другог броја
забрањен, а уредници затворени. У исто вријеме у Загребу је почео да излази
националистички омладински лист Nova riječ. У Прагу је 1. маја 1914. изашао
први број прашке Jugoslavije, са уводником Љубе Леонтића, у коме је истакао
да се проблем Јужних Словена, и културни и политички, може и мора ријешити, еволуцијом или револуцијом, милом или силом – само у југословенском
смислу.
Национал-ослободилачка мисија српских и јужнословенских сокола
Све мисли југослoвенских омладинских националиста у том тренутку
биле су усмјерене на Видовдански конгрес у Бечу и Свесловенски соколски
слет у Љубљани, који је био предвиђен за август 1914. Југословенски националисти, према казивању Бартуловића, врло живо су агитовали за тај слет јер су и
сами чинили језгро антиаустријског југословенског соколског покрета. 19 Због
18

Милан Марјановић је у годинама уочи рата заступао еволуционистичку тезу јер је тражио
развијање племенских национализама који би се касније стопили у један југословенски национализам (Н. Бартуловић, н. д, 38).
19
Соколство, као изразито словенски културни и националноослободилачки либерални грађански покрет, настало је у Чешкој 1862. под идејним вођством чешког либерала и антиклерикалца др Мирослава Тирша. У настојањима да окупе што више присталица. цјелокупан народ,
соколи су наступали с либералним паролама Француске револуције (слобода, братство, једнакост), а окупљали су чланство без обзира на вјеру, сталеж и народност. Због немогућности организовања војних формација у Аустроугарској од стране словенских народа, руководиоци соколског покрета ставили су себи у задатак повезивање словенских народа (соколска идеја свесловенства), с циљем да их припреме за борбу ради остварења територијалне и духовне слободе. Соколска идеја свесловенства имала је, дакле, у својој позадини војни циљ, али и идеолошку тенденцију одвајања словенских народа од феудалне идеологије свештенства и племства и
окупљања око интернационалне идеологије грађанског либерализма. Због таквог идеолошког
опредјељења, из ког је настајало и политичко, соколи су постајали све већи прогнаници у аус-
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тога су напади хабзбуршких власти понајвише били усмјеравани на српскохрватско-словеначко соколство као либерални национално-ослободилачки покрет, који је тјеловјежбом покривао свој прави циљ, тј. ослобођење и уједињење
јужнословенских земаља. Прогони југословенских сокола нарочито су се појачали у вријеме анексионе кризе 1908. године. У инсценираним "велеиздајничким процесима" увијек су се либерални и антидинастички соколи налазили на
оптуженичким клупама због рада на одвајању јужнословенских земаља од Монархије и њиховом прикључењу Краљевини Србији.
По завршетку загребачког велеиздајничког процеса (1909), када су у
тамници "судбеног стола" лежала 53 "велеиздајника" сокола, обнавља се рад
загребачког Српског сокола. У јуну 1910. загребачки Српски соко је славио
петогодишњицу свог рада, којом приликом је основана Српска соколска жупа
"Крајишка". Тиме су српски соколи из Загреба дали свој допринос настојањима
да се историјско постојање укинуте Војне (српске) крајине 1881, аустријске
"цесаровине", истргне од заборава.
У Далмацији су Срби вјежбали у римокатоличким (хрватским) соколским друштвима која су, као либерална, била пројугословенски оријентисана.
Посебна српска соколска друштва нису се организовала све до 1911. године.
Далматински ("хрватски") соко у Сплиту основан је 1893. Захваљујући управо
поменутом Јосипу Смодлаки, соколство у Далмацији се развијало у потпуно
југословенском смеру. Он се, наиме, залагао да се од југославенских сокола, тј.
бугарских, српских, хрватских и словенских, створи јединствена организација.
Соколству у Далмацији није био наклоњен "правашки" (франковачки) политички елемент управо због соколске антидинастичности и пропагирања југословенства од стране соколских челника.20
Велики слет Српске соколске жупе "Приморске" одржан је на Видовдан
1914. у Книну. На книнском слету учествовали су и Хрватска соколска жупа
"Бана Палижне" из Задра, Хрватска соколска жупа "Крешимирова" из Шибеника, те Савез српских соколских друштава "Душан Силни" из Краљевине Србије.21 Послије слета српски и хрватски соколи су отишли на излет на далматинско Косово (крај Книна), гдје су се окупили "sokolski i nacionalni radnici hrvatski
i srpski iz cijele Dalmacije i privukli na sebe pažnju austrijskih vojnih i civilnih
vlasti".22 Ту су били присутни либерални југословенски националисти, вођа
шибенских сокола римокатолик др Иван Крстељ и Сплићанин др Будислав Гргур Анђелиновић, "koji su bili puni dubokog rodoljublja i prožeti mišlju borbe
protiv tuđeg gospodarstva, a za slobodu i jedinstvo troimenog naroda". Са почетком
Првог светског рата Соколима је забрањен рад, соколска друштва су расформирана, па је престала било каква соколска активност (на подручју Хрватске, Славоније и Срема рад српског соколства обустављен је наредбом бана из августа
троугарској држави (Видјети: Н. Жутић, Соколи – идеологија у физичкој култури Краљевине
Југославије 1929–1941, Београд, 1990; Н. Жутић, Крајишки соколи, Београд, 1997).
20
М. Буић, Сокол на Јадрану, бр.1–2, Сплит, 1926; Свеславенско соколство, зборник радова,
Београд 1930, 180.
21
Свесловенско соколство..., 98.
22
Свесловенско соколство..., 187–188.
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1914.23) Управо је овако изражена југословенска клима у соколству утицала на
младог Нику Бартуловића да се ангажује у југословенском националном правцу и да с посебном симпатијом прати југословенски либерални и антиклерикални соколски рад.
Независно од осталих српских соколских друштава развијало се соколство у Краљевини Србији, нарочито од "мајског преврата" 1903, тј. од детронизације аустрофилске династије Обреновића и доласка на власт Карађорђевића –
либералних сљедбеника земаља "западне демократије". Соколи Краљевине Србије дјеловали су под надзором Народне одбране, која их је усмјеравала да раде
на дестабилизацији Аустроугарске монархије, односно на одвајању српских дијелова Монархије и њиховом прикључењу Краљевини Србији. Била је изражена блиска сарадња и са српским четницима. Анексија Босне и Херцеговине
1908. изазвала је настанак Народне одбране и појачан рад на уједињењу српског соколства. Важна област рада Народне одбране огледала се у подизању
нивоа војне оспособљености становништва и јачању витешког духа. Због тих
циљева соколи су Народној одбрани били неопходни као најближи сарадници
на узвишеним националним српским пословима. Народна одбрана је настојала
да што брже дође до уједињења Српских соколских друштава "Душан Силни"
и српских друштава из Аустроугарске монархије, како би добила снажну организацију за спровођење свесрпског ослобођења и уједињења. Сви окружни одбори Народне одбране радили су према упутама Средишњег одбора на свесрпском соколском сједињењу.
Коначно је на Првом свесрпском соколском састанку, одржаном у Београду 7. новембра 1910, спроведено уједињење цјелокупног српског соколства
у границама и ван граница Монархије. У уједињено српско соколство ушли су:
Савез соколских друштава "Душан Силни" (Београд), Жупа "Фрушкогорска" на
челу са др Лазом Поповићем и Миланом Теодоровићем (Сремски Карловци),
Жупа "Крајишка" на челу са др Миланом Метикошем и др Срђаном Будисављевићем (Загреб), Жупа босанско-херцеговачка на челу са др Бесаровићем (Сарајево), Српска соколска жупа за Приморје (Херцег Нови – Дубровник – Книн),
соколска друштва у Барањи, Бачкој и Банату, српска соколска друштва у
Америци (Чикаго). Сва набројана соколска удружења чинила су "Уједињено
српско соколство", које се састојало од главног и стручних одбора. Године
1913. уједињено српско соколство имало је 122 друштва, 7.940 чланова, 3.093
гимнастичара, 465 чланица, 329 гимнастичарки, 2.338 мушког нараштаја, 610
женског нараштаја, 391 предњака и 18 предњакиња.

23

Велеиздајнички процес против истакнутих чланова Српског сокола вођен је и током 1915/16.
Краљевски судбени стол у Загребу, под вођством краљевског државног одвјетника др Виктора
Александера, подигао је оптужницу 29. октобра 1915. против др Лазе Поповића, др Милана
Метикоша, Милана Теодоровића, др Срђана Будисављевића и Ђуре Гавриловића. Бранитељи
оптужених били су др Душан Поповић и Хрват – југословенски националиста др Едо Лукинић.
Главна расправа вођена је од 13. до 31. децембра 1915. (Оptužnicа držаvnоg оdvјеtništvа u Zаgrеbu br. I-2129/66–1914, cit. prеmа: Sоkоlski vеlеizdајnički prоcеs 1915–16, Zаgrеb 1927)
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Хапшења и утамничења Срба и југослoвенских националиста – културних
радника 1914/15. године
Сви раније поменути србофилски и југословенски националистички омладински листови, нарочито соколски, агитовали су за сазивање Видовданског
конгреса "уједињења" у Бечу 1914. године. На Конгрес су пристизали делегати
"sa svih univerza" и "iz svih krajeva Otadžbine". Главни организатори Конгреса
били су Љубо Леонтић, Васа Стајић, Шпиро Солдо, Мирко Косић, Слијепчевић, Круљ, Шукрија Куртовић, Ауер, Нико Бартуловић и други. За све њих "jugoslovensko ujedinjenje je bilo gotova stvar", па се на конгресу само расправљало
о методама и програму рада. Главни је мотив био да се "iskoristi momenat i
požuri sa slomom Monarhije". Требало је дакле, "požuriti u sukob". Сукоб је, међутим, већ истог дана куцао на врата пошто је у Сарајеву на Видовдан 1914.
убијен престолонасљедник Франц Фердинанд, који је био "inkarnacija težnje za
ekspanzijom Austrije i germanstva". Он је, према Бартуловићевој процјени, био
интимни пријатељ са Вилимом (Виљемом), мрзио је Србе и југословенство, па
је употребљавао словеначки и хрватски римокатолички клерикализам за ширење сепаратизма. Осим тога, био је "agresivan, bahat i energičan, pa je njegov dolazak na vlast mogao da znači najveću pogibelj za jugoslovenska nastojanja".24
Убиство престолонасљедника Франца Фердинанда означило је масовна
хапшења, утамничења и ликвидације атентатора, српских и југословенских националиста, понајвише либералних и антиклерикалних сокола. Франковачка,
клерикална и муслиманска штампа у Босни харангирала је против Срба и омладине, рушено је и пљкачкано све што је српско, извођен је нечувен терор. Бартуловић је хроничарски записао: "Gdjegod je bio uhvaćen kakav Srbin, naročito
omladinac, bio je najpre premlaćen, a onda uapšen. Najmračniji tipovi, pod zaštitom
generala Potioreka i nadbiskupa Štadlera, izvodili su ta razbojstva... Ni u drugim
pokrajinama nije bilo bolje. U Zagrebu, frankovci, isto tako pod zaštitom policije,
demoliraju srpske dućane i napadaju na nacionaliste... Uapšenja se provode naročito
u provinciji, u Sremu, Lici i Baniji, a isto tako i u Vojvodini. U Ljubljani i Sloveniji
je još gore... Kad je došlo do atentata, Šušteršićevi klerikalci baciše se sa krvoločnim
žarom na omladinu, a policija stade da redom zatvara sve što se u omladini isticalo.
Jenko i Vladislav Fabjančić bili su već u Srbiji i za njima je izdana tјeralica...".25
Према Бартуловићевом опису догађаја, и у Далмацији је 1914. била бурна и тегобна: "Rad omladine te pisanje Slobode i Zastave stvorili su bili jedno napeto raspoloženje, koje je naročito u gradovima pri moru, značilo otvoreno neprijateljstvo protiv Austrije. Klerikalci, koji su u Dalmaciji reprezentovali Austriju, vodili su
doduše agilnu i od vlasti svim silama poduprtu borbu protiv nacionalista, ali su uspijevali samo kod neukog naroda na selu. U Splitu je pašovao Silvas, eksponent austrijske vojničke stranke, ali sav njegov teror nije mogao da prestraši Splićane. U Dub24
25

N. Bartulović, Od revolucionarne omladine do Orjune, Split, 1925, 41.
Isto, 45–47.
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rovniku, Zadru i Šibeniku bilo je više klerikalizma, ali i tamo je omladina znala da
održi nacionalni duh u premoći... Za Vidovdan određen je slet svih dalmatinskih sokolaša (углавном српских – Н. Ж.) na dalmatinskom Kosovu, ali se slet na Kosovu
morao razići, a u Splitu se počelo sa organizacijom antisrpskih izgreda. Par opskurnih tipova dovelo je mase zavedenih seljaka iz okolice u grad, te je na trgu spaljena
srpska zastava. Dalje se nisu usudili da idu jer su nacionalisti pružili žilav otpor. U
Dubrovniku su zavedene mase iz okolice demolirale dvoranu 'Dušana Silnog' (Соколска дворана друштва из Краљевине Србије – Н. Ж.), ali čim su se nacionalisti,
sa Leontićem i Božom Šišićem na čelu, spremili na otpor, 'junaci' su se povukli.
Zastava i Sloboda bile su strašno progonjene i danomice plijenjene".
Сплитски намјесник Силваш је, дакле, био главни спроводник терора
над српским и југослoвенским интелектуалцима у Сплиту. Прво је кренуо од
гушења штампе, која му је највише сметала, па је потом почео са хапшењима
уредника и сарадника листова. Тако је 20. јула наредио да се ухапси уредник
Slobode Нико Бартуловић, пошто му је претходно у стану и редакцији "izvedena
premetačina". То је, према Бартуловићевом казивању, био први знак за потпуни
Силвашов терор у Далмацији: "Već sutradan bejahu uapšeni dr Budislav G. Anđelinović, M. Šegvić i neki drugi. Ali Sloboda ne prestade. Još isti dan preuze redakciju
Jerko Čulić i, uza sve zaplene, izlazila je bar na dve strane. Mislilo se da rata neće
biti, da treba samo izdržati vreme terora pa da se nastavi... I 'Sloboda' i 'Zastava'
izlazile su neustrašivo sve do subote 26. jula, a na 27. u nedelju, već je proglašena
mobilizacija i rat je bio tu".26
У самом Сплиту, на први дан мобилизације затворено је око 200 људи,
"sve gotovo intelektualaca i nacionalnih vođa, a među tima velik broj omladinaca".
Осим Бартуловића и Анђелиновића, који су већ били у затвору, ухапшени су и
затворени Оскар Тартаља, Јерко Чулић и његова заручница Маја Нижетић,
књижевник Иво Андрић ("koji se onda desio u Splitu"), Јозо Шегвић и други. У
Дубровнику су затворени др Франо Кулишић, М. Ђенеро и други; у Задру
Мирко Королија, Ђиво Вишић, А. Филипић и други; на Хвару Рудолф Ђунио,
др Вјерко Враницан и други; у Стариграду Мишо Доманчић; у Шибенику Грго
Чичин Шаин, Фране Перица "i sva sila drugih".27
Поред књиге "Od revolucionarne omladine do Orjune" (Split, 1925), Бартуловић је и у својим књижевним дјелима оставио аутобиографска свједочења о
времену Сарајевског атентата и избијању Првог свјетског рата. У роману ''Nа
prelomu", коме је предговор написао историчар Владимир Ћоровић, и који је
роман упоређивао са Ремарковом књигом "На западу ништа ново", Бартуловић
је записао да је атентат у Сарајеву изненадио све, па и њега, али је сматрао да је
долазак надвојводин у Сарајево за Видовдан био жестока провокација.
У мемоарском роману "Мој пријатељ Тонислав Малвасија", објављеном
у Београду 1940, Бартуловић је описао догађаје у Сплиту уочи избијања вели26
27

Isto, 47–48.
Isto, 51.
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ког рата и потом доживљаје југословенских сужања у аустријским тамницама.
Значај романа је у описивању аутентичних истакнутих историјских личности
које су се у то време затекле у Сплиту, као што су Тресић-Павичић, др Јосип
Смодлака, Иво Андрић, Оскар Тартаља, др Анђелиновић и други. Још у вриjеме док је излазио у Српском књижевном гласнику 1940. године, роман, који је
описивао истините романсиране догађаје, привукао је велику пажњу књижевних кругова својом "оригиналном обрадом и својим главним јунаком (Тониславом Малвасијом), необично сложеним типом, чији бурни живот може да се
такмичи са најсензационалнијим романима, и по својим љубавним и по својим
криминалним подвизима, док је с друге стране био пун болећиве сентименталности, витешких порива и бујне уобразиље". При том је испољавао југонационалне и просрпске пориве старе сплитске "лацманије", која се преко политичког романско-српског аутономизма Далмације борила против наметнутог (увезеног) "павлиновићевског" хрватства у новој франковачкој и "радићевској"
форми. О свом хапшењу и затварању у Сплиту Иво Андрић је оставио литерарно свједочанство у причи "Први дан у сплитској тамници".28
Бартуловић и остали затвореници "југофили" и "србофили" прво су били
у затвору у Сплиту, па потом у Шибенику. Послије мјесец дана превезени су
бродом до Ријеке, па потом жељезницом преко Загреба, Ђекенеша, Будимпеште, "па опет натраг" преко Прекомурја у Марибор. Бартуловић је записао: "Taj
strašni put trajao je četiri dana, bez hrane i bez sna, i svuda smo na mađarskim
štacijama bili dočekani kao srpski zarobljenici, sa demonstracijama i kamenjem...". У
Марибору су уз омладинце били и др Анте Тресић-Павичић, др Јосип Смодлака, др Иво Тартаља, др Првислав Грисогоно, др М. Чингрија, др Мате Дринковић и многи други. Књижевник Иво Војновић је остао у Шибенику. Након
једне године судило се у Грацу. Осуђени су готово само чланови националистичке омладине: Маја Чулић-Нижетић на три, Јерко Чулић, др Анђелиновић и
Динко Карготић на двије, Иво Андрић на три, док су Нико Бартуловић, Оскар
Тартаља и Антун Фарчић осуђени на чак пет година робије. Судске расправе су
биле права мучења због дугог трајања. Оптужнице су подигнуте ради "veleizdaje i uvrede Veličanstva, počinjene širenjem velikosrpske propagande, te radi bunjenja i nastojanja da se zemlje u kojima živu Južni Sloveni, otrgnu od jedinstvenog
sklopa Austrougarske monarhije".
Књижевник Иво Андрић, који се, дакле, уочи Видовдана 1914. "случајно
десио у Сплиту", у "Ex pontu" је оставио књижевно свједочанство о свом и Бартуловићевом робовању у аустријским тамницама, које је у поднаслову дјела
назвао "Записима из заточења 1914–1917."29 Предговор Андрићевом дјелу на28

Победа, бр. 15, VI/1926, стр. 3.
Бартуловић је записао да је рат Андрића затекао на лијечењу у Сплиту, и да је тамо био
ухапшен. Са "већином народне интелигенције из Сплита и Далмације прошао је тамнице у
Сплиту, Шибенику и Марибору, а послије годину дана био је интерниран у Овчареву, а потом
у Зеници (Н. Жутић, Нико Бартуловић – римокатолик четник, Београд, 2010, 16–23; Н. Жутић,
Историјско у књижевности Нике Бартуловића, књ. 3, Београд, 2011, 35–36).
29
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писао је управо Нико Бартуловић. У њему је Бартуловић детаљно описао Андрићево мучно (туробно) расположење, из ког је настала Андрићева стваралачка инспирација за писање "Еx pontа": "Већ на првим корацима патње, у Марибору, Андрић почима инстинктивно да осећа да нас ветар не носи као лишће
и да смо ситни делови бесконачног мозаика, коме он не може наслутити ни
смисао, ни облик, али у којему је нашао своје место и стоји побожно у храму".
То је, како истиче Бартуловић, био почетак његовог надахнутог списатељског
буђења30. О томе је записао сљедеће: "Када нас свијет отрује и замори и кад се
као последњи видан знак очајне огавности склопе очи, да се бар на час не гледа
зло и ругоба, онда бива да у том часу очаја, иза спуштених вјеђа пред унутрашњим погледом плане, као награда за све патње, сунце драгоцјених касних спознаја". Бартуловић потом наводи Андрићево запажање о "славенској снази опраштања" и мисао "на госпођу из Марибора" која је робијашима – интелектуалцима "пљувала у лице док су их вукли у тамницу", и која Андрићу није давала
спавати јер га "боли помисао да тој госпођи можда и наша прекорна блиједа
лица муте трзав сан".31 Почевши писати "Еx ponto", Андрић није хтио да даје
никакав опис свога тамновања, већ је "искрено и просто давао из себе унутарње
слике, низ часовитих расположења, фрагменте сећања, који се мешаху с дојмовима садашњости", те је износио "мисли и слике онако, како су у заточењу лежале у његовој свести поредане".32
Далматински осуђеници су послије одслужења казне бивали интернирани у Гелесдорф или Оберхолабрун (Oberhollabrun), гдје су "живели не много
слободније него у тамници''. Тартаља, Бартуловић, Фарчић и Качић послани су
у казнионицу Карлау близу Граца, гдје су били изложени "силним прогонствима, мучењима и глади". Послије доласка Карла на аустријски престо, послије
смрти цара Франца Јозефа 1916, успио је Чулић, који је већ тада био конфиниран у Грацу, да посјети Бартуловића, "којега је нашао у ужасном стању". Почетком јула 1917. дошло је до опште амнестије политичких криваца, па је Бартуловић послије три године робије пуштен на слободу. Њему и осталим ослобођеним није било дозвољено да се врате у Далмацију, већ су, пошто су сви би-

30

Бартуловић је критички напоменуо да се Андрић појавио нешто пред рат пјесмама које су
"писане већим делом у тзв. слободном стиху, још и прилично настране и нејасне. Био је међу
првима код нас, који су превађали Валт Витмана. Међутим, на почетку рата доспео је у тамницу и патња је поспешила његов развој. Као што сам вели, он је баш у тамници почео да налази равнотежу, да се лишава немирних, површнијих схватања прве младости и да на живот гледа
као на континуитет безбројних сила, од којих свака има своју вредност. Зато он говори о лутањима своје младости искрено и строго, али са неким миром, као што се говори о болести коју
смо преболели. Не само да му је сада све јасније, него хоће и то да каже јасно, уверен да само
онда, ако не затаји ни сенке, може да даде снажну целину".
31
Бартуловићев предговор Андрићевом "Ex pontu" (Н. Жутић, Историјско у књижевности
Нике Бартуловића, књ. 3, Београд 2011, 34
32
Исто, 35.
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ли тешко болесни, пребачени у болницу Милосрдних сестара у Загребу, која је
постала "средиште националистичке омладине".33
Суђења соколима у "велеиздајничким процесима"
Са почетком Првог свјетског рата и соколима је забрањен рад, соколска
друштва су расформирана, па је на тај начин престала било каква соколска активност. На подручју Хрватске, Славоније и Срема рад српског соколства обустављен је наредбом бана из августа 1914. Поред бањалучког велеиздајничког
процеса против сокола и српских националиста, вођен је и велеиздајнички процес против истакнутих чланова Српског сокола из Хрватске, Славоније и Срема током 1915/16. године. Краљевски судбени стол у Загребу подигао је оптужницу 29. октобра 1915. против др Лазе Поповића, др Милана Метикоша, Милана Теодоровића, др Срђана Будисављевића и Ђуре Гавриловића.
Др Лаза Поповић је оптужен да је, основавши прво српско соколско друштво у Сремским Карловцима, дао иницијативу за оснивање српских соколских друштава и за реорганизацију српских соколских друштава "Душан Силни" у Краљевини Србији. Даље је оптужен да је, под изговором заједничког и
јединственог гимнастичког рада и "културне заједнице", заговарао потпуно уједињење свих српских соколских удружења Аустроугарске са онима у Краљевини Србији, ширећи притом "агитацију у правцу великосрпске пропаганде што
особним присуствовањем и говорима код састанака, сједница, скупштина и
слетова српских соколских друштава у овим крајевима, у Босној и Херцеговини и Краљевини Србији; што непосредним и узајамним опћењем са водећим
личностима српских соколских удружења и Народне одбране у Краљевини Србији; што ширењем те пропаганде, и то уређивањем и издавањем од године
1906. у Сријемским Карловцима, а од године 1912. у Београду излазећег званичног листа свих српских соколских удружења "Српски Соко", односно "Српски
соколски гласник", стављајући и увршћујући чланке у правцу великосрпске
пропаганде, напосе пропагирајући политичко јединство цјелокупног српског
народа, те потребу сједињења свих соколских друштава у овој Монархији са
онима у Краљевини Србији, које је уједињење напокон и спроведено, знајући
да српска соколска друштва "Душан Силни" у Краљевини Србији стоје под
водством Народне одбране, и да имају задаћу да скупљају чланове и да их
спреме за будући рат против Аустро-Угарске монархије, те да пропагандом за
сједињењем тих друштава са онима у Монархији заводе један дио њених држављана на унутарње немире, на устанак и буну и да тако помоћу ових, у часу
кад свјетски положај буде повољан за рат..., од исте одкину југословенске
дијелове и да их припоје Краљевини Србији у јединствену државу".
Лаза Поповић је, затим, оптужен да је ступио у Главни одбор "Уједињеног српског соколства" те да је, као члан истог и изасланик Фрушкогорске жупе, 2. марта 1914. присуствовао Савезној скупштини српских соколских друштава "Душан Силни" у Крагујевцу, "на којој се распламсала пропаганда у великосрпском правцу". На крају оптужнице стајало је да је Лаза Поповић послао
поздравни телеграм краљу Петру "као своме краљу", престолонасљеднику
Александру, српским министрима и српском соколском друштву у Глини".
33

Н. Жутић, Нико Бартуловић – римокатолик четник, Београд, 2010, 51–53, 71.
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Оптужница против Милана Теодоровића била је истовјетна оптужници
против др Л. Поповића јер су обојица били оснивачи Фрушкогорске жупе, па
су и оптужени за исте деликте.
На крају је у оптужници против српског соколства установљено да су
српски соколи у мају 1914. присуствовали Конгресу земљорадничких задруга у
Липику, и то соколска друштва из Пакраца и Босанске Градишке, под водством
свештеника Душана Суботића. Даље се наводило да је првог дана конгреса у
родољубивом заносу говорио свештеник Суботић: "Само сложно браћо, наша
српска домовина, ако нас Бог поживи, постигнут ће оно што тражимо, борит
ћемо се заједно за нашу домовину". Присутни су говор свештеника Суботића
пратили повицима; "Живјела наша српска домовина!''. Послије вјежбе, коју су
извели присутни српски соколи, говорио је опет парох Суботић: "Драга браћо
Срби! Дошли смо из српске Босне да посјетимо ове српске крајеве и носимо од
ондашње браће српски поздрав... Оне доље смо ослободили, а сада имамо још
много да ослободимо браће испод јарма и да дођемо до нашег циља". Помињући редом Босну и Херцеговину, Лику и Крбаву, Кордун и Банију, "племениту
Славонију", Срем, плодни Банат и Бачку, узвикнуо је: "Живиле српске земље!''.

С приближавањем краја рата српска и југословенска националистичка
омладина се поново покушавала окупити. Вршила се активна пропаганда југословенства, те се демонстрирало против Аустроугарске. Вођене су у Загребу и
хуманитарне акције, на пр. акција спашавања гладне српске и хрватске дјеце из
Босне и Далмације, која је поред хуманог имала и "одлучни националистички
циљ", па су у њој учествовали и омладинци Јерко Чулић, Р. Матулић, Бујас,
Анђелиновић, Нико Бартуловић и други. Шездесетгодишњицу књижевног рада
Иве Војновића (9. октобар 1917) југословенски националисти су искористили
да у позоришту и граду организују прву јавну и бучну манифестацију југословенства, "манифестацију за песника Мајке Југовића и Лазаровог Васкрсења, и
да на уста Војновићева довикну тиранину у Бечу и Пешти да нас враг ипак није однио и неће нас однијети!". Бартуловић је забиљежио да је једно ТресићПавичићево предавање "израбило омладину на спонтане манифестације неустрашивом борцу за слободу, које су завршиле јавним певањем српске химне и
апшењима".34
У време слома аустроугарске војске у новембру 1918. југославенски
националисти у Загребу, заједно са соколима и морнаричким одредима, чували
су ред и мир у Загребу, жељно ишчекујући долазак српске војске. Омладинци
су нарочито тражили брзо проглашење југословенског уједињења, па су оштро
иступили против Радићевог настојања да се не дозволи улазак српске војске у
Загреб. Митинг подршке уласку српске војске у Загреб одржан је у "Ројалу",
гдје је одржана "Велика скупштина" на којој су главни говорници били Нико
Бартуловић, Будислав Г. Анђелиновић и историчар др Мате Лисичар.35

34
35

Исто, 71–72.
Исто, 75, 76.
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Nikola Zutic
Youth Anti-Habsburg National-Cultural Movements and
Sarajevo Assassination (1908-1914)
Summary
The article’s analysis of periodicals, publications and historiography uncovers
mass anti-Austrian youth movement in Dalmatia, Croatia and Slovenia, which was
the ideological and political bond with the Serbian anti-Habsburg action of Young
Bosnia, led by Gavrilo Princip. The Dalmatian anti-Habsburg (and anti-Vatican)
movement was led by intellectuals with liberal and anticlerical civic orientations in
Split, who used cultural struggle (mostly with articles in the press) to undermine the
foundations of the Habsburg Empire. Due to the extremely fertile literary publicist
works, anti-Habsburg oriented, followed arrests and imprisonments of Yugoslav
nationalists of Serb-Catholic (Croat) and Serb-Orthodox religious determination
(including writers Niko Bartulovic, Ivo Andric, Oskar Tartalja and others). In this
struggle, the closest to them were Serbian and South-Slav liberal "falcons", who
carried out the national liberation mission, and because of it they were exposed to
persecution and trials in the so-called "high treason processes".
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СТОГОДИШЊИЦА ИЗНИМНИХ МЕРА У БОСНИ
И ХЕРЦЕГОВИНИ 1913. И БОСАНСКИ САБОР
Апстракт: Изнимне мере над Србима и њиховим просветним, културним и привредним друштвима и Гајрету од муслиманских друштва, Аустроугарска је завела у Босни и Херцеговини 1. маја 1913. са падом Скадра у црногорско-српске руке. Ове мере су трајале онолико колико се Скадар задржао у
рукама ослободилаца. Бројни истраживачи у својим радовима истичу да је питање изнимних мера у Босни и Херцеговини било дуго "табу тема". У ствари,
те изнимне мере биле су прави "мали рат" против српског народа у целини, чак
и према мобилисаним војницима, јер није био кажњен народ само укидањем и
забраном рада друштава, него и бројним појединачним мерама, нарочито према
свештeницима, учитељима и угледним људима. Не говори се без основе да су
ове мере биле "мали рат". У ствари, он је био проба, нарочито кад је извршена
општа мобилизација за "велики рат", који ће наступити наредне године. Реаговања скоро свих посланика Срба и дела Хрвата у Босанском сабору била су веома одлучна и оправдано критичка у односу на аустроугарске мере. Неколико
речи које су неки посланици изговорили у овом Сабору остају велике историјске речи и реченице веома храбрих посланика. Стогодишњица их је изнела на
светло дана.
Кључне речи: Босна и Херцеговина, Аустроугарска, Србија, Црна Гора,
Скадар, Босански сабор, Оскар Поћорек, изнимне мере.
О изнимним мерама у Босни и Херцеговини у мају 1913. писали су Војислав Богићевић,1 Хамдија Капиџић,2 Божо Маџар3 и Милорад Екмечић.4 Нико
од њих није користио стенографске белешке Босанског сабора, чији подаци говоре о правом стању народног отпора аустроугарској власти у том њеном
кораку.
1

V. Bogićević, "Iznimne mjere" u Bosni i Hercegovini u maju 1913. godine, у: Godišnjak Istorijskog
društva Bosne i Hercegovine, Sarajevo, god. VII, 1955, 209–218.
2
H. Kapidžić, Skadarska kriza i izuzetne mjere u Bosni i Hercgovini u maju 1913, у: Godišnjak
Društva istoričara Bosne i Hercegovine, Sarajevo, god. XIII, 1962.
3
B. Madžar, Balkanski ratovi i iznimne mjere u Bosni i Hercegovini 1912–1913, у: Godišnjak
Društva istoričara Bosne i Hercegovine, Sarajevo 1984, 63–73.
4
М. Екмечић, Утицај балканских ратова на друштво у Босни и Херцеговини, у: Марксистичка
мисао, Београд 1985, бр. 4
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Пад Скадра у црногорско-српске руке довео је до малог рата између
српског народа и Аустроугарске. Сва национална Босна је "пливала у одушевљењу".5 Аустроугарска је одговорила завођењем ''изнимних мера'' 3. маја 1913.
Пад Скадра и скадарска криза су били само ''случајан повод'' изнимним мерама
јер је њих Поћорек припремао још у октобру 1912. године.6 Средином децембра дошло је до ''привременог одгађања'' Босанског сабора, што је стварно
значило његово привремено обустављање.7 Почетак мировне конференције у
Лондону 17. децембра 1912, која је требало да прихвати стварање албанске
државе, инспекције генерала Луке Шњарића у Бањалучком и делом у Бихаћком
округу, показале су да је ''у Босанској Крајини развијена врло жива и јака српска пропаганда коју изводе српски свештеници и учитељи српских конфесионалних школа''.8
Залажући се за рат, Поћорек је у јесен покушавао да проведе низ мера
које су могле да значе неку врсту мобилизације. Његовим залагањем биле су
концентрисане на подручју Босне и Херцеговине тзв. екстериторијалне трупе
(из Монархије, за разлику од других трупа) у пуној ратној спреми. За случај
рата припремано је, као у анексионој кризи, формирање нередовних јединица,
тзв. шуцкора, које су биле додате жандармерији. Ове јединице су регрутоване
од муслиманског и католичког становништва, док је српско било из њих искључено.9 У вези са том акцијом негодовао је српски посланик Коста Мајкић
код бањалучког окружног предстојника Јакубовског.10
У ''малом рату'', који је трајао десет дана, распуштена су и суспендована
сва српска друштва и организације, ограничене политичке слободе, претрпео
ударац уставни живот распуштањем Сабора, ограничена кретања грађана и
проширена надлежност војних судова на грађанска лица. Већ приликом објављивања ''изнимних мера'' добио је владин комесар за Сарајево Колас утисак да
''Муслимани желе рат, да га се Срби боје, а Хрвати не могу за њега да се одушеве''. Општи ефекат изузетних мера био је изражен у губљењу самопоуздања
домаћих политичара сваке конфесије и националности. У вези са тим Колас
пише: ''Свим сталежима и класама било је јасно и изванредним стањем показано да се последњих година обезбеђене слободе и уставне гаранције могу узети као што су и данас. Карактеру Југословена, наглашава Колас, одговара да се
одмах приклони пред овим сведочанством силе и да свако упозна да до сада
обезбеђена попустљивост не треба да значи слабост него нестрпљивост''.11
5

Н. Стојановић, Босанско-херцеговачка политика од 1903–1914. године, у: Босна и
Херцеговина под аустроугарском управом, Београд 1938, 134–135.
6
B. Madžar, нав. рад, 63–73.
7
М. Екмечић, нав. рад, 148.
8
Х. Капиџић, Превирањa у аустроугарској политици u БиХ 1912, у: Гласник архива и Друштва
архивских радника Босне и Херцеговине, Сарајево 1961, 131.
9
H. Kapidžić, Skadarska kriza i izuzetne mjere u Bosni i Hercgovini u maju 1913, 186.
10
М. Екмечић, нав. рад, 147.
11
H. Kapidžić, Skadarska kriza i izuzetne mjere u Bosni i Hercgovini u maju 1913, 181–183.
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На аустроугарско залагање за рат у јеку скадарске кризе, Немачка је, као
и раније, поручивала Монархији да је ''рат због Скадра био популаран'', што је
Беч правдао тиме да би ''рат на том подручју сузбио утицај Русије''.12 Заједнички министар финансија Билински, залажући се за рат, говорио је: ''...уколико Монархија не осигура јужне границе, Босна се дуго неће моћи задржати''. Он
је своје ратне аргументе свео на три тачке, чија је заједничка суштина уклапање
српског народа у Монархију.13
После укидања ''изнимних мера'' 13. маја услед предаје Скадра међународним снагама, Поћорек је настојао да ''изнимне мере'' остану бар једним делом, посебно у штампи. Хтео је да поврати Санџак у интересну сферу Аустроугарске, настојао је да што више ослаби социјалисте и да Србима прави тешкоће приликом обнављања друштва.14 И поред укидања, ''изнимне мере'' су компромитовале хабзбуршку политику у очима светског јавног мњења преко социјалистичких посланика у бечком парламенту, који су устали против ове праксе
у Босни и Херцеговини.15
Питање ''изнимних мера'' било је крајем 1913. и почетком 1914. предмет
расправа у Босанском сабору. У вези са овим мерама у Сабору се правдао
представник владе Јулије Рохони, да су оне уведене ''због критичне спољне и
војне ситуације и да у бурном времену појединци не почину дела која би се
уписала у грех читавом српском народу у Босни и Херцеговини''. У прилог својој тврдњи Рохони је наводио чињеницу укидања ових мера одмах после расплета спољашње кризе око Скадра и обнављања старих статута друштава.
На то је реаговао у име Клуба Срба посланика око Кочићеве ''Отаџбине''
др Живко Њежић, да они мисле да се речима ''ма како оне биле пробране и удешене не могу изгладити велика увреда и неправда нанесена српском народу
ових земаља'', а да се не говори ''о огромној материјалној штети, коју смо тим
мјерама претрпјели''. Истичући да је мржња српског народа ''ставила га ван
закона'', прогласила га ''унутрашњим непријатељем'', најбезазленије српско
друштво тешко погодила, а цели ''српски културни рад и напредак скучен и
оштећен'', посланик Њежић је тражио да се смене иницијатори ''изнимних мјера'' генерал Поћорек и министар Билински и заведе у земљи ''систем унутрашње управе, која неће правити разлике између грађана по конфесијама и који ће
свим грађанима бити једнако сношљив и праведан''. Он је био сведок да се и
после изнимних мера са Србима поступало ''као са непријатељима безобзирно,
чему су најбољи докази чисте заплијене српске штампе и у најновије вријеме
заплијена Календара Просвјете''. У вези са овим је осуђивао Србе посланике који су веровали Влади и са њом хтели да раде. Ова осуда се односила на посланика Данила Димовића и његову групу која је у то време ушла у владину са12
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борску већину. Он и његове присталице правдали су се ''да су пришли скупштинској већини, да се у будуће у случају евентуалних изванредних прилика не
поврати више против српског народа...''.16
После протеста против ''изнимних мера'' хрватских опозиционара у Босанском сабору Ђуре Џамоње, Луке Чубрајића и Вјекослава Јелавића,17 вођа
групе ''Народ'' Никола Стојановић је истицао да је ''Гласник закона и наредаба''
оптужница Земаљске владе, јер оно што је она учинила ''изнимним мерама'' је –
''најблаже речено дивљаштво!''. Он је у вези са честим дискусијама о ''изнимним мерама'' и владина казивања да је то учинила ради албанског Скадра, навео
како се у чаршији јавио виц: ''Генерал Поћорек који је морао да маршира пут
албанског Скадра није могао срушити краља Николу, па је због тога срушио
једног другог Николу, а то је Никола Дивљан... наш кандидат у Сарајевском
изборном срезу...''. Стојановић је на основу реаговања хрватске опозиције на
изнимне мере видео ''стварање једне нове коалиције'' у опозицији, из које мора
''да дође права народна влада''. Њему су симпатије које је показивао српски народ у Босни и Херцеговини за Балканце за време Балканских ратова говориле
''о постојању подесног терена за национално развијање у Босни и Херцеговини, повољног терена у Далмацији, повољног терена у Хрватској, а нарочито у
Далмацији''. Стојановић је нагласио да, као што је аустроугарска дипломатија
издала паролу против Србије: ''Не на море!'', сада Босна и Херцеговина мора
показати: ''На море, на море, на море, ради слободе, ради културе, ради економског напретка!''. Сматрао је да се треба што јаче везати за Далмацију, јер јој је
Босна и Херцеговина природно залеђе. Пропагирао је, да од лепих обала по којима се шире само Немци, тамошњи хрватско-српски народ може створити ''само домаће обале и домаће море, које је сада мађарско и аустријско јер су железнице само упућене тамо. Недозвољавање градње широко-трачне железнице из
Бугојна у Аржано, можда је затварање Босне од мора''.
Према послнику Шћепану Грђићу, ''напредовање српске браће војника''
у рату је ''олакшавало подношење гажења серпских светиња, националних, верских права...''. Он је наглашавао да изнимне мере нису проглашене на дан проглашења, већ од дана када је на управу дошао Поћорек.18
Прота Душан Кецмановић је тврдио да је Влада завела ''изнимне мере''
са планом. Укидајући тежачке установе она је, знајући да ће за њихову обнову
требати много муке и труда, хтела да заустави на неколико година тежаке.
Прота види и аустроугарску мобилизацију 1913. у служби чињења народу свега
нај-горег, посебно сељаку којег је силом требало отерати од куће. У
мобилизацији се није давало времена сељаку да се спреми, већ га је кретала
''без торбе и комада хљеба'' у државне војнике. Кецмановић је наводио пример
како је један сељак – војник на Ђурђевдан под прозором једног непознатог гра16
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ђанина слављеника почео да говори о глади, стидећи се да каже да је гладан.
Увидевши о чему се ради, слављеник је гладног нахранио. А један од
мобилисаних ишао је бос и гладан од Бањалуке до Јајца. Када је рекао официру
да не може даље, овај му је рекао: ''Знаш ли ти да имам право да убијем, ако
нећеш да идеш?'', на шта му је напаћени казао: ''Али знам, да сте дужни, да ме
као војника и спремите''. Према Јајцу је ишла и комора, а држава се на том путу
није ништа побринула за гладне и жедне. На мобилизацију у Бањалуци, према
причању једног Кецмановићевог рођака, обрет Стиндлер је стално шиканирао
Србе, мучио их и називао шпијунима, упозоравајући их да ''морају бити верни
држави'' и претећи им ако ''кажу да су Срби да иду у Србију''. То се нарочито
осетило када су позвани сви грађани да дођу у војску. Са станице до касарне
допратила их је оружана сила. Ту је обрет Спиндлер позвао неколико римокатолика и муслимана, којима је рекао да ће ''ове лопове чувати и пратити у
Грац'', да пазе ''да не би гдје бомбу бацили под влак или мост''. Све ово је један
муслиман испричао пријатељу Србину, којем је још рекао: ''Али вјеруј ти мени,
ја бих прије сасуо њему у чело него теби!''. После спровођења у Грац и боравка
у њему, враћени су у јулу у Бањалуку, у касарну. Војна управа им је рекла ''да
није обавештена и да не зна зашта долазе''. Ту су боравили неколико дана ''о
свом круху и руху'', док нису били обавештени да ће ићи у Америку. Све ово је
изводио котарски предстојник др Трумић, који је уместо казне био награђен. А
војним вежбама Стиндлер је у Српском Челинцу питао неколико људи који су
градили мост: ''Одакле сте?'', а када су му одговорили: ''Из Српског Челинца'',
он им је рекао: ''Ту нема Српске Челинце хајте краљу Петру, па тамо српствујте. Ја ћу направити вјешала, па ћу вас све на њих објесити''. То исто је говорио
и код села Слатине и села Чардачана, узнемирујући сељаке за то што су рекли
да су Срби.
За време мобилизације храна војника је била врло слаба, а на једној
строжи лежала су по тројица војника. Док су војници Мађари и Немци смештани у касарне и боље храњени, домаћи се нису смели жалити. Проти Кецмановићу је писао један свештеник да је неколико војника у Требињу и у неким другим местима писало породицама да им шаљу новац, јер им је храна коју добијају слаба и недовољна. Често ни родитељи нису имали за живот што им треба. И
после похвале, највишим решењем, лојалности српског народа за време мобилизације у Босни и Херцеговини, остало је неповерење према Србима војницима који су упућивани у Грац, Пешту и Беч, а којих је најмање остајало у Босни
и Херцеговини. Све жалбе су одбијане, а чиновници због којих су упућиване су
одликовани и унапређивани. Аустроугарским властодршцима није било довољно да изазову огорчење у народу, већ су ишли и корак даље, да га застраше аустроугарском војском, која је била ''преплавила Босну и Херцеговину'', за коју су
''властодршци тражили од народа да је зове својом војском''. Редов Јосип Хидрак је, по признању овога капетана, био агент – провокатор, који је иницирао
велеиздајничку парницу познату као ''Шпијунска афера Јове Јаглића и другова''. На главној расправи је Хиндрак признао да је за услугу награђен са 120
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круна, да је ''хотимице провоцирао Јаглића'', да је то саопштио своме капетану,
који је то провоцирање одобрио.19
Према посланику др Сави Љубибратићу, Аустроугарска је ''изнимним
мерама'' испољила ''двоструко лице''. С једне стране је показала пристрасност,
тесногрудност и мржњу према српском народу у Босни и Херцеговини, који је
ставила ''изван закона'' јер је једним потезом укинула све српске културне установе, које је српски народ с тешком муком подигао, а с друге стране је ''заложила сав свој утицај и сву своју дипломатију за аутономију и независност Албаније''. И Љубибратић се жалио на понашање војске преко целе зиме у селу Брчанима код Коњица. Кад су сељаци пријавили жандармима њихову пуцњаву,
они нису ништа учинили. А када је у пролеће 1914. дежурни војник Иван Куглер код излазног тунела воза пуцао на чобаницу, кћерку Живка Шћепана, а ранио машиновођу, други војници су то прикрили. Војници су километар даље,
код кречане неког Данила, нашли Ђуру и Панту Драгонића и Алију Маслешу и
предали их полицији, која их је без икаква разлога држала у хапсани осам дана.
Молбе народа да се ослободе одбијао је котарски предстојник. Неки војник
Иван Кучар отерао је од тора Меху Рамића до неког потока и у њега испуцао
четири метка, због чега је овај био у болници у Сарајеву 12 дана. У народу се
причало да су за све ово војници добили по 10 круна награде, да је каплар
Морба, када је одлазио из станице Брчана, говорио: ''Да смо слушали оне из
штације, било би и 20 мртвих у Брчанима''. Овде се сумњало на станичног
вехтера у Брчанима Илију Балтића из Омиља, јер су му неки сметали да добије
неко земљиште у Брчанима.20
Народни посланик свештеник Матија Поповић из Власенице сматрао је
да је било природно после изнимних мера да се Влада поправила, а она је наставила ''рад у истом правцу, а прогони већину народа у овој земљи''. Он је истакао да ће изнимне мере остати ''код српског народа сраман жиг на челу властодршца, који се неће моћи оправдати пред историјом нити последица тога недржавног акта''. Он је апеловао на све посланике да не само осуде изнимне мере
него за њих траже казну, додајући да се ''не зна, шта носи дан, а шта ноћ'', да
оно што се ''догодило Србима може се догодити и другима''. Истакао је да би
заједничка осуда требало да ''потиче из ове високе куће'' као најмеродавније. Да
би оправдала недржавнички акт, власт је за започете велеиздајничке афере тражила на све стране сведоке са ''лучом у руци''. Није био поштеђен ни сам прота
Матија Поповић, као ни његови најугледнији парохијани. Тражећи сведоке по
парохији, котарски управитељ Соненфелд позивао је људе у затворену канцеларију и у четири ока им најпре саопштавао да сведоче ''то и то против тога и
тога, а кад то није помогло, онда је пријетио затвором, а када није ни то, наредио је, да се о томе ником ништа не казује''. Када је сматрао да је терен за аферу довољно припремљен, отишао је у жандармеријску касарну, удаљену десе19
20
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так километара од Власенице, и ту дао инструкције жандармеријском вехмајстору. После тога се са својим поверљивим човеком, неким механџијом Фабријем, саветовао целе ноћи како ће вешати људе. У судској пријави се наводило
како је тај свештеник створио у време изнимних мера тајно удружење, држао
неке тајне седнице у једној гостионици, примао некаква писма из Србије и слао
писма у Србију. Наводило се чак како је свештеник на Ђурђевдан у цркви говорио резервистима ''да не пуцају на браћу, да не иду у војску, да могу прекршити
заклетву јер војна заклетва не вреди ништа''. Али, суд је, држећи се објективно,
нашао ''да су сви људи били потпуно исправни'', јер у срезу на Ђурђевдан није
нико био позван у резерву, па није могло бити говора о њој у цркви. После тога
иницијатори су изнели да то није била црква него једна гостионаца, другог и
трећег дана по Ђурђевдану. То је побијено доказима да је тога дана свештеник
био сасвим на другој страни парохије, а осумњичени људи давно пре тога су
били у Сарајеву у резерви. И поред тога лажни сведоци нису били кажњени.
Није боље према народу поступала ни војска, нарочито мађарски војници.21
Причу посланика Босанског сабора о балканским ратовима завршио је
посланик Хрват Оскар пл. Сомођи речима да су догађаји на Балкану везани за
рат ''изненадили читаву Европу, јер је омаловажавала снагу балканских народа''. Он је сматрао да ће ови догађаји на Балкану ''поспешити природни процес
Југословена''. Њему је ''природни процес'' говорио да се он ''више није дао обухватити и да ће с њим Хабзбуршка монархија морати у будућности озбиљно рачунати. Она ће морати одлучити, да ли да се Југословенима приближи ꞌнајпоузданије ћупријеꞌ Хрвата'', тј. да ''свој југословенски курс мора основати на хрватској тробојници''. И тесногруди шовинисти у политици, Мађари, ће ''морати
пружити руку Хрватима'' и да им дају ''оно што им по хисторији и природном
праву припада и што је њихово''. Ако је Хабзбуршка монархија анексијом постала балканска држава, а пут на Балкан ишао преко Хрватске и Босне и Херцеговине, и Монархија, према изјави министра спољних послова, нема територијалне експанизије и њена се политика ограничава на економску и трговачку експанзивност, посланик Сомођи је закључивао да се она због тога ''треба спријатељити са Хрватима и Босном и Херцеговином да би се спријатељила са балканским народима''.22
У односу на посланика Сомођија, изасланик Србије у Бечу др Владан
Ђорђевић дијагностиковао је завршну улогу Аустроугарске у раздобљу Првог
балканског рата, као спречавање да Скадар падне у руке Црној Гори речима:
''Само зато да дипломатско дебело црево аустријске царевине добије црвасти
наставак у Албанији, од чијих запаљења Аустрија може умрети ако се благовремено не оперира''. Одбијајући његову понуду пријатељства Србије Аустроугарској, српски лекар Владан Ђорђевић, дотадашњи аустрофил, за Аустрију на
Балкану је записао: ''Никад није знала шта хоће и никад није имала снаге да
21
22

Исто, VIII, 28. I 1914, 51–52.
Исто, VIII, 28. I 1914, 47.
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изврши оно што хоће''. Она се упутила за речима Албанаца Дервиш Химе у вези са стварањем Албаније: ''Има само једна сила, која би се у Албанији с пуним
поверењем припремила и постављени задатак могла решити: то је аустроугарска монархија''. Аустроугарска је, плашећи се милион бајонета балканских савезника, нашла да савез ваља разбити пре него што се учврсти, маневрисањем
при подели освојених области од Турске и њиховим старим супарништвом у
Македонији. На основу тога што је шеф аустријског пресбироа Кања доказао да
су у Балканском савезу Бугари најјачи, подстакнута је Бугарска да нападне
Србују. После бугарског пораза постало је животно питање Аустрије: Кочане,
Штип и Кавала!, и ревидирање Букурештанског уговора између бивших балканских савезника.23

Djordje Mikic
Centenary of Exceptional Measures in Bosnia and Herzegovina
in 1913 and the Bosnian Parliament
Summary
With the fall of Shkoder into Serbian-Montenegrin hands, on May 1, 1913,
the Austro-Hungary in Bosnia and Herzegovina imposed exceptional measures
against the Serbs and their educational, cultural and business organizations and
Gajret (Serbian-Muslim Educational and Cultural Society) of the Muslim societies.
These measures lasted as long as Shkoder remained in the liberators' hands.
Numerous researchers in their works pointed out that the question of exceptional
measures in Bosnia and Herzegovina was taboo for a long time. In fact, these
exceptional measures were a real ”little war” against the Serbian people as a whole,
even to the mobilized soldiers. The people were not punished only with the abolition
and prohibition of societies, but also with a number of individual measures,
particularly towards priests, teachers and prominent people. It was not spoken
without basis that these measures were “a little war”. In fact, it was a trial, especially
when a general mobilization for ”the Great War”, which was to happen the next year,
was carried out. The reactions of almost all Serbs and part of Croats members in the
Bosnian Parliament were very determined and justifiably critical towards the AustroHungarian measures. A few words some members uttered in this Parliament
remained major historical words and sentences of very brave members. A centenary
brought them to light.

23

В. Ђорђевић, Куда си се упутила Аустријо?, Београд 1913, 14, 26, 34–36.
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НИКОЛА ПОПОВИЋ
Бeoтpaд

УДК 930.1/.2:327(497.11:47)“1914/1918“
10.7251/GUARS1406271P

CPПCKA ИCTOPИOГPAФИJA O
CPПCKO-PУCKИM OДНOСИMA У
ПPBOM CBETCKOM PATУ (1914–19I8)
Први cвeтски paт je вeћ ocaмдeceт гoдинa предмет изучавања српских
историчара, али и страних научника, који су своје радове објављивали и на српском језику. Разуме се да преовлађују студије и монографије о учешћу Србије и
Срба (у последње време одомаћила се синтагма ''западни Срби'') у овом светском догађају. С обзиром на то каква је природа феномена (рат, дејства војних
јединица, наоружање, ратна привреда) природно је да је војном виду посвећивана особита пажња, али се не може рећи да је запостављана политичка (дипломатска) димензија (ратни циљеви, придобијање нових савезника, акције у циљу
склапања сепаратног мира). Особеност положаја Србије у Првом светском рату
одредила је и круг тема којих нема у историографијама других држава. Ту пре
свега мислимо на страдање становништва Србије, интернирање хиљада Срба
по логорима Аустроугарске, епидемије заразних болести, злочине окупатора у
Србији, пособан вид обнове војне моћи Србије и неспоразуме са великим савезницима о стратешким и војним и политичким циљевима.
Ратни циљеви Србије, обнародовани децембра 1914. године (Нишка декларација), одредили су односе Србије са силама Антанте, па и Русијом. Ово
тим пре што се савезничка политика куповине нових савезника (Италија, Бугарска, Румунија, Грчка) тешко сударала са ратним програмом званичне Србије, тежњама западних Срба и југословенске политичке емиграције. Сви они били су јединствени у тежњама да, у случају победе Антанте и распада Аустроугарске, треба створити југословенску државу уједињењем троименог народа
Срба, Хрвата и Словенаца.
Тај циљ је остварен. Такав исход проузроковао је настанак великог броја
радова у caмoj Kpaљeвини Jyгocлавији, a joш вeћa пpoдyкциja нacтaлa je y дpyгoj Jyтocлaвиjи (1945–1992). Ayтopи cy били caвpeмeници – yчесници дoгађаја,
политичари, публицисти, а у новије време професионални историчари.
Ако се жели сазнати историографски учинак о темама односа Србије ca
cилaмa Aнтaнтe, пa y тoм cклoпy и ca Рycијom, неминовно се мopa caглeдaти
историографија настанка Краљевине Срба, Хрвата и Словенаца.
Српска историографија не само да је плодна у изучавању и опису тема
(разнородних) Првог светског рата, већ је постигла вредне резултате и у сагледавању целокупне историографске продукције, што нама у представљању срп-
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ске историографије о српско-руским односима у Првом светском рату олакшава посао.
Драгослав Јовановић, негдашњи управник Одељења историјских наука
Института друштвених наука у Београду, редовни професор Правног факултета
и ректор Београдског универзитета раних 60-их година 20. века, написао је два
амбициозна историографска осврта чија је тема настанак југословенске државе
1918. године.1
Историографских подухвата, попут Јанковићевог, о српској (југословенској) историографији српско-руских односа у Првом светском рату, нема. Али,
у већини монографија о Првом светском рату, писаних са амбицијом да буду
научна дела, које су објављене до данас (август 2007), у предговорима су дати
осврти на изворе и литературу. Из ових осврта могу се сазнати наслови књига,
студија, расправа и чланака у којима се третирају односи Србије и Русије у Првом светском рату.
Peзyлтaти изучавања одређене теме могу се саопштавати на два начина:
(1) објављивањем докумената у зборницима докумената (један том или серија
томова), објављивањем мањег броја докумената у часописима или периодичним научним публикацијама, ређе y дневним или недељним лиcтoвима; (2)
објављивањем чланака, студија, расправа и кумулативних приказа у часописима који имају устаљен режим излажења или у периодичним научним публикацијама. То је већ вековима пракса развијених и мање плодних и слабије организованих историографија.
Када и како, те којем ћe ce жанpy, тj. видy научног caoпштавања пpибeћи зависи oд: (1) објективних мoгyћнocти дате иcтopиографиje (дocтyпнocт peлeвaнтнe apxивске грађе, материјалних средстава; (2) кaдpoвcког пoтeнциjaлa;
(3) политичких oкoлнocти; (4) ayтoцензуре иcтopичapa пoнaoco6; (5) тpжиштa
(кypeнтнocти).
Имајући у виду изнете пpeтпocтaвкe, пocтaвљa ce питањe њиховог стања
у целини код Cpбa, од чега je зaвиcилa целокупна cpпcкa иcтopиoгpaфијa, па и
специјалистичка, што је предмет овог написа.
Cpпски историчари, творци српске историографије oд 1919. гoдинe, делили су судбину cвoгa нapoдa. При тoмe мислимо нa opгaнизoвaнocт државе,
положај науке, opгaнизованост и ефикасност paдa apxивске cлужбe, 6и6лиoтeкa, научних ycтaнoвa мимо факултета, yтицaja peжимa, владајуће идеологије и
тpжиштa.
Cвако времe и cвакa државa y cвoм вpeмeнy и нa cвoj начин, покушавају
да сазнају иcтину o пpoшлocти, a потом да је ситуирају y cвecт cвог нapoда као
1

Dragoslav Janković, Radovi o stvaranju jugoslovenske države objavljeni između dva svetska rata, У:
Jugoslovenski istorijski časopis (JIČ), Beograd 1966, br. 3–4, 79–100; Исти: O posleratnim radovima
na istoriji stvaranja jugoslovenske države, У: JIČ, Beograd 1962, br. 2, 68–87. У предговору својој
књизи (Србија и југословенско питање 1914–1915. године, Београд 1973) Јанковић напомиње да
је у Југославији од ''1962 до данас (1973), а то значи за последњу деценију, објављено о истој
тематици још око 15 књига и око 150 чланака, расправа и сл. (9)''.
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коначнy. У 20. веку Cp6и cy живели нa иcтoj тepитopиjи, али не у континуираној држави, без континуираног режима и континуираног политичког и друштвено-економског система. То се одразило на њихов целокупан живот, па и историјску науку. Живот у три југословенске државе неминовно је довео и до три
периода живота српске историографије, што и нас упућује да насловљену тему
сагледамо у три јасно омеђене етапе.
***
У Краљевини Срба, Хрвата и Словенаца није било објективних могућности за развој историјске науке у организационом и кадровском погледу.
Професионалних историчара био је незнатан број, а руске теме биле су на
периферији њиховог интересовања. Први светски рат био је недавно завршен
догађај, као и сам настанак нове државе. Близина ових догађаја и недоступност
релевантне архивске грађе, ако су онемогућавали професионалне историчаре
да им приступе применом метода историјске науке, нису блокирали новинаре и
политичаре,2 учеснике тек минулих збивања, да о њима пишу. Тако је новинар
Милан П. Ђорђевић већ 1922. године3 објавио књигу, која је за нашу тему интересантна јер је у њој објавио око 20 докумената руске дипломатске провенијенције. Документи су се односили на преговоре великих сила, који су резултирали склапањем Лондонског споразума 26. априла 1915. године, и на притисак
сила Антанте на Србију да део Македоније уступи Бугарској. Ове документе
Ђорђевић је добио од Мите Димитријевића, негдашњег секретара српског посланства у Петрограду. Димитријевић, пак, до ових докумената дошао је тако
што су му бољшевици одобрили да у архиву руског Министарства иностраних
дела изврши преписе. Иначе, за део ових докумената светска јавност је већ знала пошто су их бољшевици објавили у свом листу Правда.4
Најранији опис било ког сегмента односа Србије и Русије у Првом светском рату појавио се 1925. године у делу чешке историчарке Миладе Паулове о
Југословенском одбору.5 Пратећи рад југословенске политичке емиграције, па
и њених припадника у Русији, Паулова се дотакла и добровољачког покрета
Срба, Чеха, Југословена у Русији и њиховог војног организовања. За нашу тему
добровољачки покрет у Русији интересантан је по томе што је био један од
путева обнове војне моћи Србије, у чему је Русија видно учествовала (дозвола
организовања дo6poвољаца, cмeштaj, финансирање, исхрана, наоружање).
Годину дана после дела Паулове у Београду је достојанствено обележено (предавања, написи по новинама) формирање (1916) 1. српске добровољачке
2

To cy Никола Стојановић, Франко Поточњак, Хинко Хинковић, Богумил Вошњак и др.
Милан П. Ђорђевић, Србија и Југословени за време рата 1914–1918, Београд 1922.
4
Правда (28. нoвeмбap 1917): ''Tajни споразум Енглеске, Француске, Русије са Италијом о њиховој помоћи Италији за отимање cpпcкo-xpвaтcких oблacти, Tpcтa и јужног Тирола, Албаније,
грчких острва, дела Мале Азије и Африке за њену оружану акцију против Аустрије и Немачке
и о недопуштању мешања папе ради прекраћивања рата''.
5
Dr Milada Paulova, Jugoslovenski odbor (povijest jugoslovenske emigracije za svjetskog rata 1914–
1918), Zagreb 1925.
3
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дивизије у Одеси. Војин Максимовић, бивши начелник штаба поменуте дивизије, објавио је садржајну студију.6 Кад је реч о окупљању добровољаца у Русији, занимљив текст, мемоарског карактера, написао је Душан Семиз, члан мисије (Д. Семиз, Блажо Рукавина, Сибе Миличић, Мустафа Голубић) коју је српска влада јула 1915. године упутила у Русију да врбује добровољце. 7
Међу најстарије књиге објављене у Краљевини Срба, Хрвата и Словенаца у којима се може пронаћи покоји податак за нашу тему, спада обимно дело
историчара Ђурђа Јеленића.8 У ред с наведеним књигама ваља ставити и два
публицистичка дела. Прво је дело немачког публицисте и политичара Хермана
Вендела, посланика Социјалистичке странке у Рајхстагу, а друга српског дипломате и политичара Јована Јовановића.9
Знатно више политички него него научни мотиви проузроковали су
објављивање вишетомне збирке докумената српске војне провенијенције у којима се може пронаћи покоји податак политичке природе везан за велике савезнике.10
Са интегрисањем руских избеглица у српско друштво у Краљевини Југославији (просвета, наука, култура, привреда, здравство), оживљене су и руске
теме. Претежно су то биле теме књижевне, филолошке, славистичке, историјске (историја права, византологија). Рад на најновијој историји био је запостављен. Ако оставимо по страни недостатак професионалних историчара – специјалиста, биће да је главни узрок томе лежао у објективној стварности – немогућности да се користи оригинална архивска грађа српског и руског порекла
настала почетком 20. века. Појава изванредне, веома садржајне совјетске збирке докумената Международные отношения11 није подстакла ниједног српског
историчара да до 1941. године приступи изучавању односа Србије и Русије у
Првом светском рату.
6

Војин Максимовић, Прва српска добровољачка дивизија 1916–1926, Споменица, Београд
1926.
7
Dušan Semiz, U Rusiji 1915. i 1916. У: Nova Evropa, broj 12 od 11. juna 1929.
8
Ђурђе Јеленић, Нова Србија и Југославија – историја националног ослобођења и уједињења
Срба, Хрвата и Словенаца од Кочине крајине до Видовданског устава, Београд 1923. Д. Јанковић у наведеном историографском осврту (94) каже да је Јеленићева књига ''као и Ђорђевићева Милан], српска, односно великосрпска верзија уједињења... типично националистичка, писана у духу и са позиција Пашићеве, односно радикалске политике у југословенском питању''.
9
Херман Вендел, Борба Југословена за слободу и јединство, Београд 1925; Јован Јовановић,
Стварање заједничке државе Срба, Хрвата и Словенаца, Београд, 1928–1930, књ. 1–3.
10
Велики рат Србије за ослобођење и уједињење Срба, Хрвата и Словенаца, Изд.: Историјско
одељење Главног Ђенералштаба Краљевине СХС, Београд 1929–1940, том 1–31. Д. Јанковић (у
ЈИЧ-у бр. 3–4, 1966, стр. 80) акрибично утврђује: ''На стр. 69 нап. 2 ЈИЧ-а 2/1962 погрешно сам
навео да је од збирке изишло укупно 30 књига; у ствари изашла је пред рат, 1940. године и 31.
књига''.
11
Международные отношения зпоху империализма. Документы из архивов царского и
Временного правительства 1878–1917, Москва 1931–1938, серия III. У овој серији објављено је
12 томова, а документи су од 14. јануара 1914. до 13. априла 1916. године.
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***
Друга југословенска држава (1945–1991), проистекла из револуције
(1941–1945), у првим годинама свог постојања (1945–1949) изграђивана је по
сов-јетском моделу. Резолуција Комунистичког информационог бироа
(организо-ван септембра 1947) о стању у Комунистичкој партији Југославије
(КПЈ), која носи датум 28. јун 1948. године, и одговор ЦК КПЈ на њу одредили
су даљње, веома неповољне односе СССР-а и ФНР Југославије (1949–1955).
Обрачун са присталицама поменуте резолуције у Југославији био је особито
суров, немилосрдан и крајње нетолерантан. У јавности, у КПЈ, у целокупном
друштву створена је ледена атмосфера. Једна од неповољних последица била је
што је у самој КПЈ ливидирана свака дискусија. То се неповољно одразило на
друштвене науке и, разуме се, историографију.
Изучавање односа Срба и Руса, њихових држава – Краљевине Србије и
Руске империје – у првих десет година постојања ФНР Југославије, државе која
је славила слом царизма у Русији у Октобарској револуцији и која је и сама
срушила монархизам и капитализам у властитој држави, било је непривлачно.
Сурово створена антисовјетска и антируска клима у друштву обилно је хранила
аутоцензуру научника, те су се клонили руских тема. На то је утицала и пропаганда КПЈ која је, оправдавајући свој отпор Свесавезној комунистичкој партији
бољшевика (СКП-б), упориште нашла у прошлости; једноставно, тврдило се да
Руси никада у историји и нису помагали Србе и Југословене, те и није чудно
што се десио сукоб (одомаћила се кованица ''Тито–Стаљин''). Врло брзо та
тврдња, која није одговарала објективној историјској истини, постала је догма.
Из партијског и јавног говора ушла је у уџбенике, врло успешно се примила
код низа генерација, тако да се и данас неретко чује. Противуречити овој догми
значило је доћи у сукоб са свемогућом владајућом партијом, режимом, а сагласити се с њом значило је напустити тло науке, тло објективности. Излаз је био
оставити по страни српско-руске теме.
Афирмација, популарисање и подстицај изучавању новије историје српског народа12 није било у видокругу КПЈ. То је проистицало из политике КПЈ
према српском националном и државном питању. На удару је био тзв. српски
национализам, српски хегемонизам, интегрално југословенство, унитаризам. И
пре и после освајања власти КПЈ је неговала догму да је најопаснији српски
национализам, те је успешно пласирала, опет догму, да је српска нација угњетачка нација, што је створило комплекс код српских комуниста и дела народа.
Истовремено, то је погодовало стварању нових нација (македонске и црногорске). А писати о Првом светском рату, из кога је проистекла Краљевина Југославија, ако се желело на научан начин, није могло бити у складу са догмама
КПЈ. Такође, није се могло писати о савезничким односима са царском Русијом, која је била спољнополитички ослонац Краљевине Србије.
12

Историјски институт САНУ основан је 1948. године, а предмет његовог рада била је историја
српског народа до 1914. године.
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Добар пример реченог јесте књига о добровољцима у Русији, дело групе
аутора, у издању Војноисторијског института ЈНА.13 Књига је написана на делу
оригиналне грађе самог Добровољачког корпуса, запостављена је српска дипломатска грађа, руска грађа и документи Југословенског одбора. Ограничена
изворна подлога јесте мана ове књиге, а њена тенденциозност, пристрасност,
још је већа слабост; за све тешкоће и неуспехе добровољачког покрета и Корпуса окривљује се српска влада, а скрива се чињеница да је било врло мало Хрвата и Словенаца, да је, на пример, у 1. српској добровољачкој дивизији (1916),
елитном делу Корпуса, било више Чеха него Словенаца. Најзад, аутори су кривотворили име Корпуса: његово име било је Српски добровољачки корпус,
затим Добровољачки корпус Срба, Хрвата и Словенаца, никада Југословенски
добровољачки корпус.
Слабост наведене књиге, а и других радова о добровољцима у Русији,14
јесте што су се њихови аутори бавили споредним питањима, што је мотивисало
писца ових редова да се позабави овом темом.15 Храбакови радови афирмисали
су револуционисање руске (и српске) војске у Русији, што је било предигра
Октобарске револуције, а делатност црнорукаша у Русији била је усмерена на
дискредитовање српске владе и регента Александра. Ако су црнорукаши
желели да поремете односе Привремена владе Русије са српском владом (март–
октобар 1917), онда у томе нису успели.
Храбаков рад о Р. Јовановићу16 такође није довољно релевантна тема,
јер Јовановићев рад није произвео никакве последице. Чланак је информативан,
открива Јовановића (и његову наклоност), његов патриотски ангажман, његов
филобољшевизам, што је било страно његовом патрону Н. Пашићу, председнику српске владе. Најзад, Јовановић је скрајнут из совјетске јавности и заборављен од Пашића, чамио у Совјетској Русији до 1923. године.
Третман релевантних проблема у односима Србије и Русије у Првом
светском рату средином 50-их година 20. века није се појавио у ауторској студији (расправи), већ у Зборнику докумената. 17 А. Мандић био је члан Југосло13

Југословенски добровољачки корпус, Београд 1954.
Bogumil Hrabak, Komiteti u jugoslovenskoj dobrovoljačkoj vojsci u Rusiji 1917. godine, Istorija
XX veka, Beograd 1962, lll; Bogumil Hrabak, Delatnost članova udruženja "Ujedinjenje ili smrt" u
Rusiji 1915–1918. godine, Istorija XX veka, Beograd 1965, VII.
15
Nikola B. Popović, Nastanak Srpskog dobrovoljačkog korpusa u Rusiji 1914–1916, Vojnoistorijski
glasnik, Beograd 1974, 2–3. – Југословенски добровољци у Русији 1914–1918. Зборник докумената приредио др Никола Б. Поповић, Београд 1977.
16
Bogumil Hrabak, Rad Pašićevog pouzdanika u Rusiji, dr Radoslava Jovanovića za vreme
oktobarske socijalističke revolucije, Arhivski almanah, Beograd 1958, l.
17
Dr Ante Mandić, Fragmenti za historiju ujedinjenja, Zagreb 1956. Мандићева књига састоји се
од кратког предговора, уводне студије (он је то назвао: дио први, увод), стр. 9–95 и другог
дела: Документи о дипломатском раду на Балкану и у Русији, стр. 98–248. Оваква структура
књиге вероватно је мотивисала историчаре (Јанковића, Шепића) да је наводе као ауторско дело, без уобичајеног ''приредио'', што би тачно означило карактер Мандићеве књиге, као и зборника докумената.
14
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венског одбора и његов повереник у Русији. Мандић је објавио укупно 168 докумената, а од тога броја 81 је преузет (преведен) из поменуте совјетске збирке
Международные отношения, треће серије (томови V–VIII). Реч је о дипломатском притиску сила Антанте, па и Русије, на Србију да учини уступке у корист
Бугарске за њен улазак у рат против Централних сила, затим о дипломатским
радњама око склапања Лондонског уговора, раду Франа Супила у Русији, добровољцима и сл.
Две године после Мандићеве књиге, загребачки историчар Драгован
Шепић почиње да објављује резултате својих истраживања о раду Ф. Супила, 18
јадранском питању, мисији Љ. Стојановића и А. Белића,19 да би 1970. године
публиковао своју вредну књигу.20 У овој изузетно документованој књизи за
нашу тему особито је важан њен други део: Југословенско питање у међусавезничким преговорима о компензацијама Србији (стр. 77–147).
Уз Јанковићеву књигу о Крфској декларацији,21 Шепићева књига постала је угаони камен веома квалитетне југословенске историографије о југословенском питању и настанку југословенске државе 1918. године. Ове две књиге
вредне, разуме се, свака за себе, срећно су се допуниле, пошто се Јанковићева
студија бавила темом изнутра, а Шепићева монографија спољнополитичком
димензијом јединственог феномена.
Д. Јанковић је наставио своја изучавања учешћа Србије у Првом светском рату,22 поимања југословенског питања у Србији, разумевања њеног ратног програма у југословенским земљама Аустроугарске и сарадње са југословенском политичком емиграцијом. За нашу тему занимљива је прва глава (стр.
95–221): Међународни услови у којима се стварао ратни програм Србије 1914–
1915, особито први одељак: Рад савезника на придобијању Бугарске, Италије и
Румуније 1914–1915. и ратни програм српске владе.
Исте године кад и Јанковићева књига, појавило се монументално дело
Милорада Екмечића,23 које је са великим занимањем читано не само од стране
стручне публике. У другој глави (Криза око Бугарске и притисак на Србију да
приступи обнови Балканског блока, стр. 219–281) и трећој глави (Криза око
18

D. Šepić, Iz korespondencije Frana Supila 1914–1917. U: Historijski vjesnik I i Il, Zagreb 1958. i
1959. (Д. Јанковић у свом ocврту у ЈИЧ-у 1962, 2, стр. 70, уместо Historijski vjesnik пише
Arhivski vjesnik); Svjedočanstva suvremenika o radu Frana Supila 1914–1917, Historijski pregled,
Zagreb 1963, br. 3 i 4; Supilo diplomat, Zagreb 1961; Pisma i memorandumi Frana Supila 1914–
1917, Beograd 1967.
19
O misiji Lj. Stojanovića i A. Belića u Petrogradu 1915. godine, Zbornik Historijskog instituta
JAZU, Zagreb 196l, III. O мисији А. Белића и Љ. Стојановића у Русији 1916–1917. године в.:
Љубинка Трговчевић, Научници Србије и стварање југословенске државе 1914–1920, Београд
1986, стр. 116–124.
20
Dr Dragovan Šepić, Italija, saveznici i jugoslovensko pitanje 1914–1918, Zagreb 1970.
21
Dragoslav Janković, Jugoslovensko pitanje i Krfska deklaracija, 1917. godine, Beograd 1967.
22
Драгослав Јанковић, Србија и југословенско питање 1914–1915. године, Београд 1973.
23
Милорад Екмечић, Ратни циљеви Србије 1914, Београд 1973; В.: приказ у ЈИЧ-у 1976, 3–4,
стр. 212–233.
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уласка Италије у рат и сарадња са хрватском политичком емиграцијом, стр.
281–372), аутор на изванредној изворној подлози даје нову бриљантну интерпретацију низа историографских проблема и недоумица, открива дубинске корене политике западноевропских држава (савезници у рату) према Србији и њеним ратним циљевима. У оквиру ових анализа описује се позиција Русије и њен
однос према Србији 1914–1915. године.
Могућности плодоносног рада на пољу историјске науке у СФР Југославији 60-их година 20. века, у односу на минуле две деценије, изменили су се
набоље. На првом месту политичка клима, прожета извесном либерализацијом
у држави, друштву и свим сферама духовног стваралаштва, побољшавала се.
Последице ове промене виделе су се у слабљењу аутоцензуре код историчара
новог доба. Повољнији услови за организован (плански) научни рад били су
створени захваљујући државној политици према науци у целини. То се огледало у материјалном стабилизовању научних установа, конкретно института за
историју у свим републикама. Истовремено су стасали професионални историчари, а створен је и механизам за неговање научног подмлатка. На филозофским факултетима устаљене су постдипломске (специјалистичке) студије, а 70их година већина тих магистара стекла је научни степен доктора историјских
наука, те наставила свој научноистраживачки рад.
Дах идеологије (КПЈ, тј. Савеза комуниста Југославије) видео се у формирању и раду института за изучавање радничког покрета и КПЈ. Републичке
нациократије и бирократије финансирале су ове институте видећи у њима, у историји, утемељење своје државности. У Београду је постојао Институт друштвених наука и у његовом саставу Одељење историјских наука, које се бавило
тзв. грађанском компонентом (оновремена синтагма) у југословенској историји. Истовремено, постојали су и радили у Београду Институт за изучавање радничког покрета, као савезна установа, и Институт за изучавање радничког покрета Србије, као републичка установа. У плановима рада тих института нису
фигурирале српско-руске теме.
Крајем 60-их година захуктао се процес разбијања југословенске државе. То се видело у смањењу надлежности и делокруга савезних инстанци
власти и јачању, науштрб савезних, републичких инстанци (власти). Неки савезни органи су укинути, а преосталим је смањена надлежност. Савезни савет за
научни рад је укинут. Иста судбина задесила је Институт за изучавање радничког покрета. Његово Прво одељење (за изучавање југословенског радничког
покрета) интегрисало се са Одељењем за историјске науке Института друштвених наука те је настао Институт за савремену историју (регистрован 31. јануара 1969. године). Овим уједињењем, образлагано је, престало је парцијално
посматрање и изучавање тзв. грађанске и радничке (револуционарне) компоненте, а предмет рада постала је историја југословенске државе и у том склопу
и историја СФРЈ. Спољна политика Југославије постала је важан сегмент плана
и програма рада новог института.
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Упоредо са афирмисањем професионалних историчара, њихових остварења, појачано је интересовање издавачких предузећа за објављивањем дела из
националне историје, уз ризик да буду оптужени као протагонисти великосрпског национализма. Ипак, београдско издавачко предузеће ''Народна књига'',
понајвише захваљујући директору Видаку Перићу, историчару по образовању,
склопило је уговор са Институтом за савремену историју о заједничком објављивању књига које су настајале у Институту. Једно од првих остварења ове кооперације било је дело писца ових редова, које се директно односило на тему
овог записа.24 До данас се није појавила на српском (и руском?) језику монографија под истоветним или сличним насловом. Исти издавачи објавили су
обиман зборник сећања који се делимично односи на нашу тему. 25 Поједина
проблемска питања из комплекса српско-руских односа у Првом светском рату
нашла су свој опис у посебним чланцима о Николи Пашићу.26
Никола Пашић је био и остао велика тема српске историографије. У наше доба појавило се више књига различитог карактера, разуме се и вредности,
у којима се описују поједини периоди Пашићевог живота и делатности.27
Вредним књигама о Пашићу следила су изворно изврсно утемељена вишетомна дела о краљевима Петру I28 и Александру Карађорђевићу,29 као и војводи Радомиру Путнику. 30 У свим овим делима може се пронаћи покоји податак о нашој теми, као и у књизи Петра Опачића.31
Посматрајући српску историографију о односима Србије и Русије у Првом светском рату као целину, неминовно се поставља питање њене продукције – колико су се српски историчари бавили овом тематиком, колико су иден24

Др Никола Б. Поповић, Односи Србије и Русије у Првом светском рату, Београд 1977.
Прикази: Др Драгољуб Р. Живојиновић, Велике силе и балкански простори – Др Никола Б.
Поповић, Односи Србије и Русије у Првом светском рату, Београд 1977, У: Борба бр. 96 од 8.
априла 1978; Mr Milica Bodrožić, Dr Nikola Popović, Оdnоsi Srbiје i Rusiје u Prvоm svеtskоm rаtu,
Beograd [1977], У: Zbornik Historijskog instituta Slavonije i Baranje, Slavonski Brod 1978, br. 15,
str. 289–293.
25
Jugosloveni u oktobarskoj revoluciji, Zbornik sećanja Jugoslovena učesnika oktobarske revolucije i
građanskog rata u Rusiji 1917–1921, Priredio dr Nikola B. Popović, Beograd 1977.
26
Никола Б. Поповић, Пашић и Русија 1917. године, У: Србија 1917. године, Београд 1988, стр.
175–179; Никола Б. Поповић, Русофилство Николе Пашића, У: Никола Пашић – живот и дело,
Зборник радова са научног скупа у Српској академији наука и уметности, одржаног у Београду
16. и 17. октобра 1995. и у Задужбини ''Никола Пашић, Зајечар, 19. октобар 1995, Завод за
уџбенике и наставна средства, Београд 1997, стр. 233–244.
27
Ђорђе Раденковић, Пашић и Југославија, Београд 1999.
28
Драгољуб Р. Живојиновић, Краљ Петар I Карађорђевић – живот и дело – рат и последње
године 1914–1921, Београд 1994, 3.
29
Бранислав Глигоријевић, Краљ Александар Карађорђевић – уједињење српских земаља,
Београд 1966, I.
30
Саво Скоко, Војвода Радомир Путник, Београд 1984, 1–2.
31
Петар Опачић, Cp6иja и Coлунски фронт, Београд 1984. Друго допуњено издање под
насловом: Србија, Солунски фронт и уједињење 1918, исти издавач (Књижевне новине) објавио
је 1990. године.
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тификовали питања која су била срж међудржавних односа, колико је назначено и отворено проблема којима треба истраживачки приступити. Друго, каква је изворна подлога релевантних радова, да ли искључиво српско-руске провенијенције. Треће, какав је ниво интерпретације, сублимације. Четврто, колики је ниво објективности.
Из изложеног је видљиво да је тема нашег написа већ пола столећа
описивана у оквиру студија националне историје, а у последње три-четири деценије је била предмет и специјалистичких студија, из чега су проистекли зборници докумената и једна обимна монографска студија. Објективне могућности
све до 70-их година 20. века нису омогућавале плодоносније бављење овом тематиком.
Резултати досадашњих истраживања показали су шта је све царску Русију определило да стане на страну Србије у јулској кризи 1914. године, када је
потрошено много енергије у циљу спасавања мира. У првој ратној години
Русија је била прва у пружању материјалне помоћи Србији (кредити, ратни материјал, храна, санитетска помоћ). Што се тиче борбених операција у првој
ратној години, Србија их је водила успешно, али није могла да удовољи захтевима великих савезника (сила Антанте) да борбене операције пренесе на државну територију Аустроугарске. За разлику од Франуске и Енглеске, руски
цар, Врховна команда (Ставка) и руска влада показали су разумевање за српске
разлоге против офанзивних операција у равницама Срема и Славоније.
У процесу јачања борбене моћи српске војске (1915), а касније и обнове
њене моћи (1916–1917), Русија је пружила издашну помоћ, иако је и сама муку
мучила са опремањем своје војске.
Русија је, као и друге силе Антанте, рано била упозната са ратним циљевима Србије. Разуме се, први циљ – одбрана отаџбине, државе је у Русији наишао на свестрано разумевање и подршку. Али крајњи циљ – стварање југословенске државе уједињењем у једну државу Срба, Хрвата и Словенаца – сударио
се са политиком великих савезника – куповине нових савезника (Италија, Румунија, Бугарска, Грчка). Ови европски неутралци цењкали су се око свог уласка у рат на страни Антанте. Део њихове цене односио се на део српске државне
територије, део на српску националну територију, а део на јужнословенски
етнички простор, једном речи: на ратни програм Србије у целини. Примарни
интерес западноевропских сила, а и Русије, 1914–1918. године било је обезбеђивање нових савезника, што је проузроковало хомоген притисак на Србију да
се одрекне дела државне територије (Вардарска Македонија), дела српске националне територије (Банат) и јужнословенске територије на источној обали Јадранског мора.
Трпећи притисак Србија је упорно објашњавала свој ратни програм савезничким владама и европској јавности. Изузетно успешно то је чињено у Русији. Стога се с разлогом тврди да је царска Русија крајем 1916. и почетком
1917. године дошла до уверења да треба подржати ратне циљеве Србије у целини. У том смислу царска Русија није дала изјаву, али је то учинила Привреме280
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на влада Русије марта 1917. године, која је проистекла из руске Фебруарске
револуције.
Српска влада је током 1917. и 1918. године наставила политику ослонца
на Русију. Била је мишљења да принципи руске револуције (укључујући и Октобарску) нису у супротности са њеним ратним програмом.
Будућа изучавања односа Србије и Русије у Првом светском рату свакако могу проширити и ојачати достигнуту изворну подлогу већ познатих отворених питања. Могуће је и отворити неки нови проблем, нарочито из војне сфере, затим односа руске јавности, политичких странака, цркве, али сумњам да ће
довести у питање досадашње резултате и закључке.
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ДРАГАН ШУЋУР
Војни свештеник
Оружане снаге БиХ

УДК 930.85:2(497.15)“1918/1941“
10.7251/GUARS1406283S

ВЈЕРСКИ ПОКРЕТИ У БОСНИ И ХЕРЦЕГОВИНИ
ИЗМЕЂУ ДВА СВЈЕТСКА РАТА
Апстракт: У раду се на основу архивске грађе, црквене периодике и
малобројне литературе говори о вјерским покретима који су се појавили између два свјетска рата на одређеним подручјима Босне и Херцеговине.
Кључне ријечи: Богомољачки покрет, хришћанска заједница, богомољци, епископи Николај и Нектарије, манастир Тавна, јеромонах Василије
(Стриљчек), колонисти, унијати, епархије Зворничко-тузланска и Бањалучка.
Вјерски покрети међу православним становништвом у БиХ између два
свјетска рата били су необична и краткотрајна појава, али занимљива за проучавање, јер је оставила значајан траг на црквени живот. Коријене таквих појава
треба тражити у домену не само вјере, већ и психологије, али и у оквиру специфичности историјских околности, као и социјалног и културолошког амбијента. Иначе, покрети се јављају као израз жеље за промјеном или преображајем, како појединаца тако и групе или цијелог народа. Оба покрета у БиХ имала су сличан циљ – преображај обичног становништва у којем су се и појавили. Први од њих – богомољачки покрет – изазивао је не малу пажњу истраживача, али само за подручје Србије, док је његова појава у источним дијеловима
Босне занемарена. Такође, покрет враћања колониста у ''прадједовску'' вјеру
потпуна је историјска непознаница, те овај рад представља скроман допринос
исправљању те ''неправде''.
Богомољачки покрет (Народна хришћанска заједница)1, прелио се из Србије преко Дрине у источне дијелове Босне. Прва појава богомољаца забиљежена је у селима око Вишеграда, по којима се читало Свето писмо и обављале
молитве са исповијешћу. Због тога је парох вишеградски Бранко Поповић тражио од Друштва ''Братство'' да пошаљу вјерских књига, Свето писмо и молит-

1

О Богомољачком покрету или Народној хришћанској заједници писали су владика Николај
(Велимировић) Сабрана дјела; Епископ Хризостом, Народна хришћанска заједница, Српска
православна црква 1920–1970. Споменица о 50–годишњици васпостављања Српске патријаршије, Београд, 1971, 345–363; Радмила Радић, Народна веровања, религија и спиритизам у
српском друштву 19. и у првој половини 20. века, Београд, 2009.
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веника, што је ''Братство'' и учинило, шаљући већу количину књига.2 Прва
скупљања и сабори присталица овог покрета била су у Зворничко-тузланској
епархији, тачније у манастиру Тавна. Први званични сабор организован је 1934.
године и трајао је два дана, 29. и 30. септембра. Међутим, богомољачки покрет
се појавио и ширио по западном дијелу ове епархије већ неколико година прије
овог сабора. Судбоносни догађај овог покрета био је поклонички поход вјерника манастиру Тавна, организован у Покајној години3, о Духовима 1933. године,
под вођством епископâ Нектарија и Николаја. У походу је учествовало 10.000
вјерника. ''Пламене и убједљиве проповиједи'' бесједника о покајању и обраћању Богу и Цркви, оставиле су тада на поклонике снажан утисак. Од тог догађаја богомољачки покрет је удвостручио своје чланство. Тако су крајем јула 1934.
била у Епархији зворничко-тузланској 64 братства са 5.316 организованих
чланова.4
Сабор у Тавни 1934. сазвао је надлежни епископ са циљем да се организација заједнице утврди стварањем епархијског савеза братства, који ће помагати ширење Богомољачког покрета у Епархији. У овом сабору, поред епископа
Нектарија, учествовало је 40 свештеника, јер је том приликом одржана и годишња исповијест свештеника, док је епископ Николај послао своју делегацију. На сабору је било око 6.000 душа. Усвојени су реферати проте Петра Јовановића о стању покрета у Епархији, затим реферат проте Јована Магарашевића о дужностима братства и члановима НХЗ и, на крају, реферат проте Ристе
Бабуновића о крсним славама братства. Сабор је послије изнесених реферата
донио резолуцију о дјеловању и раду братства и чланова Народне хришћанске
заједнице у Зворничко-тузланској епархији.5 За предсједника Управног одбора
овог савеза изабран је архимандрит Данило Билбија, настојатељ манастира Тавна.6 Сабор чланова НХЗ одржаван је и у осталим манастирима ове епархије. Но
манастир Тавна постао сједиште Богомољачког покрета за Епархију зворничкотузланску, гдје се сваке године на Духове одржавала сједница Управног одбора
братства НХЗ.7
Касније је издан Пословник Савеза ''Братство'' НХЗ, у којем се говори о
томе ко чини ''Братство'', шта је сврха те организације, који су циљеви, ко може
постати члан итд. О раду Заједнице владика Нектарије је у божићној посланици
1936. године констатовао да се ''од појаве покрета у народу, осјећају благодатне
посљедице''. Такође је изнио да адвентисти и назарени покушавају да одвраћају
2

Братство, Лист за вјерско и народно просвјећивање, Сарајево, број 1, 1925, стр. 24.
Патријарх српски Варнава прогласио је 1933. годину од Часног поста до Васкрса 1934. као
Покајну годину, ради успомене на 1900. година од страдања и смрти Господа Исуса Христа.
Братство, бр. 6–7, 1934, стр. 81–84.
4
Братство, бр. 10–11, 1934, стр. 170–171.
5
Братство, бр. 10–11, 1934, стр. 171–172.
6
Нови Источник, Службени лист Православне Епархије дабробосанске, Сарајево број 10, 1934,
стр. 314–316.
7
Братство, бр. 9–10, 1935, стр. 180; бр. 7–8, 1937, стр. 151.
3
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вјерне од светог Православља, те савјетовао своје вјернике ''да буду вјерни и
одани синови св. православне вјере, коју је основао сам Христос, а наш Св.
Сава у српском народу раширио и учврстио''. 8 Велик сабор одржан је 1936. у
Тавни, а трајао је од 19. до 21. септембра. Посебан и драг гост био је владика
Николај, који је том приликом одржао бесједу о јединству Оца, Сина и Светога
духа, тражећи од присутних да и они живе у слози и љубави. Током свечаности
откривена је спомен плоча кнезу Иви од Семберије.9 И 1939. године, 23. и 24.
септембра, одржан је велики сабор богомољаца у манастиру Тавна. На њему је,
поред надлежног епископа, учествовао велики број свештеника и мноштво
вјерника. Након богослужења, у раду сабора је послије прочитаних реферата
донесена резолуција којом се позивају сва братства да оснују братске књижнице и народне читаонице, да стварају хорове за пјевање духовних и народних
пјесама, да држе народне обичаје и носе народну ношњу итд. Сабор је позвао
братства да оживе обичај мобе, тј. да се ради на њивама и усјевима како би се
''богомољци показали на дјелу''. На крају, сабор је закључио ''да нам је данас
више него икада потребна свенародна молитва и свенародно покајање, да се
молимо за мир у свијету, да се молимо за сигурност државе наше, да се молимо
за нашег младог Краља и за умножење љубави, милости и правде''. 10
Први пут у Тузли 12. маја 1940. ''Братство'' НХЗ је одржало сабор и пренијело сједиште ове заједнице из манастира Тавна. На сабору је, поред епископа Нектарија и свештенства, учествовало око 3.000 душа. Поред других бесједника, одушевљење свих присутних изазвао је професор Београдског универзитета Драгољуб Страњаковић, који је говорио о ''вјери и слободи Србиновој'', истичући да су Срби баш пред црквама и на народним саборима рјешавали најважнија питања у својој историји. Професор се посебно осврнуо на историјске
везе Босне и Херцеговине са Србијом.11 На крају сабора донесена је резолуција у којој се истиче потреба чувања прадједовске вјере, али и тековина до којих
се дошло великим жртвама.12 На Преображење 19. августа 1940. одржан је велики сабор ПНХЗ у манастиру Озрен. Поред надлежног епископа, сабору је
присуствовао велики број свештеника и вјерника, чланова овог покрета. Главни
реферат одржао је синђел манастира Жича Јован Рапајић, велики духовник и
бесједник. Увече је завршен рад сабора, његов први дио, с тим да се настави у
Тузли о Покрову Пресвете Богородице.13
Осим ове, у другим епархијама у БиХ није било великих сабора богомољачког покрета. У Захумско-херцеговачкој епархији, на заузимање епископа
Тихона и Чеде Милића, старјешине херцеговачких сокола, тек од 1939. и 1940.
из источне Босне су долазили мисионари Бранко Симеуновић и Стеван Малић.
8

Нови Источник, бр. 3, 1936, стр. 84–85.
Нови Источник, бр. 11, 1936, стр. 311–313.
10
Нови Источник, бр. 9 – 10, 1939, стр. 355–357.
11
Нови Источник, бр. 6–7, 1940, стр. 208–209.
12
Братство, бр. 5–6, 1940, стр. 107–108.
13
Нови Источник, бр. 9–10, 1940, стр. 297–298.
9
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Послије њих била је слијепа пјесникиња и рецитаторка Драгиња Бошковић и са
њом монахиња Сара Ђукетић. Те су двије групе обишле скоро сва херцеговачка
села, држећи проповиједи на којима се окупљало на стотине вјерника, желећи
да чују ''живу јеванђељску ријеч''. Ипак, у Захумско-херцеговачкој епархији било је регистровано само једно братство у селу Сељани.14 У другим епархијама у
БиХ није забиљежено јављање богомољаца, као ни њихово дјеловање.
Што се тиче самог богомољачког покрета, у почетку је пријетила опасност да покрет пође странпутицом, те да се из њега изроди нека нова секта.
Међутим, настојањима епископа Николаја и свештенства, који су преузели вођство, покрет је остао у оквирима Православне цркве и учинио много на подизању вјере и морала у народу.15 Овај покрет дао је СПЦ три позитивне ствари:
живо је заталасао између два рата вјерски живот у Србији, Војводини и источној Босни, омасовио је први пут код нас вјерску штампу и обновио монаштво у
нашим скоро опустјелим манастирима. У БиХ је од чланова НХЗ створена монашка матица само у манастиру Тавни, а села Слатина и Угљевик у Семберији
дала су неколико монаха и монахиња.16 Народна хришћанска заједница живјела
је интензивно 20 година – од Првог до Другог свјетског рата – и никада није
званично призната од СПЦ, премда је то неколико пута молила и очекивала. Ни
међу архијерејима није било једниственог става. Митрополит бањалучки Василије изјаснио се против ''удружења богомољаца'', док је епископ Нектарије био
не само поштовалац већ и њихов заштитник и вођа. Епископ захумско-херцеговачки Јован изразио је жаљење што се у Светом архијерејском сабору много
расправљало о богомољачком покрету а да о томе никада није донијета једна
одређена начелна одлука.17
Други покрет, једнако снажан мада различит од претходног, појавио се
такође између два рата, у другом крају Босне, тачније у Босанској Крајини. Покрет се односио на враћање малоруских колониста у православну вјеру и био је
јединствен у свему. Покрет се јавио само у пар села Прњаворског среза, мало
се ширећи на друга мјеста Босанске Крајине. Оваква акција враћања колониста
у православну вјеру није забиљежена у другим крајевима БиХ. Колонисти које
је Аустроугарска насељавала од окупације БиХ до Првог свјетског рата на
подручја сјеверне и сјевернозападне Босне били су углавном римокатолици и
протестанти, мада је био велики број православних и бивших православних
унијата, Украјинаца и Русина из Галиције и закарпатских области.18 Прије и у
току Првог свјетског рата међу досељеницима је постојала жеља да се врате у
православну вјеру, с тим да је она почела да се дјелимично остварује тек 1922,

14

Епископ Хризостом, Народна хришћанска заједница, стр. 357
Нови Источник, бр. 11, 1936, стр. 318.
16
Епископ Хризостом, Народна хришћанска заједница, стр. 361.
17
Исто, стр. 356.
18
Српска православна епархија бањалучка 1900–2000, Шематизам, Бањалука 2000, стр. 389;
Борис Небесниј, Украјинци у Србији, објављено на сајту Растко 2007.
15
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кад је дошао њихов саплеменик јеромонах Василије Стриљчек19. Он је, прво
сам, а онда са придошлим свештеницима Крижановским и Прекрасновим,
покренуо и водио ''акцију'' враћања унијата у православну вјеру. Основао је
четири добро уређене парохије у Хрваћанима, Мујинцима, Новој Дубрави и
Прњавор-Ресавцима. Настојао је да и у другим мјестима (Лепеница, Селиште,
Деветина, Каменица, Козарац, Бањалука и др.) гдје су живјели колонисти, такође формира православне парохије. Осим материјалних тешкоћа, враћање у православну вјеру снажно је ометала римокатоличка пропаганда преко жупника
(како су понекад ословљавали унијатске свештенике) у Прњаворском срезу.
Иако тешког материјалног стања, повраћеници у православље успјели су да подигну неколико цркава. Прва коју су подигли била је у Хрваћанима, посвећена
је Покрову Пресвете Богородице. Поред ове, биле су још цркве у Мујинцима,
Новој Дубрави и Каменици, те капела у Расавцу. Све су оне биле махом
саграђене од дрвета.20 Од великог а можда и највећег значаја за овај покрет
била је црква у Прњавору, уз коју је био и манастир са руским монахињама.
Други свјетски рат зауставио је започету акцију враћања унијата у православну вјеру. Окупацијом БиХ од стране НДХ многи колонисти прешли су у
римокатоличку вјеру, велики број их је пострадао а многи су побјегли. Свештеници Стриљчек и Крижановски избјегли су у Србију. У Прњаворском, Бањалучком и Приједорском срезу силом је, под пријетњом исељавања и одузимања
имања, преведен у гркокатоличку вјеру велики број православних Украјинаца и
Русина, колониста из Украјине.
Завршетак рата и долазак комунистичке власти није донио ништа добро
колонистима. Мисионарски свештеници нису се могли вратити у своје парохије, а имовина је национализована.21 На приједлог Црквеног суда Бањалучке
19

Отац Василије Стриљчек рођен је 29. фебруара 1892. у Хусјатину (област Трнопољ – Западна
Украјина). Рукоположен је у чин јерођакона 9/22. маја 1922, а сутрадан у чин јеромонаха. Упућен је на пастирску дужност православног мисионара међу унијатима у Прњаворском срезу у
Босни, те постављен за пароха хрваћанског и сабрата манастира Моштаница. У току Другог
свјетског рата одлази најприје у Београд, па у Шабачко-ваљевску епархију (1941), гдје борави
једно вријеме. На послушању је био и у Семберији, гдје је у недостатку свештенства опслуживао једанаест парохија. Након доласка епископа др Василија (Костића) на трон Епархије бањалучке (1947), протосинђел Василије се враћа у матичну епархију. Комунистичка власт не дозвољава му боравак у Хрваћанима, чиме му је забрањен пастирски рад међу Украјинцима. Смјештен је у манастир Гомионицу, гдје се налазио у кућном притвору. Ту је остао до упокојења
1958. године. Сахрањен је у хрваћанској украјинској цркви, коју је он градио. Биографија оца
Василија Стриљчека налази се у чланку Служитељ олтара Божијег, јеромонаха Платона,
објављеном на сајту манастира Липље, www.manastirliplje.com; Шематизам Српске православне Епархије бањалучке 1900–2000, 389–398; Драган Шућур, Бањалучка епархија за вријеме
епископа др Василија (Костића), 1947–1961, Бањалука 2009, стр. 57, 67, 108, 117–118.
20
АСАС (Архив Светог архијерејског синода СПЦ у Београду), фасцикла II, 1946. Извјештај о
прегледу малоруских православних парохија: Хрваћани, Прњавор-Расавац и Нова Дубрава. Опширан извјештај саставио је 5. априла 1935. свештеник Петар Рађеновић, члан Црквеног суда
Бањалучке епархије.
21
Шематизам, н. д., стр. 390–391.
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епархије, Синод је укинуо мисионарске парохије 1946. године, док су остаци
придодати сусједним парохијама.22 Страдање у рату, насилно наметање уније,
немогућност повратка православних украјинских свештеника, аграрна реформа
и колонизација, затим опште сиромаштво, све то утицало је на исељавање колониста у великом броју. Највише их се иселило у Канаду и Аустралију, а
велики број у Војводину. Вјерске потребе православних Украјинаца који су остали обављали су свештеници Бањалучке епархије.23
Драган Шућур
Вјерски покрети у Босни и Херцеговини
између два свјетска рата
Резиме
Вјерско-црквени покрети који су се појавили само на ограниченим дијеловима Босне и Херцеговине између два свјетска рата, нису имали ништа заједничко, осим времена и оквира у којем су се појавили. Богомољачки покрет био
је искључиво заступљен у источним дијеловима Босне, тачније само у Зворничко-тузланској епархији. Имао је своје име и био је везан за исти покрет у Србији. Покрет за враћање малоруских колониста био је без имена и везан само за
одређено подручје Бањалучке епархије. Првим је управљао српски владика, а
другим украјински јеромонах. Циљ и задатак првог било је јачање православне
вјере међу ратом опустошеним (материјално и духовно) српским становништвом, док је други покрет имао задатак да некадашње православно становништво врати у крило православља. Један је био везан за српски народ, док је
други био усмјерен само на једну групу колониста. Оно што им је заједничко
јесте вријеме њиховог трајања. Оба су се појавила послије Првог и нестали током Другог свјетског рата. Осим временског, заједнички оквир била им је Српска православна црква. Наиме, и један и други покрет имали су пуну подршку
надлежних архијереја.

Dragan Sucur
Religious Movements in Bosnia and Herzegovina
between the Two World Wars
Summary
22
23

Драган Шућур, н. д., стр. 42.
Шематизам, н. д., стр. 391.
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Religious and ecclesiastical movements that have emerged only in limited
parts of Bosnia and Herzegovina between the two world wars had nothing in
common, except the time and framework in which they appeared. Sanctimonious
movement was only present in the eastern part of Bosnia, namely only in the Zvornik
- Tuzla eparchy. It had own name and was linked to the same movement in Serbia.
The movement for Little Russians colonists return had no name and was tied to a
particular area of Banja Luka Eparchy. The first was administered by the Serbian
bishop, and second by the Ukrainian monk. The aim and task of the first was to
strengthen Orthodox religion among the war-ravaged (material and spiritual) Serbian
population, while the second movement had sometimes a task to return the Orthodox
population into the wing of Orthodoxy. One was purely related to the Serbian people,
while the other was focused only on one group of colonists. What they had in
common is the time of their existence. Both appeared after World War I and
disappeared during World War II. Beside time framework, a common one was the
Serbian Orthodox Church. Namely, both movements had full support of the relevant
bishops.
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УДРУЖЕЊЕ СТУДЕНАТА ''ПЕТАР КОЧИЋ''
НА УНИВЕРЗИТЕТУ У БЕОГРАДУ
Апстракт: На основу архивске грађе, литературе и сећања, бачено је
више светла на делатност једног од најзначајнијих студентских удружења на
Београдском универзитету у периоду између два светска рата.
Кључне речи: Удружење, Петар Кочић, Универзитет, управа, скупштина, одбори, приредбе, студентски покрет, Босна и Херцеговина.
Студентско удружење ''Петар Кочић" припадало је групи општих, културних удружења. У њега су се учлањивали студенти свих факултета, али
првенствено они који су на Београдски универзитет долазили из Босне и Херцеговине. Због тога, а још више због његовог веома активног деловања у БиХ,
посебно у Босанској Крајини, имало је и карактер покрајинског, односно завичајног удружења.
У настојању да реконструишемо рад овог удружења, које је одиграло
значајну улогу у напредном студентском покрету и културном животу студената, користили смо, пре свега, архивску граћу фонда Београдског универзитета,
посебно преписку Удружења с ректоратом, затим записнике са седнице Акционог одбора стручних студентских удружења, записнике са седница Универзитетског сената и Универзитетске управе и др. Корисно су нам послужила и
сећања Максима Дакића, некадашњег члана управе Студентског удружења
''Петар Кочић''1, као и истраживања Милице Дамјановић.2 Изворна архивска
грађа самог Удружења није сачувана.
Када је основано Студентско удружење ''Петар Кочић", не може се тачно утврдити на основу расположивих извора. Најстарији документи на које смо
наишли су из 1930. године, али нема сумње да је Удружење основано знатно
раније. Тако у једном документу из 1931. пише да Удружење ''већ неколико

1

Сећања су објављена у књизи: Београдски универзитет у предратном периоду, НОР-у и револуцији
(саопштења и прилози са Симпозијума одржаног у Београду 14–16. ХII 1982), Београд, 1983,
411–423.
2
М. Дамјановић, Напредни покрет студената Београдског универзитета, Београд, 1974, књ. 2.
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година ради на оснивању Фонда Петра Кочића''.3
На годишњој скупштини Удружења, одржаној 19. априла 1931, изабрана
је управа чији је председник био Ристо Б. Јанковић. У управи су још били:
Остоја Цвијетић, Перса Теофановић, Здравко Ј. Танасић, Асим Бајрамовић,
Ибрахим Салихагић, Светозар Марјановић, Халид Имамовић, Драго Пантелић,
Мирко Ћуковић, Анка Панић, Тошо Диовић, Хајрудин Бујукалић и Лепосава
Вујичић.4
Пошто су сва стручна и друга студентска удружења морала да усагласе
своја правила с новом Уредбом о универзитетима од децембра 1931, и Удружење ''Петар Кочић" је током 1932. приступило изради својих правила. Њихов
нацрт предат је универзитетским властима 4. новембра 1932, а Универзитетски
сенат одобрио их је на седници одржаној 21. јануара 1933. године.5
У Правилима је, поред осталог, назначено да је циљ Удружења ''културно подизање нашег народа, материјално и морално потпомагање својих чланова, оснивање 'фонда Петра Кочића' на Универзитету у Београду''. Даље се каже
да је Удружење дужно да, по могућности, оснује своју трпезу и организује
сваке године летовања и екскурзије за своје чланове. Приходе Удружења сачињавали су улози редовних чланова, помагача, утемељивача и добротвора,
добровољни прилози и приходи са разних приредби, забава, концерата, предавања и сл. Редовним члановима Удружења могли су постати само редовни
студенти Београдског универзитета. Чланарина је износила пет динара по семестру, колико и уписнина. Органи управе били су управни и надзорни одбор,
редовна и ванредна скупштина.
Пошто је један од основних циљева Удружења било оснивање ''фонда
Петра Кочића'', уз Правила је универзитетским властима предат на разматрање
и усвајање и Правилник о фонду ''Петра Кочића''. Универзитетски сенат је примио Правилник на седници од 30. марта 1933, док је на седници од 22. новембра прихватио неке његове измене.6 За Фонд Петра Кочића Правилником је била одрећена сума од 15.000 дин., с тим што је 10.000 дин. требало уплатити месец дана након одобравања Правилника. Фонд је био намењен искључиво за
наградне темате чији предмет су могла бити само нека питања везана за БиХ,
првенствено за Босанску Крајину, као и за књижевни и социјално-политички
рад Петра Кочића.
У периоду 1930–1933. основни вид активности Удружења биле су разне
приредбе, концерти и предавања. Посебно треба поменути концерте одржане 5.
априла 1930,7 18. јануара 1932,8 7. маја 1932.9 и 15. марта 1933. године,10 на
3

АС, УБ, IV–170–1931.
АС, УБ, VII–12–1931.
5
AС, УБ, VI–44–1933.
6
Исто
7
АЈ, 66/П, ф.10
8
АС, УБ, IV–170–1931.
9
АЈ, 66/П, ф. 10.
4
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којима је, поред осталих, учествовао хор ''Обилић'' са члановима опере Народног позоришта, а приход је био намењен отварању мензе Удружења, оснивању
Фонда ''Петра Кочића'', пострадалима од поплава, рударима и др. Министарство просвете, по правилу, ослобађало је Удружење плаћања таксе на продате
улазнице, што је омогућавало да прикупљена средства буду знатно већа. Приредбе су најчешће одржаване у свечаној сали нове зграде Универзитета или на
Коларчевом народном универзитету. Удружење се 1932. обраћало ради новчане помоћи Краљевској банској управи Врбаске бановине у Бањалуци, али је
било одбијено.11
Нису позната имена свих чланова управе Удружења у 1932. и 1933. години, али на основу потписа на документима сазнајемо да је председник управе
најпре био Борислав Павић, а затим Миленко Карановић. У управи су још били: Милош Поповић, Тијана Гавриловић, Ђорђе Станишљевић, Давид Данон,
Ибрахим Салихагић, Петар Ловрен и Тошо Диовић.12
Крајем 1933. избили су неспоразуми у вези с Фондом ''Петра Кочића".
Поједини чланови управе, посебно благајник Ибрахим Салихагић, нису се слагали с неким одредбама Правилника о фонду, тако да сума од 10.000 дин. као
главница фонда није уплаћена. У међувремену, благајник Салихагић упућен је
на одслужење војног рока, одневши са собом новац Удружења, тако да су искрсли нови проблеми. За 21. јануар 1934. била је сазвана ванредна скупштина
Удружења, која је требало да расправи и питање Фонда ''Петра Кочића''. Међутим, скупштина је, како то пише у једном извештају, ''прекинута од стране
председника ради неспоразума о оснивању Фонда Петра Кочића". Опозиција
је тражила да се не оснива фонд и настала је толика галама да се скупштина морала распустити".13
Ванредна скупштина је поново сазвана 29. априла 1934. и на њој је одлучено да нова управа донесе нови пројект Правилника о фонду ''Петра Кочића'' и
изнесе га пред ширу конференцију чланова Удружења, а затим и пред скупштину, с тим што би улагање новца по старом правилнику било одложено.14
На скупштини је изабрана нова управа у којој су били: Ђорђе Станишљевић као председник, затим Петар Ловрен, Боро Павић, Никола Поповић,
Диана Бабић, Давид Данон, Халил Абдомеровић, Божо Стојановић, Вацлав
Подрабски, Јелена Манојловић, Салих Капетановић, Хајрудин Филиповић, Веселка Чеклић, Димитрије Милановић и Владислав Бањац.15
Удружење су у то време чинили махом студенти националисти, а поред
њих било је и студената без опредељења, као и оних демократски настроје-

10

Исто
АС, УБ, V–97–1932.
12
АС, УБ, V–97–1932: VI–44–1933
13
Извештај Надзорног одбора Студентског удружења ''П.Кочић'', AС, УБ, XI–51–1934.
14
Саслушање Ђорђа Станишљевића од стране универзитетских власти, АС, УБ, Х1-51-1934.
15
АС, УБ, XI–51–1934.
11
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них.16 Активно је деловала и једна група комуниста коју је предводио Хасан
Бркић.
До прве јаче конфронтације мећу члановима дошло је на годишњој
скупштини Удружења, одржаној 9. децембра 1934.17 На скупштини су истакнуте три кандидатске листе за нову управу и то: листа Гојка Бановића, студента
филозофије, листа Милана Илића, студента филозофије и листа Ђорђа Станишљевића, студента права. Прву и трећу листу сачињавали су углавном студенти националисти, а другу, Илићеву, демократски настројени студенти и
комунисти. Пошто је на Бановићевој листи било празних места, он их је покушао попунити студентима са Сганишљевићеве листе, што је изазвало негодовање присутних студената, посебно оних с Илићеве листе и њихових присталица. Ситуација се није поправила ни када је Станишљевић повукао своју листу пошто је известан број студената, предвођених Хасаном Бркићем, и даље
протестовао, сматрајући да је Бановићева листа неправилно састављена, односно да је створена пактирањем са Станишљевићевом листом. Иако у мањини,
ова група студената никако није попуштала. Настала је општа галама и сви покушаји да се гласање обави нису уродили плодом. Изасланик универзитетских
власти, др Драгослав Страњаковић, обуставио је рад скупштине баш у тренутку
када су присталице Бановићеве листе, захваљујући бројној надмоћности, код
већег дела присутних студената створили утисак да је Бановићева листа изабрана акламацијом. Чак је и на табли било написано да је нови председник
Удружења Гојко Бановић. Чињеница је, међутим, да правог гласања није било
и да ниједна листа није званично победила, што је и др Страњаковић потврдио
у свом извештају упућеном ректору 16. децембра 1934. године.18
У вези са скупштином одржаном 9. децембра 1934, у ректорат су неколико дана касније стигла још два извештаја.19 Један су, у име 108 потписаних
студената, чланова и подржавалаца Бановићеве листе, упутили председник и
секретар деветодецембарске скупштине (Борислав Павић и Војислав Кондић),
тражећи од универзитетских власти да потврде избор управе са листе Гојка Бановића, тврдећи да је правилно изабрана на скупштини, док су други извештај
упутили чланови и подржаваоци Илићеве листе (њих 71),20 тражећи управо
супротно – да се не легализује управа с Бановићеве листе, с обзиром на то да је,
како је речено, тврдња о њеном избору акламацијом на скупштини 9. децембра
произвољна и нетачна. Из записника са седница Универзитетске управе и Сената не види се да ли је расправљано о овим извештајима и захтевима, али се на
16

Сећања Максима Дакића
Скупштина је, у ствари, била заказана за 2. децембар, када је и почела рад, али је прекинута
због нереда насталог услед несређених кандидатских листа за нову управу – АС, УБ, ХI–51–
1934.
18
АС, УБ, XI–51–1934.
19
Исто
20
Исто. Међу потписаним студентима у овој групи налазили су се, поред осталих, Хасан Бркић, Милан Илић, Фикрет Дедић, Осман Сабитовић, Гојко Половина, Живко Жижић и др.
17
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основу потписа на документима Удружења из 1935. види да је председник
управе био Гојко Бановић, што значи да су универзитетске власти прећутно
прихватиле управу с његове листе.
Иако је у Студентском удружењу ''Петар Кочић" било напредних, односно лево оријентисаних студената, они због малобројности нису успевали да озбиљније угрозе позиције студената националиста и студената припадника десне реакционарне струје Земљорадничке странке. Тако је било све до јесени
1935. године,21 када долази до промене у односу снага. У оквиру акције КПЈ и
СКОЈ-а да своје чланове убаце у руководства свих студентских удружења, није
изостављено ни Удружење ''Петар Кочић". Студенти – комунисти потрудили су
се да на редовној годишњој скупштини, заказаној за 24. новембар 1935, учествују у што већем броју. Велики број студената левичара, посебно из БиХ,
уписао се те јесени у Удружење. Према сећању Максима Дакића, Удружење је
тада имало око 600 чланова.
Да би се избегли евентуални нереди на скупштини, којих је раније често
било, управа Удружења тражила је од универзитетских власти да забране слободан приступ у салу, односно да скупштини могу присуствовати само чланови
који имају новоиздате легитимације.22
Треба напоменути да се велики број студената учланио у Удружење
пред саму скупштину. И лева и десна струја, у настојању да обезбеде што више
присталица, делиле су непопуњене чланске карте студентима да их сами попуњавају. Није било времена да све те карте буду потписане од неког члана
управе Удружења. Забележен је чак случај да је Радан Грујичић уписивао нове
чланове у ходнику за време саме скупштине.23
На скупштини су се појавиле две листе кандидата за нову управу – листа Народне студентске омладине, коју су чинили напредни студенти (комунисти, демократи и леви земљорадници), на челу са Бранком Јовановићем, и листа Земљорадничке студентске омладине, коју су, захваљујући утицају Видака
Ковачевића, Радана Грујичића, Милана Чарапића и још неких, чинили реакционарни (режимски) студенти – националисти и десни земљорадници. На челу
ове листе био је Сретен Миовчић.
Важно је истаћи да су се на иницијативу Хасана Бркића, ноћ уочи скупштине, у стану Дејана Поповића састали представници обе струје да покушају
саставити заједничку листу, чиме би се избегли нереди на скупштини. На
једној страни били су Хасан Бркић, Милош Поповић и Дејан Поповић, а на
другој Сретен Миовчић, Видак Ковачевић и Салко Капетановић. Било је договорено да носилац листе буде Сретен Миовчић, а да свака страна да још по
седам чланова. Међутим, кад је требало да се 24. новембра ујутро, пред почетак
саме скупштине, дефинитивно утврде имена чланова управе јединствене листе,
21

АС, УБ, XII–94–1935.
Исто
23
Саслушање Хасана Бркића, АС, УБ, III–77–1935.
22
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Видак Ковачевић је неочекивано известио да заједничка листа не долази у
обзир пошто се, наводно, његови људи с тим не слажу. Тако је свака страна
изашла са својом листом. У вези с поменутим преговорима, Хасан Бркић је на
каснијем саслушању изјавио: ''Преговоре нисмо водили због тога што смо
предвиђали евентуални неуспех наше листе, него нам је био циљ да се окупе
сви чланови П. Кочића који су осећали потребу реорганизације његовог рада
као и одстрањење оних који су прошле године на један нелегалан начин били
изабрани, с тим што је без гласања изабрана управа''.24
Скупштина, којом је председавао Гојко Бановић, председник Управног
одбора Удружења,25 почела је рад око 9,30 часова. У сали 63 на Правном факултету окупило се око 450 студената. На улазним вратима налазили су се, као
главни редари, Вујица Јевђевић (са Миовчићеве листе) и Осман Сабитовић (са
листе Б. Јовановића). Њихов задатак био је да не дозволе да у салу уђу студенти који не покажу чланску карту Удружења, признаницу о уплати чланарине
(уписнине) и индекс о редовном студирању. Мећутим, ни један ни други нису
били тако строги према својим истомишљеницима, па је известан број студената ушао у салу само на основу индекса. Када је скупштина већ почела, повећа
група студената без чланских карата, покушала је да се пробије у салу. Настала
је велика гужва, а потом и туча чији су главни актери били Младен Патерностер и Осман Сабитовић, с једне, и Видак Ковачевић и Вујица Јевђевић, с друге
стране. Најдебљи крај извукао је Јевђевић, који је био повређен и изнесен напоље. Изасланик универзитетских власти др Мехмед Беговић, доцент Универзитета, прекинуо је скупштину да би се избегли даљи нереди, који су, како је
навео у извештају, ''изгледа унапред били приправљени''.26
Др Беговић је, свакако, био у праву. Сукоб су испланирали и изазвали
подржаваоци и чланови Миовчићеве листе, на челу с Видаком Ковачeвићем,
пошто су увидели да су у мањини и да ће листа Бранка Јовановића сигурно победити. Једино што им јe преостало било је да покушају спречити рад скупштине. С тим у вези, када је након избијања инцидента Видак Ковачевић повикао: ''Напоље они који су земљорадници'', надајући се да ће велики број студената изаћи из сале, изашло их је свега око 50, а осталих 400 остало је унутра.27
Непосредно по распуштању скупштине стигла је полиција, тако да су на
лицу места ухапшени Младен Патерностер и Миљенко Остојић. Обојица су
приведени и саслушани у Управи града Београда, с тим што је Младен Патерностер и претучен од агената Ђорђа Космајца и Косте Тасића.28 Истог дана
приведен је и саслушан и комуниста Фикрет Дедић. Њега је одмах после скупштине код ''Касине'' на Теразијама претукла једна група студената у којој су би24

Исто
Било је предлога да се изабере привремени председник који би водио окупштину, али то није
усвојено.
26
АС, УБ, III-77-1935.
27
Саслушање М. Патерностера и Ф. Дедића – АС, УБ, III–77–1935.
28
Саслушање М. Патерностера, АС, УБ, III–77–1935.
25
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ли Видак Ковачевић, Хасан Дураковић, Милан Чарапић, браћа Радослав и Драгутин Јакшић и Сретен Миовчић, препознавши, наводно, у њему једнога од
оних који су тукли Вујицу Јевђевића. Дедића су од тежих последица спасли
жандарми који су га касније и привели у полицију.
Поводом иицидента на годишњој скупштини Студентског удружења
''Петар Кочић'' и напада на Фикрета Дедића, универзитетске власти саслушале
су чак 29 студента и три служитеља Универзитета, било као актере или сведоке. Поред осталих, саслушани су Младен Патерностер, Миљенко Остојић, Фикрет Дедић, Дејан Поповић, Хасан Бркић, Авдо Хумо, Мирослав Попара, Осман Сабитовић, Вујица Јевђевић, Сретен Миовчић, Видак Ковачевић, Павле
Поповић, Милутин Зечевић, Милош Поповић, Бранко Јовановић, Гојко Бановић и други.29
Због инцидента на годишњој скупштини Студентског удружења ''Петар
Кочић'' 24. новембра 1935, ректор је одлучио да за извесно време обустави одржавање скупштина студентских удружења, па је тако и већ заказани општестудентски збор из истих разлога био одложен и, уместо 30. новембра, одржан је
8. децембра 1935. године.30 Реферишући о инциденту, ректор В. Ћоровић је на
седници Универзитетског сената, одржаној 3. децембра 1935, истакао ''да треба
јачати националне елементе одвајањем од левичара неактивних и неутралних
студената''. Његово виђење било је да су на скупштини Удружења ''Петар Кочић" комунисти мало потиснути, што је знак полаганог оздрављења. Чињеница
је, мећутим, да су комунисти управо на овој скупштини показали своју снагу,
без обзира на то што нису одмах успели да преузму управу Удружења у своје
руке.
После догађаја који су се збили 24. новембра 1935, Удружењем је једно
време руководила стара управа, с тим што је, уместо Гојка Бановића, председник био Владислав Бањац. Управу су још чинили: Шериф Ађемовић, Мухамед
Садиковић, Страхиња Симић, Душица П. Кочић,31 Петар Ловрен, Ненад Токић,
Мирјана Ђорђић, Вујица Јевђевић, Војислав Кондић и Адем Османбеговић.32
Да би се ситуација у Удружењу колико-толико побољшала, вођени су
преговори између две завађене струје у којима су значајну улогу одиграли Илија Дошен и Богдан Капелан.
29

Остали саслушани студенти су: Мидхат Даутовић, Абдурахман Тупора, Хусеии Хоџић, Милаи Чарапић, Радислав Јакшић, Дратутин Јакшић, Хасан Дураковић, Радомир Мандић, Војислав
Кондић, Радоје Прелевић, Павле Горанин, Нусрет Мемишевић и Јагош Ракочевић. Треба напоменути да након саслушања није дата званична оцена или извештај у вези са инцидентом. Сваки саслушани студент имао је своје виђење догађаја, а они који су били окривљени, мало шта
су признавали, пребацујући кривицу на друге.
30
Записник са седнице Универзитетске управе од 26. XI 1935, Сената од 3. XII 1935. и АОССУ
од 25. и 27. XI 1935. Поред инцидента на годишњој скупштини Удружења ''П. Кочић'' избио је
и штрајк на Техничком факултету.
31
Ћерка Петра Кочића
32
АС, УБ, II–2–1936; XVIII-24–1936.
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У пролеће 1936. почеле су припреме за скупштину Удружења која је, у
ствари, требало да представља наставак прекинуте годишње скупштине од 24.
новембра 1935. Крајем маја извршен је упис студената који су тражили одржавање скупштине. На сачуваним списковима налазе се многа позната имена, као
што су: Иво Лола Рибар, Милица Павловић, Милош Минић, Гојко Оклобџија,
Михајло Лалић, Јелена Поповић, Драгутин Галогажа, Богдан Капелан, Зденка
Шегвић, Милинко Маројевић и други.33
Скупштина је одржана 1. јуна 1936. године.34 Било је присутно 105
чланова Удружења. Из сачуваног записника са скупштине види се да је оштро
критикована стара управа због подељености и погрешног вођења Удружења.
Формирана је посебна комисија чији је задатак био да утврди одговорност
појединих чланова управе.35 На крају, изабрана је нова управа, коју су чинили:
Сретен Миовчић, као председник, а затим Махмут Бушатлија, Абдулах Јузбашић, Милош Новаковић, Стеван Савић, Шефик Капиџић, Илија Дошен, Милан
Љубојевић, Мара Петровић, Миленко Штековић, Олга Кецмановић, Ратко
Тимотијевић, Симо Јахура, Абдурахман Тупора и Бранко Јакшић.
Иако изабрана готово једногласно (101 глас је био за, један против, а три
уздржана), нова управа је наишла на неповерење код чланова старе управе и
њихових присталица, који се нису лако мирили са губљењем некадашњих позиција. Да не би дошло до поновних ломова у Удружењу, односно да би оно
нормално радило, нова управа је пристала на сарадњу са старом. Одржан је
заједнички састанак, на коме је изабран одбор од шест чланова у који су ушла
по три представника из сваке управе. Овај одбор имао је права и дужности
редовне управе и сматран је јединим представником Удружења до прве редовне скупштине. Из старе управе у одбор су ушли: Петар Ловрен, Душица П.
Кочић и Мирјана Ђорђић, а из нове Олга Кецмановић, Махмут Бушатлија и
Милан Љубојевић.36
Редовна годишња скупштина Удружења одржана је 13. децембра 1936.
На њој су коначно напредни студенти у потпуности узели управу Удружења у
своје руке и нису је више испуштали. Листа Гојка Бановића елиминисана је пошто је установљено да Бановић више није члан Удружења. Сем тога, неки кандидати са његове листе нису желели да буду бирани. Друга листа, чији је носилац био Богдан Јерковић, изабрана је великом већином гласова. На њој су се
налазили искључиво напредни студенти. Нову управу су, поред Јерковића, чинили: Хусеин Хоџић, Богдан Капелан, Максим Дакић, Махмут Бушатлија, Милан Љубојевић, Мехмед Балагија, Есад Узуновић, Мара Петровић, Олга Марасовић, Осман Карабеговић, Милош Новаковић, Павле Горанин, Илија Дошен и
33

АС, УБ, XVIII–24–1936.
Дан уочи скупштине управа Удружења одржала је састанак на коме је, поред осталог,
одлучено, да се на скупштину не пусти Младен Патерностер. АС, УБ, XVIII—24—1936.
35
У комисији су били Војислав Кондић, Едиб Хасанагић, Хасан Бркић, Ратко Тимотијевић и
Сретен Миовчић.
36
АС, УБ, XVIII–24–1936.
34
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Радојка Лакић.37
На скуппггини је критикована ранија управа Удружења, а у критици је
посебно био оштар Махмут Бушатлија, тражећи да се због разних малверзација
сви кривци најстроже казне па чак и судски гоне. Постављено је и питање Фонда ''Петра Кочића", али нису донети никакви закључци пошто је констатовано
да то питање није на време увршћено у дневни ред.38
У извештају изасланика универзитетских власти на скупштини др Владете Поповића, забележено је: ''Студенти замишљају рад друштва у тако великом обиму да, кад би му се својски предали, не би им остало времена за студирање и опште образовање''.39 Пракса, међутим, показује да су студенти били
још активнији него што се то чинило професору Поповићу. Више чланова
Удружења ''Петар Кочић'' било је истовремено укључено у још неко удружење.
Тако су Радојка Лакић, Фикрет Дедић, Зијо Диздаревић, Мирјана и Миленко
Карановић били чланови Академског певачког друштва ''Обилић''. Врсни виолиниста Зијо Диздаревић имао је и свој оркестар. Драгутин Галогажа и Дражен
Срдић били су у Академском позоришту, Миленко Шотра у Удружењу студената архитектуре, Богдан Капелан, Младен Патерностер и Осман Сабитовић у
Студентском правничком друштву, Авдо Хумо, Олга Кецмановић и Павле Поповић у Удружењу студената против туберкулозе, с тим што је Авдо Хумо био
учлањен и у Удружење студената за српски језик и југословенску књижевност.
На крају, своје чланке за Студент и Младу културу слали су Слободан Принцип, Цвијетин Мијатовић, Авдо Хумо, Бранко Ћопић и други.40
На основу извештаја о раду Удружења у 1937. години, поднесеног на
годишњој скупштини 27. новембра 1937,41 може се уочити да је активност
Удружења заиста била веома широка и да су многи планирани садржаји успешно реализовани и поред многих тешкоћа. Удружење није имало сталне просторије па је користило просторије Студентског удружења ''Стјепан Митров Љубиша" у сутерену Правног факултета и један део просторија Удружења студената грађевинске технике на Техничком факултету. Колико су услови рада у
тим просторијама били тешки, сведоче речи Махмута Бушатлије: ''Ове просто37

Исто
О Фонду П. Кочића Удружење ни касније више није расправљало. Фонд практично никада
није ни основан.
39
АС, УБ, XVIII–24–1936
40
Академско певачко друштво ''Oбилић'' 1884–1941, документи, сећања, коментари, приредили Боро Мајданац и Милена Радојчић, Београд 2005; Б. Мајданац, Академско позориште у Београду 1922–1945, Прилози и сећања, приредио Мирко Тодоровић Ера, Београд 2003; Мирјана
Петровић, Студентско правничко друштво у напредном покрету студената Београдског универзитета 1929–1941, Саопштења и прилози са Симпозијума ''Идеје и покрети на Београдском
универзитету од оснивања до данас'', Београд 1989, књ. 1; Милић Петровић, Удружење студената против туберкулозе, Саопштења и прилози са Симпозијума ''Идеје и покрети на Београдском универзитету од оснивања до данас'', Београд 1989; Павле Поповић Црни, Необјављени
рукописи о студентском покрету; М. Дамјановић, н.д.
41
АС, УБ, XIX–56–1937.
38

299

Гласник Удружења архивских радника Републике Српске, год. VI, број 6, 2014

рије у којима се састајемо нису ни за смјештај пацова Биолошког института''.42
Већ на првом састанку чланова формиране су три секције: Секција за
приредбе, Културно-просветна секција и Секција за везу с културним и просветним удружењима. Требало је да се образује и хор, али услед непоседовања
одговарајућих просторија од тога се морало одустати. Током године организовано је више приредби, од којих издвајамо приредбу на Коларчевом народном универзитету поводом 20-годишњице Кочићеве смрти, на којој су, поред
осталих, учествовали др Бранко Чубриловић и потпредседник удружења Богдан Капелан, који је одржао предавање о Кочићевом књижевном и политичком
раду, а чланови Удружења извели су ''Јазавца пред судом". Остварена је сарадња с другим друштвима и удружењима, посебно студентском секцијом Друштва ''Неретва", затим с Удружењем ''Босна" из Београда и ''Бразда" из Загреба,
која је деловала у оквиру Загребачког свеучилишта. На годишњој скупштини
Удружења, одржаној 27. новембра 1937, у полемици о сарадњи с другим, посебно нестудентским удружењима, Цвијетин Мијатовић је рекао: ''Ми смо у 'П.
Кочићу' уједињена студентска омладина, без обзира на политичко становиште
и у питању сарадње са осталим удружењима не може нас руководити политика
већ у првом реду лично поштење и морална исправност оних са којима сарађујемо''.43
У погледу просветне и хумане акције, Удружење је радило на сакупљању књига за сеоске библиотеке и читаонице. Сакупљено је око 650 књига.
Осим тога, уложено је 170 динара за сеоске читаонице и 1.324 динара за покретне сеоске библиотеке Удружења. Преко својих делегата Удружење је учествовало у свим акцијама АОССУ (Акциони одбор стручних студентских удружења)44 и Културног одбора,45 потписавши, поред осталог, са још тридесет
удружења проглас поводом излажења првог броја листа ''Студент" 15. марта
1937. Удружење је материјално помогло већи број сиромашних чланова, а некима је дало позајмице.46
У току 1937. године управа Удружења имала је 23 редовне седнице, а
такође су одржана и три чланска састанка с посетом од просечно 90 чланова.
Удружење је имало 116 уписаних чланова.
На годишњој скупштини Удружења одржаној 27. новембра 1937. иза-брана је нова управа којој је на челу био Слободан Принцип. У управи су још
42

АС, УБ, XIV–81–1938.
АС, УБ, XIX–56–1937.
44
На седници АООСУ, 14. II 1937, присуствовало је пет делегата ''Петра Кочиића", Записници
АООСУ на Београдском универзитету 1935–1937, Беотрад 1986.
45
Почетком марта 1937. званично је почео да ради Културни одбор студентских удружења, у
који оу одмах ступили: Академоко позориште, ''Село", ''П. Кочић”, ''Стјепан Митров Љубиша'',
''Вардар'', ''Истина'', ''Студентски есперантски клуб'', ''Удружење студената планинара'', ''Обилић'' и ''Студентски летовалишни савез'', АС, УБ, XII–168–1937.
46
Треба рећи да неки бивши чланови Удружења (њих 18) иису хтели да врате позајмице, па се
управа због тога морала обраћати Ректорату Универзитета, АС, УБ, XVIII–110–1937.
43

300

БОРО МАЈДАНАЦ, Удружење студената ''Петар Кочић'' на Универзитету у Београду

били: Ристо Илић, Миралем Церић, Марко Михић, Дражен Срдић, Ото Леви,
Олга Мајсторовић, Грујо Новаковић, Алија Трновљаковић, Даринка Богдановић, Миро Загорац, Зијо Диздаревић, Хишан Сердаревић, Нада Манојловић и
Махмут Бушатлија. У управу су касније кооптирани Хусеин Хоџић и Војислав
Бундало.47
Поводом Народног споразума, закљученог измећу сељачкодемократске
коалиције (ХСС и СДС) и србијанског дела удружене опозиције, Студентско
удружење ''Петар Кочић" штампало је децембра 1937. проглас који је потписало око 500 студената из БиХ.48
Током 1938. активност Удружења била је још плоднија и разноврснија.49
Посебно се радило на културном уздизању чланова и њиховом оспособљавању
за културно-просветну делатност у народу. У том циљу одржано је девет чланских састанака на којима је обрађено неколико тема везаних за историју,
привреду и културно-просветна питања БиХ, посебно Кочићевог краја. Теме су
често обрађивали и сами чланови Удружења – Махмут Бушатлија, Филип Мацура, Вилко Винтерхалтер, Грујо Новаковић и Војислав Бундало. 50 На чланским састанцима редовно су читани оригинални књижевни радови студената –
чланова Удружења, и то: приче Зије Диздаревића, Бранка Ћопића, Милорада
Гајића, Марка Михића и Хишана Сердаревића, а дати су и прикази новоизашлих књига Хасана Кикића ''Облаци над колибама'' и ''Букве".
Од приредби организованих 1938. најуспелија је била ''Вече Васе Пелагића", одржана 16. априла у физичкој сали нове зграде Упиверзитета пред неколико хиљада посетилаца. На њој су, поред осталих, учествовали: Никола Величковић, савременик и сарадник Васе Пелагића, затим Веселин Маслеша, који
је у једночасовном говору осветлио живот и рад Васе Пелагића, док је Богдан
Капелан говорио о ставу омладине према Васи Пелагићу. Требало је да се одржи и вече посвећено Гаврилу Принципу, али у томе се није успело. Разлози нису познати. Такође је било планирано гостовање у селу Лопарама код Тузле, за
коју прилику су новоформирани рецитативни хор и позоришна група спремили
амбициозан програм,51 али га државне власти нису одобриле, па се од гостовања морало одустати.
На састанку чланства 15. фебруара 1938. покренуто је питање издавања
''Алманаха".52 Био је формиран посебан редакциони одбор и припремљени при47

АС, УБ, Х1Х–56–1937.
М. Дамјановић, н. д., стр. 289; Сећања М. Дакића
49
Извештај о раду Удружења, АС, УБ, XIV–81–1938.
50
Наслови тема: Привредна структура БиХ; Аграрии односи код нас; Страни капигал код нас;
Револуционарии рад предратне школске омладине; Наше село кроз историју и др.
51
Увежбани су: Кочићеви ''Кмети" и ''Јазавац пред судом", одломци из Ћосићевих ''Сила",
рецитације Шантићевих, Крањчевићевих и Ђикићевих песама, читање књижевних радова
чланова Удружења и сл.
52
Алманах је требало да садржи чланке и књижевне радове студената, чланке културних и
јавних радника и извештаје студентских удружења о раду. У финансирању Алманаха, поред
48
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лози за објављивање. Организована је и сабирна акција да би се колико-толико
побољшала материјална ситуација Удружења. С тим у вези, послато је око 500
апела за помоћ са приложеним поштанским упутницама. Око 50 упутница се
вратило и тако је прикупљена сума од око 4.000 динара. Било је и покушаја да
се преко Ректората Универзитета добију нове просторије за рад, али без успеха.
Удружење је формирало своју секцију (одељак) у Земуну, а сарађивало је и даље са ''Браздом" из Загреба и ''Босном'' из Београда, затим са ''Просвјетом" из
Сарајева, Клубом академичара из Бањалуке и студентским удружењима из Сарајева, Мостара и Бијељине. Имало је 179 уписаних чланова.53
Говорећи у име Културног одбора на општем студентском збору одржаном 6. новембра 1938, Јурица Рибар је посебно истакао богату културну делатност сгудентских удружења ''Петар Кочић", ''Стјепан Митров Љубиша'' и Певачког друштва ''Обилић".54
На редовној годишњој скупштини Удружења, одржаној 14. новембра
1938, изабрана је нова управа на чијем је челу поново био Слободан Принцип.
Остали чланови управе били су: Џемал Биједић, Радојка Лакић, Војислав Бундало, Ђоко Мијатовић, Дервиш Нумић, Миленко Шотра, Марко Михић, Сејдо
Карамехмедовић, Борислав Трњавчев, Нада Стојановић, Грујо Новаковић, Слободан Галогажа, Илија Дошен и Махмут Бушатлија. У управу je касније кооптиран Велимир Шупут.55
Због измене и усаглашавања правила Студентског удружења ''Петар Кочић" с новом Уредбом о универзитетским студентским удружењима, сазвана је
14. марта 1939. ванредна скупштина Удружења. Том приликом измењени су
иеки чланови Правила, а посебно се дискутовало о закључку пленума АОССУ
који се изјаснио против Уредбом предвиђеног начина бирања делегата за репрезентативно удружење АОССУ. Одлучено је да се из Удружења ''Петар Кочић'' одреди шест делегата, од којих би у репрезентативно удружење ушло онолико колико коначним текстом Уредбе буде предвиђено. Изабрани су следећи
делегати: Радојка Лакић, Марко Михић, Есад Миџић, Стана Сучевић, Миливоје
Ерић и Слободан Зец.56
Делатност Удружења ''Петар Кочић" у 1939. години била је још богатија
него претходних. Одржано је чак 35 редовних одборских седница, које су често
Удружења ''П. Кочић'', било је предвиђено да учествују: Клуб академичара из Бање Луке,
Удружење ''Бразда'' са Загребачког свеучилишта и још нека. За издавање Алманаха, у тиражу
од 5.000 примерака, било је потребно око 20.000 дин, а годишњи приход Удружења износио јс
тада око 10.000 динара (АС, УБ, XIV–81–1938).
53
На сачуваном списку чланова Удружења, поред навођених, налазе се и следећа имена: Душан
Мисирача, Расим Џиндо, Петар Косорић, Сулејман Манџука, Мухамед Гребо, Џемал Биједић,
Миладин Поповић, Страхиња Радетић, Ружа Ољача, Миленко Шотра и др. (АС, УБ, XIV–81–
1938).
54
АС, УБ, X–12–1938.
55
АС, УБ, XIV–81–1938.
56
АС, УБ, XVIII–27–1939.
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биле проширеног карактера па се на њима окупљало и по 50 и више чланова
Удружења. Та присна сарадња између управе и чланства допринела је да се с
успехом реализују акције од којих су највећи значај имале оне везане за покрет
''Бранићемо земљу''. То се званично констатује и у извештају о раду Удружења
за школску 1938/39, речима: ''Најважнији наш рад ове године био је рад на
одбрани земље''.57 Организоване су чак четири турнеје по Босни и Херцеговини
и том приликом се гостовало у десет места, где су одржане веома успеле приредбе. На програму су, поред осталог, били: Змајеви ''Светли гробови", Шантићева песма ''Ми знамо судбу", Нушићева ''Власт" и ''Мати" К. Чапека. Прва турнеја била је у Добоју, Теслићу и Дервенти, друга у Тузли и Бијељини, трећа у
Бихаћу, Приједору и Бањалуци и четврта у Мостару и Сарајеву. Приредбе су
биле одлично посећене. У Соколском дому у Сарајеву, нпр., програм је пратило
10.000 људи. На турнеје је ишло просечно по 70 чланова Удружења.58
Поред турнеја по БиХ, Студентско удружење ''Петар Кочић" организовало је са Удружењем слависта излет у Шабац, где је такође извело пригодан
програм.
Ове турнеје и излети с одабраним културним и политичким програмом
омогућавали су да се дође у додир с народом, да се уздиже дух патриотизма, да
се јавно говори о ситуацији у земљи пред све већом ратном опасношћу, да се
истичу улога и обавезе омладине у одбрани земље итд.
Током 1939. одржано је неколико састанака чланства на којима су обрађиване теме: Економска структура БиХ, О босанскохерцеговачким књижевницима, О херцеговачком селу, Наше село, Босанска жена и др., а предавачи су
били Миленко Шотра, Миливоје Ерић, Радојка Лакић, Џемал Биједић, Душанка
Ковачевић и други. На тим састанцима и даље су своје књижевне радове читали Бранко Ћопић, Зијо Диздаревић, Душанка Ковачевић, Марко Михић и Дервиш Нумић. Они су такође писали и шаљиве текстове – козерије које су уврштаване у програм састанака како би они постали још посећенији.
Од многобројних приредби одржаних на Универзитету, посебно треба
поменути ''Вече Младе Босне'' у физичкој сали нове зграде Универзитета, 1.
априла 1939. На приредби су говорили: Коста Крајшумовић (тема излагања:
''Владимир Гаћиновић, Данило Илић и њихово доба''), Веселин Маслеша
(''Осврт на Младу Босну'') и Слободан Принцип (''Предратна омладина и ми''), а
рецитоване су и песме Владимира Гаћиновића, Гаврила Припципа и других.
Хор Удружења радио је с пуно успеха, учесгвујући на забавама Месног
одбора ''Просвјете'' у Београду, Херцеговачког друштва ''Неретва'' и на неколико приредби у физичкој сали Правног факултета, које је организовало само
Удружење или Културни одбор студената.59
57

АС, УБ, XVII–27–1939.
Исто
59
Исто. Услед преоптерећености управе око организовања екскурзија у БиХ, рад на издавању
''Алманаха'' прекинут је и одложен.
58
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На годишњој скупштини удружења одржаној 15. новембра 1939. изабрана је нова управа, на челу с Марком Михићем. Поред њега у управи су били: Џемал Биједић, Нада Стојановић, Љубомир Станаревић, Мирко Ковачевић,
Адем Ковачевић, Драгица Правица, Перо Косорић, Ристо Бесаровић, Зилха Филиповић, Богдан Скочајић, Радојка Лакић, Сејдо Карамехмедовић, Бранислав
Гаврић и Љубомир Грбић.60
Током 1940. године, услед одласка поједииих чланова управе из Београда и нередовних прилика на Универзитету, Студентско удружење ''Петар Кочић'' није могло да развије тако широку активност као претходних година. Одржано је девет седница Управног одбора на којима је расправљано о културним
потребама БиХ и културном деловању студената на том подручју, као и о могућности умножавања и слања у БиХ текстова предавања културно-просветног
карактера која су одржавана на Универзитету и самим састанцима чланова Удружења.61 Одржана су четири састанка чланова на којима су, као и обично, предавачи били сами студенти.62
Управа је приредила једно весело поподне Босанаца у медицинској мензи, а планирана екскурзија по БиХ, са приредбама у појединим местима, није
могла да се изведе због слабог материјалног стања Удружења.63
Културно-просветна секција при народној читаоници из села Лопара код
Тузле, одржала је 10. јуна 1940, у сарадњи са Удружењем ''Петар Кочић'', у
физичкој сали Правног факултета, веома успелу приредбу под називом ''Босанско вече". Том приликом изведен је позоришни комад П. Петровића Пеције
''Ослобођење Косте Шљуке" и неколико народних кола, а мимо објављеног
програма рецитована је песма ''Мртвачки сандук" Чедомира Миндеровића. Ово
није пропустио да каже у свом извештају ни др Драгољуб Павловић, проф.
Универзитета, који је као изасланик универзитетских власти присуствовао
приредби.64.
У извештају управног одбора за 1939/40. годину нема података да ли је
Удружење почело да издаје ''Алманах", али, према истраживањима Милице
Дамјановић, 1940. године је управо на иницијативу овог удружења почео да
излази лист босанскохерцеговачке омладине, који је одиграо значајну улогу у
омасовљавању омладинског покрета. Вероватно је у питању ''Алманах".
Годишња скупштина Удружења требало је да се одржи 28. јануара 1941.
60

АС, УБ, XI–16–1941. У управу су касније кооптирани: Расим Џиндо, Енвер Лакишић, Хасан
Велетовац и Мухамед Гребо.
61
Извештај Управног одбора ''П. Кочића'' за 1939/40, АС, УБ, XI–16–1941.
62
Одржана су следећа предавања: Босанско село кроз историју (Џ. Биједић), Босанска жена
(Душанка Ковачевић), Реализам у нашој књижевности (Пуниша Перовић), Значај и рад студентских културних удружења на територији БиХ (Хусеин Хоџић), Страни капитал у БиХ с посебним освртом на шумску индустрију (Војислав Бундало). АС, УБ, XI–16–1941.
63
Приходи Удружења у школској 1939/40, износили су овега 2.040 динара. Извештај о стању
благајне ''П. Кочића'', АС, УБ, XI–16–1941.
64
АС, УБ, XIV–106–1940.
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Већ су били припремљени извештаји Управног и Надзорног одбора о раду у
школској 1939/40. години, али због измена Уредбе о удружењима студената, од
28. децембра 1940, које су управо требало да ступе на снагу, и због обавезе
усаглашавања правила студентских удружења с тим изменама, скупштина је
одложена за летњи семестар.
Ускоро је избио рат и Студентско удружење ''Петар Кочић'' обуставило
је рад. Улога коју је одиграло значајна је не само за Универзитет у Београду и
напредни студентски покрет, већ и за целу Босну и Херцеговину и њену
културу.
Рећи ћемо, на крају, коју реч више о ангажовању чланова Студентског
удружења ''Петар Кочић'' у напредном студентском покрету. Иако су напредни,
или народни студенти, како су они себе још звали, тек крајем 1936. у потпуности преузели управу Удружења у своје руке, студенти леве оријентације у
Удружењу били су и пре тога веома активни. Учествовали су на Општем студентском збору 16. децембра 1934, а затим и на фебруарским демонстрацијама
1935, организованим за одбрану аутономије Универзитета, за слободу рада студентских удружења и студентских установа, за укидање реакционарних уредби,
за снижење такса и школарине, за јединствен студентски фронт против рата и
фашизма. У циљу обезглављивања студентског покрета и кршења енергије и
борбености студената, од стране владајућег режима отворен је концентрациони
логор у Вишеграду за најбунтовније студенте. Њих 50, окованих у ланце и под
јаком стражом, депортовано је у Вишеград. Међу њима се налазило и шест чланова Удружења ''Петар Кочић'' и то: Младен Патерностер, Осман Сабитовић,
Цвијетин Мијатовић, Фикрет Дедић, Драгутин Галогажа и Миљенко Остојић.65
У масовним студентским демонстрацијама априла 1936, које су се
претвориле у генерални штрајк студената, такође су учествовали чланови
Удружења ''Петар Кочић''. Aвдо Хумо је тада био члан Акционог одбора
стручних студентских удружења – АОССУ. У Штрајкачком одбору били су
Цвијетин Мијатовић и Осман Карабеговић. Сви остали чланови Удружења ''П.
Кочић'' леве оријентације активно су учествовали у овим догађајима чији је
резултат био испуњење студентских захтева и почетак периода мирног и плодног рада студената и њихових удружења и одличне сарадње са универзитетским властима.66 Аутономија је враћена и Општој студентској мензи. Председник њене управе био је Хасан Бркић, а један од чланова управе Цвијетин Мијатовић.67
65

Видети опширније у наведеном делу Милице Дамјановић. Под жестоким притиском прогресивне југословенске јавности, логор у Вишеграду је убрзо затворен.
66
Ректор Владимир Ћоровић, од студената прозван крвавим, пошто су за време његовог ректоровања страдали Мирко Срзентић и Жарко Мариновић, студенти права, поднео је оставку. Нови ректор, Драгослав Јовановић, назван је мајком студентском. Слободољубиви свет подржао
је акције студената Београдског универзитета. Студенти су носили слику великог француског
књижевника Ромена Ролана са његовим писмом подршкe.
67
Видети опширније у наведеном делу Милице Дамјановић и Сећањима Максима Дакића.
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У новоформираној Уједињеној студентској омладини као представници
студената Земљорадничке странке наступали су Богдан Капелан и Илија Дошен, док је један од чланова Универзитетскок комитета Савеза комунистичке
омладине – СКОЈ био Цвијетин Мијатовић. Студентско удружење ''Петар
Кочић'' у АОССУ заступали су, поред осталих, Богдан Капелан (једно време је
био председник управе АОССУ ), затим Авдо Хумо, Цвијетин Мијатовић,
Велимир Шупут, Осман Карабеговић, Драгица Правица, Радојка Лакић и др.68
Поред поменутих акција ''Бранићемо земљу'', пажњу заслужује великa
Академија одржана 22. априла 1939. у физичкој сали Универзитета, којој је
присуствовало око 10.000 омладинаца, а у организацији Академије учествовали
су и представници Удружења ''Петар Кочић''. На реверу сваког присутног стајала је заставица с натписом ''Бранићемо земљу''. Радио станице Париз, Лондон,
Лион, Анкара и многи европски листови извештавали су са симпати-јама о овој
академији. Пред растућом опасношћу од рата и фашизма оформљен је Студентски одбор за одбрану земље, а организовани су и курсеви за војну обуку
студената.69
Чланови Студентског удружења ''Петар Кочић'' учествовали су и у акцијама за помоћ републиканској Шпанији, где се борило око 50 студената с Београдског универзитета. Одржаване су недеље солидарности, другарске и књижевне вечери, предавања и излети посвећени Шпанији. У једној акцији солидарности прикупљено је 60.000 динара. Упркос полицијској забрани и прогонима, ношена је слика Мале Хуаните, коју је помоћу ручних клишеа урадио
сликар Ђорђе Андрејевић Кун, а симболизује све страхоте рата у Шпанији.70
После смрти ректора Драгослава Јовановића, септембра 1939, дошло је
до поновног заоштравања односа између студената и универзитетских власти
на челу са новим ректором Петром Мицићем. Избиле су велике студентскорадничке демонстрације 14. децембра 1939, у којима су учешће узели и чланови Удружења ''Петар Кочић''. Демонстрације су биле уперене против увлачења
земље у рат. Ношене су пароле: Доле рат, Доле ратни лиферанти, Доле скупоћа, Живела аутономија Универзитета, Живела слобода науке, Живела слобода
синдикалног организовања...71
Велики број познатих и мање познатих или заборављених студената,
чланова Студентског удружења ''Петар Кочић'' на Универзитету у Београду, са
осталим колегама истомишљеницима, сањали су и борили се за један лепши
свет, миран, слободан и спокојан. А доживели су оно најстрашније – рат. Нису
престали да сањају нити да се боре. Ни они у партизанима, ни они у четницима,
ни они у логорима. Већина их је страдала у вихору рата са сновима у срцу. А
68

Исто
Исто
70
Исто
71
Б. Мајданац, Универзитетско веће 1921–1941, Зборник радова ''Универзитет у Београду
1838–1988'', Београд 1988.
69
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преживели су мислили да су досањали снове. Било шта да су мислили и доживели, само једном су били оно што су били. Историја им је за то бивствовање
дала заслужено место са кога их нико не може уклонити.
Boro Majdanac
The Students Association “Petar Kocic”
at the University of Belgrade
Summary
The Students Association “Petar Kocic” at the University of Belgrade was
established in the middle of the third decade of XX century. It belonged to a group of
general cultural associations. Primarily students from the territory of Bosnia and
Herzegovina were joining it. Until 1936 the Association consisted of mainly student
nationalists and members of right-wing of the Agrarian Party, and since then, of
students of left orientation - communists and their sympathizers. They took over the
administration of the Association.
Especially since 1936, in addition to cultural events, the Association
addressed activities related to the advanced student movement. In this respect, it was
one of the strongest at the University of Belgrade.
Among others, members of the Association were: Risto B. Jankovic, Mirko
Cukovic, Borislav Pavic, Dusica P. Kocic, Djordje Stanisljevic, Sreten Miovcic,
Gojko Banovic, Bogdan Jerkovic, Mladen Paternoster, Mahmut Busatlija, Milan
Ljubojevic, Maksim Dakic, Bogdan Kapelan, Ilija Dosen, Radojka Lakic, Hasan
Brkic, Avdo Humo, Cvijetin Mijatovic, Dzemal Bijedic, Slobodan Princip, Osman
Karabegovic, Milenko Sotra, Esad Midzic, Dragica Pravica, Marko Mihic, Zijo
Dizdarevic, Branko Copic and others.
With the outbreak of war in April 1941, the Associations work.
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ЖЕЉКО САВАНОВИЋ
Филозофски факултет
Бања Лука
UDK 930.1/.2:930.85(497.15Vrbaska banovina)”1929/1937”
10.7251/GUARS1406309S

ЦИЈЕНА ПРЕВОЗА МОСТОВНИХ КОНСТРУКЦИЈА
И ГРАЂЕВИНСКОГ МАТЕРИЈАЛА У ВРБАСКОЈ
БАНОВИНИ ОД 1929. ДО 1937. ГОДИНЕ
Апстракт: У раду се анализирају врста и цијена превоза грађевинског
материјала у Врбаској бановини од 1929. до 1937. године, на основу необјављених архивских извора и релевантне литературе.
Кључне ријечи: Врбаска бановина, врсте превоза, цијене превоза.
Подјелом Краљевине Југославије на бановине 1929. године формирана
је Врбаска бановина, која је, с обзиром на територију и број становника, била
једна од мањих бановина. Захватала је површину од 18.917 км² и заузимала је
7,64% Краљевине Југославије. Послије корекције границе површина јој је
повећана на 20.937 км². Имала је 1.037.382 становника, судећи према попису из
1931. године (528.695 мушких или 50,96% и 508.687 женских или 49,04%), а
домаћинстава 173.941. Према конфесионалној припадности, православних је
било 57,9%, муслимана 24,1%, католика 16,7% и осталих 1,3%. Од осталих, којих је било 13.810, најбројнији су били гркокатолици (8.915), евангелисти
(3.152) и Јевреји (1.160). Становништво је превасходно живјело у породичним
задругама. Просјечна породица бројала је шест чланова, што је више од југословенског просјека, који је износио 5,14 чланова. Са наталитетом од 41,11‰ и
природним прираштајем од 20,66‰, Бановина није само предњачила у Краљевини Југославији него и у Европи.1
Њено сједиште било је у Бањој Луци, у којој је организована Банска
управа, на челу са баном2 Светиславом Тисом Милосављевићем. За вршење
1

Љубодраг Димић, Бан Светислав – Тиса Милосављевић, културне прилике и културна политика у Врбаској бановини 1929–1934, Зборник округлог стола одржаног у Бањалуци 16. октобра 2004. године, Бањалука 2005, стр. 153; Статистика 1930–1934, Краљевска банска управа
Врбаске бановине, Бања Лука 1935.
2
''Организација краљевских банских управа'', Алманах бановина, Врбаска бановина, (у додатку: Вардарска бановина и Зетска бановина), Београд 1931, стр. 13; Joso Lakatoš, Privredni
almanah Jugoslаvenskog Lloyda, Zagreb 1929, приложена карта са подацима.
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сталне (редовне) спољно-техничке службе при Банској управи је формирано
Техничко одјељење, које је имало одјељке у Бањој Луци, Приједору, Јајцу, Бихаћу и Дервенти. Одјељење је било подређено Министарству грађевина, највишој управној и надзорној власти за изградњу свих јавних и јавној употреби намијењених путева, мостова, зграда, хидротехничких објеката и електромашинских постројења.3 Одлуком Министарства грађевина основан је 13. јула 1937.
Технички одјељак у Тешњу, који је почео са радом 1. септембра 1937. године.4
За вријеме бановања бана Милосављевића Врбаска бановина је доживјела привредни, просвјетни, културни, саобраћајни и свеколики полет. Изграђен
је већи број привредних, управних, културних, просвјетних, стамбених, здравствених, социјалних, саобраћајних, вјерских и других објеката и институција,5
што је резултовало повећаном потражњом стручне и просте радне снаге,
грађевинског материјала и превозних средстава.
Сљедећа табела показује бројно стање превозних средстава у Врбаској
бановини током 1935, 1936. и 1937. године.6
Година
1935.
1936.
1937.

Путнички
аутомобили
149
172
170

Теретна
возила
32
46
52

Аутобуси
27
23
23

Кола
воловска
29.821
31.366
32.281

Кола
коњска
22.853
22.321
22.963

Самари
32.041
33.899
33.965

Превоз грађевинског материјала у Бановини најчешће је вршен колима
са два или са једним коњем, воловским колима, великим шпедитерским колима, жељезницом и воденим путем.

3

Закон о устројству Министарства грађевина и његове спољне службе, Министарство грађевина, Београд 1935; Мих. Кречковић, "Административно-политичка организација Врбаске бановине", Алманах бановина, Врбаска бановина (у додатку: Вардарска бановина и Зетска
бановина), Београд 1931, стр. 33.
4
Архив Републике Српске у Бањој Луци, Краљевска банска управа Врбаске бановине (даље
АРС БЛ, КБУВБ), V–9/36, док. бр. 22911/37, КБУВБ Техничко одјељење; Рјешењем Министарства грађевина од 13. јула 1937. године основан је Технички одјељак при Среском начелству у Тешњу за Добојски, Маглајски, Теслићки и Тешањски срез, тако да је Технички одјељак
при Среском начелству у Дервенти остао за Дервентски, Градачачки и Грачанички срез, Бања
Лука 16. септембра 1937.
5
Зоран Пејашиновић, Бања Лука, Алејама прошлости и садашњости, Бања Лука 2009, стр. 58
и 140. Светислав –Тиса Милосављевић био је први и најзначајнији бан Врбаске бановине. Рођен је у Нишу 1882. године, умро у Београду 1960. године. Банску дужност обављао је од 9.
октобра 1929. до 18. априла 1934. године. За вријеме његове управе у Бањој Луци су изграђени
Банска управа, Бански двор, Дом краља Петра I Ослободиоца, Соколски дом, Хигијенски завод;
уређен је Градски парк са спомеником Петру Кочићу, отворени су Музеј, Позориште, школе,
асфалтиране улице и др.
6
АРСБЛ, КБУВБ, III–2, док. бр. 621, Возила и превозна средства на територији Врбаске бановине 1935, 1936. и 1937.
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За вучу товарних кола на два точка била је дозвољена запрега са четири
грла, распоређена једно иза другог, а за кола са четири точка највише осам грла, по два у реду.7 Надлежна власт, у случају потребе, дозвољавала је привремено појачавање запреге са више грла.8 За сваки поједини случај преноса мостовних конструкција и других тешких, гломазних и великих предмета надлежна власт је давала посебну дозволу којом су прописивани додатни услови. Тражиоци дозволе углавном су о свом трошку морали додатно подупирати мостове и друге објекте.9 Најтеже је било превести мостовне жељезне конструкције
од Крушевца до мјеста предвиђеног за нови мост. Превоз је био скуп и обавезно је вршена лицитација.
Предрачунска сума превоза шлепом конструкције за мост преко потока
Јурковице износила је 126.000 динара. Та варијанта била је за 20.000 динара
јефтинија од вожње од Крушевца, преко Београда, до жељезничке станице у
Окучанима, а одатле колима до градилишта. На двије лицитације за превоз
конструкције интересената није било и тек се на трећој јавио Фрањо Микуш,
инжињер и предузимач из Бање Луке, са предложеним попустом од 0,75%, ком
је посао уступљен. Цијена утовара у вагоне гвоздених конструкција и њихових
дијелова у Слагалишту непотрошног материјала Министарства грађевина у
Крушевцу варирала је између 0,01 и 0,02 динара по килограму тежине. 10 Превоз жељезницом од Крушевца до Београда за један вагон од 10 тона коштао је
1.570 динара. Тадашња цијена претовара у Београду из вагона у шлепове износила је по килограму 0,01 динар.
Превоз мостовних конструкција воденим путем од Београда до Босанске
Градишке Речна пловидба Краљевине Југославије наплаћивала је на 100 кг
10,90 динара и то само за дијелове до 1.000 кг у комаду. За теже дијелове
цијена је повећавана и то:
- за предмете у појединачној тежини од 1.000 кг до 2.000 кг за 10%
- за предмете у појединачној тежини од 2.000 кг до 3.000 кг за 15%
од 3.000 кг до 5.000 кг за 20%
од 5.000 кг до 8.000 кг за 40%
- за предметe у појединачној тежини већој од 8.000 кг за 60%.
Осим цијене возарине, постојале су и таксе: пристанишна, која износи
500 до 600 динара по шлепу за осигурање, утовар и истовар.11 Пренос гвоздене
конструкције за мост преко ријеке Уне у Босанској Крупи, из Крушевца до
7

Član 19, Uredba o zaštiti javnih puteva i bezbjednosti saobraćaja na njima, Zbirka zakona, sv. 20.
Beograd 1929, стр. 98.
8
Исто, član 20.
9
Исто, član 21.
10
АРС БЛ, КБУВБ, V–27/163, док. бр. 18817/33, Министарство грађевина Београд КБУ Врбаске
бановине Бања Лука, Београд 22. августа 1933.
11
АРС БЛ, КБУВБ, V–27/163, док. бр. 18817/33, Речна пловидба Краљевине Југославије КБУ
Врбаске бановине Бања Лука, Пренос конструкција са слагалишта за мост преко Јурковице,
Београд 21. септембра 1933.
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жељезничке станице у Босанској Крупи, коштао је 84.020 динара,12 а укупна
утрошена сума новца била је 86.877 динара.13
Током зимског периода био је ограничен превоз теретним вагонима, које
је било тешко добити, па су предузимачи морали дуже да чекају. Грађевински
материјал ускладиштаван је на жељезничким станицама. Грађу је нарочито било тешко извести из шуме у зимским условима због великих сњежних сметова,
а у прољеће и љето због повишеног водостаја и расквашености путева.
Цијену превоза у Врбаској бановини најбоље можемо пратити у кварталним извјештајима техничких одјељака о кретању цијена грађевинског материјала и радне снаге, које је Техничко одјељење у Бањој Луци од њих добијало
и слало Министарству грађевина у Београд.
Кретање цијена превоза у техничким одјељцима назначена је у сљедећим табелама:
Технички одјељак Бања Лука
квартал и година

IV 1929.

IV 1930.

IV 1932.

III 1933.

II 1935.

кола са два коња

120

120

150

70

70

кола са једним коњем

80

80

100

50

50

велика шпедитерска кола

150

150

200

90

80

воловска кола

80

80

100

40

40

Технички одјељак Дервента
квартал и година

IV 1929.

II 1930.

I 1932.

III 1933.

II 1936.

IV 1937.

кола са 2 коња

150

150

80

70

70

70

кола са 1 коњем

80

80

60

40

40

40

велика шпед. кола

200

200

150

120

120

120

воловска кола

100

100

60

50

50

50

Технички одјељак Приједор
квартал и година

IV 1929.

I 1932.

IV 1932.

III 1933.

II 1934.

IV 1934.

кола са 2 коња

80–150

80–150

70

80–120

60–80

60–80

кола са 1 коњем

50–100

50–100

40

50–80

45–60

40–60

велика шп. кола

120

120

120

-

-

-

12

АРС БЛ, КБУВБ, V–27/167, док. бр. 20789/34, Botić KBU TOBL, Prenos gvozdene konstrukcije
za most preko rijeke Une u Bos. Krupi, Bihać 6. januara 1934.
13
АРС БЛ, КБУВБ, V–27/167, док. бр. 20789/34, Начелник Техничког одјељења бану, Пренос
гвоздене мостовне конструкције за мост преко ријеке Уне у Босаској Крупи, Бања Лука 23.
марта 1934.
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воловска кола

60–100

60–100

50

60–100

40–60

60–100

Технички одјељак Јајце
квартал и година

IV 1929.

I 1930.

IV 1930.

I 1932.

I 1933.

III 1933.

кола са 2 коња

150

150

200

150

150

150

кола са 1 коњем

100

100

150

100

100

80–100

велика шпедит. кола

200

200

250

200

200

200

воловска кола

60

60

120

100

80–100

100

Технички одјељак Jajce
квартал и година

I 1934.

II 1934.

IV 1934.

I 1935.

II 1935.

II 1937.

кола са два коња

120

120

120

120

120

155

кола са једним коњем

70

70

60

60

60

85

велика шпедит. кола

200

200

200

200

200

240

воловска кола

80

80

80

80

80

100

Технички одјељак Бихаћ
квартал и година

IV 1929.

I 1932.

III 1932.

I 1934.

II 1934.

III 1937.

кола са 2 коња

150

150

150

80

70–90

80

кола са 1 коњем

100

100

100

60

-

-

велика шпед. кола

220

220

200

160

160

150

воловска кола

100

100

100

80

80

80

Продубљивање противрјечности између неограничене производње и ограничене потрошње достигло је у развијеним капиталистичким земљама кулминацију 1929. године и довело до велике економске кризе, која се постепено
проширила и на остале земље, захвативши и Краљевину Југославију. Пад цијена превоза представља једну од посљедица ове кризе. Цијене превоза у техничким одјељењима биле су највеће од 1929. до 1931. године. До пада цијена превоза дошло је у првом кварталу 1932. године на подручју Техничког одјељења
у Дервенти. У трећем кварталу идуће године захватио је подручје Техничког
одјељења у Бањој Луци, да би се током 1934. ланчано проширио на подручја у
надлежности техничких одјељења у Приједору, Бихаћу и Јајцу. Касније су се
цијене стабилизовале, а на територији Техничког одјељка Јајце у 1937. години
чак су и порасле.
Овдје би требало поменути и превоз путничким аутомобилом, који су
користили запослени у Техничком одјељењу, техничким одјељцима, као и пре313
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дузимачи, углавном за колаудацију и суперколаудацију. Цијена се кретала од
три до шест динара за пређени километар.14

Zeljko Savanovic
Transportation Price of Bridge Constructions and Building Materials
in Vrbaska Banovina from 1929 until 1937
Summary
During the time of Ban Milosavljevic a large number of economic,
administrative, cultural, educational, housing, health, social, transportation, religious
and other facilities and institutions were built in Vrbaska Banovina. The construction
has resulted in increased demand for professionals and laborers and building
materials. Transportation of building materials was usually carried out by wagons
with two or one horses, ox wagons, large shipping wagons, rail and waterway.
Transportation prices in technical departments were the highest from 1929 until
1931, but later, due to economic crises, they decreased.
Извори и литература:
Необјављени извори:
-

Архив Југославије (Београд)
Фонд Министарства грађевина Краљевине Југославије
Архив Републике Српске (Бања Лука)
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Организација краљевских банских управа, Алманах бановина, Врбаска бановина, (у додатку: Вардарска бановина и Зетска бановина),
Београд 1931.
Статистика 1930–1934, Краљевска банска управа Врбаске бановине, Бања Лука 1935.
Закон о устројству Министарства грађевина и његове спољне
службе, Министарство грађевина, Београд 1935.
Uredba o zaštiti javnih puteva i bezbjednosti saobraćaja na njima, Zbirka
zakona, sv. 20, Beograd 1929.

14

Архив Југославије, фонд 62, фасцикл 1642, Cenovnici građevinskog materijala i radne snage u
Vrbaskoj banovini od 1926. do 1942.
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ЖЕЉКО САВАНОВИЋ
Универзитет у Бањалуци
Филозофски факултет
UDK 633.13(497.15Vrbaska banovina)“1929/1934“
10.7251/GUARS1406317S

УЗГОЈ ЈЕЧМА У ВРБАСКОЈ БАНОВИНИ
Апстракт: У раду се на основу необјављене архивске грађе, статистичких годишњака и релевантне литературе говори о гајењу јечма, анализирају
и упоређују у одређеним годинама његове сјетвене површине, укупни приноси
и приноси по једном хектару у Краљевини Југославији, њеним бановинама и
срезовима Врбаске бановине.
Кључне ријечи: јечам, површине под јечмом, принос јечма, Врбаска бановина, Краљевина Југославија
Јечам успијева на великим надморским висинама и одликује се отпорношћу на неповољне временске услове. Највише се употребљавао за исхрану стоке и у индустрији пива. Гајењу јечма у Краљевини Југославији није се ни издалека поклањала тако велика пажња као осталим житарицама, што се запажа и
по ораничним површинама које су биле под овом културом. 1 Површине под
јечмом по својој величини биле су на четвртом мјесту у Краљевини Југославији, иза кукуруза, пшенице и зоби. Године 1923. по засијаним површинама јечам
је дошао на треће мјесто, а зоб на четврто и, ако се изузме 1926. година, када је
зоб била трећа а јечам четврти, такво стање је остало у цијелом међуратном
периоду.2 За разлику од других житарица, површине под јечмом су више стагнирале него што су се повећавале, па су се чак и смањиле. Од 1920. до 1930. површине под јечмом су повећане са 379.199 ha на 458.507 ha, да би се до 1938.
године смањиле на 424.526 ha. Највећи принос био је 1933. године, када је са
пожњевених 428.709 ha укупни принос износио 4.630.471 mc. Те године просјечан принос по једном хектару износио је 10,80 mc.3 Сијао се озими и јари јечам
у размјеру 3:2, a највише домаћи четвороредни јечам, који је служио за исхрану
1

Милан Лазић, Пољопривредна производња Краљевине Југославије, Завод за уџбенике и
наставна средства, Београд 1999, стр. 78.
2
Statistički godišnjak za 1929. godinu, Knjiga I, Opšta državna statistika, Kraljevina Jugoslavija,
Beograd 1932, стр. 138–139.
3
Statistički godišnjak za 1938–1939. godinu, Knjiga IX, Opšta državna statistika, Kraljevina
Jugoslavija, Beograd 1939, стр. 166–147.
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људи и стоке. Зрно јечма је основна сировина у индустрији пива. Његов квалитет је зависио од типа јечма, особина сорте, рејона производње, метеоролошких
услова у доба гајења и сл. У Југославији пиварском јечму није посвећивана довољна пажња, па су домаће пиваре биле присиљене да се са потребним јечмом
опскрбљују из иностранства. Прије Првог свјетског рата на велепосједима, који
су послије рата укинути, у много већој мјери гајио се пиварски јечам, који својим квалитетом није нимало заостајао за чешким.
Јечам произведен у Југославији не само да је подмиривао домаће потребе (осим потреба пивара које су, ради побољшања квалитета домаћег јечма, морали увозити и значајне количине страног), него га је преостајало и за извоз,
који је по својој количини надмашивао увоз пиварског јечма, јечма и јечменог
слада. Уз јечам је извожено јечмено брашно, јечмена кашица и ољуштени јечам, али у врло малим количинама.
Главне земље извоза југословенског јечма биле су Грчка, у коју се извозило 3/5, и Аустрија, која је увозила 1/5 извезеног југословенског јечма. Иза
њих су слиједиле Румунија, затим Швајцарска, Чехословачка и Мађарска.
Умјесто да се производи и извози, пиварски јечам се увозио из Чехословачке и
Мађарске.4 Због издвајања немале суме новца за увоз пиварског јечма и слада,
на њих је 1931. повећана царина.5
Засијане и пожњевене површине, укупан принос
и принос по ha јечма у Југославији 1929–1938.
година
1929.
1930.
1931.
1932.
1933.
1934.
1935.
1936.
1937.
1938.

површина у ha
засијана
пожњевена
448.567
427.074
458.507
444.032
452.222
430.832
421.750
407.007
436.209
428.709
434.321
421.861
433.377
422.339
437.653
425.200
428.752
416.907
424.526
415.295

4

принос mc
укупан
са 1 ha
4.118.785
9,64
4.043.937
9,11
3.918.916
9,10
3.915.140
9,62
4.630.471
10,80
4.099.352
9,72
3.755.273
8,89
4.228.381
9,94
3.831.065
9,19
4.212.589
10,14

Joso Lakatoš, Poljoprivreda, Privredni almanah Jugoslovenskog Lloyda, Zagreb 1929, стр. 7.
Архив Републике Српске (АРС) Бања Лука (БЛ), Краљевска банска управа Врбаске бановине
(КБУВБ), III–12, док. бр. 360, Краљевска банска управа Врбаске бановине, Пољопривредно
одјељење (КБУВБПО) свим среским начелствима и среским испоставама, Извођење огледа са
јечмом за индустријску сврху, Бања Лука 28. децембра 1931.
5
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Упоредни преглед засијаних и пожњевених површина,
укупног приноса и приноса по хектару јечма у Југославији 1937.
бановина
Дравска
Дринска
Дунавска
Моравска
Приморска
Савска
Вардарска
Врбаска
Зетска
Управа Београда
укупно

површина у ha
засијана
пожњевена
18.641
18.219
32.132
30.567
40.759
40.445
31.838
30.544
56.717
56.336
53.022
51.778
110.294
106.364
29.004
28.180
56.222
54.351
123
123
428.752
416.907

принос у mc
укупан
са 1 ha
157.525
8,65
259.284
8,48
635.357
15,71
308.922
10,11
503.226
8,93
419.438
8,10
930.349
8,75
193.071
6,85
421.978
7,76
1.915
15,57
3.831.065
9,19

Највећи произвођач јечма у Југославији била је Вардарска бановина.
Према пољопривредној статистици за 1937. годину, њене сјетвене површине
износиле су 110.294 ha, што је било више од 1/4 укупних површина (428.752 ha)
засијаних јечмом. Укупан принос јечма у земљи био је 3.831.065 mc, а у Вардарској бановини 930.349 mc, што је било близу 1/4. По сјетвеним површинама
на другом мјесту налазила се Приморска бановина са 56.717 ha, затим Зетска
бановина са 56.222 ha и Савска бановина са 53.022 ha. Дунавска је имала засијаних 40.759 ha, али је њен укупни принос био већи него у Приморској, Зетској
и Савској бановини јер је приход по ha износио 15,71 mc, што је било далеко
изнад 9,19 mc, колико је износио просјек у земљи. Године 1929. имала је
просјечно 15,90 mc/ha, 1933. просјек је био 16,17 mc, а 1938. чак 19,07 mc, па је
и тих година по производњи била друга бановина у земљи. Иза Дунавске бановине 1937. године налазиле су се бановине са приближно једнаким сјетвеним
површинама: Дринска са 32.132 ha, Моравска са 31.838 ha и Врбаска са 29.004
ha. Задња је Дравска бановина, са засијаних 18.641 ha.6
Засијане и пожњевене површине, укупан принос и
принос по ha јечма у Врбаској бановини 1929–1938.
година
1929.

површина у ha
засијана
пожњевена
33.072
31.030

6

принос mc
укупан
са 1 ha
225.487
7,27

Статистички годишњак за 1937. годину, Knjiga VIII, Општа државна статистика, Краљевина
Југославија, Београд 1938, стр. 114–115.
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1930.
1931.
1932.
1933.
1934.
1935.
1936.
1937.
1938.

35.194
28.523
26.930
28.784
29.635
30.577
30.777
29.004
27.653

34.900
26.068
25.914
28.623
28.662
28.804
30.187
28.180
26.787

303.627
207.419
233.536
318.832
291.534
252.473
268.386
193.081
207.701

8,70
7,96
9,01
11,14
10,17
8,77
8,89
6,85
7,75

У периоду од 1929. до 1938. површине засијане јечмом су се повећавале
и смањивале. Највеће су биле 1930, када се под јечмом налазило 35.194 ha, а
најмање 1938. године, када су засијане површине износиле 27.653 ha. Најбољи
род је био 1933. године. Тада је укупан принос износио 318.832 mc, а принос по
једном ha 11,14 mc. Година са најмањим приносом била је 1937. Тада је укупан
принос износио 193.081 mc, а принос по једном ha 6,85 mc.7
Засијане и пожњевене површине, укупан принос и
принос по хектару јечма у Врбаској бановини 1935.
срез
Бањалучки
Бихаћки
Гламочки
Градачачки
Градишки
Грачанички
Граховски
Дворски

површина у ha
засијана
пожњевена
983
983
750
750
5.155
5.147
619
377
853
802
170
170
2.791
1.869
11
11

7

принос у mc
укупан
са 1 ha
7.438
7,6
5.635
7,5
39.117
7,6
2.783
7,4
8.827
11,0
1.360
8,0
11.242
6,0
156
14,2

Statistički godišnjak za 1929. godinu, Knjiga I, Opšta državna statistika, Kraljevina Jugoslavija,
Beograd 1932, стр. 138–139; Статистички годишњак за 1930. годину, Књига II, Општа државна
статистика, Краљевина Југославија, Београд 1933, стр. 92–93; Statistički godišnjak za 1931.
godinu, Knjiga III, Opšta državna statistika, Kraljevina Jugoslavija, Beograd 1934, стр. 84–85;
Статистички годишњак за 1932. годину, Књига IV, Општа државна статистика, Краљевина
Југославија, Београд 1934, стр. 80–81; Statistički godišnjak za 1933. godinu, Knjiga V, Opšta
državna statistika, Kraljevina Jugoslavija, Beograd 1935, стр. 78–79; Статистички годишњак за
1934–1035. годину, Књига VI, Општа државна статистика, Краљевина Југославија, Београд
1936, стр. 76–77; Statistički godišnjak za 1936. godinu, Knjiga VII, Opšta državna statistika,
Kraljevina Jugoslavija, Beograd 1937, стр. 134–135; Статистички годишњак за 1937. годину,
Knjiga VIII, Општа државна статистика, Краљевина Југославија, Београд 1938, стр. 114–115;
Statistički godišnjak za 1938–1939. godinu, Knjiga IX, Opšta državna statistika, Kraljevina
Jugoslavija, Beograd 1939, стр. 166–167.
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Дервентски
Добојски
Дубички
Јајачки
Кључки
Которварошки
Крупски
Маглајски
Мркоњићки
Новски
Петровачки
Приједорски
Прњаворски
Сански
Теслићки
Цазински
Укупно

65
106
80
5.391
1.749
471
1.617
84
3.061
188
3.589
138
418
914
141
1.233
30.577

65
106
80
5.199
1.722
471
1.611
84
3.061
188
3.334
138
393
914
141
1.188
28.804

720
1.060
965
45.588
18.202
2.398
31.000
756
22.875
1.500
19.820
1.340
3.462
9.140
836
16.253
252.473

11,1
10,0
12,1
8,8
10,6
5,1
19,2
9,2
7,5
8,0
5,9
9,7
8,8
10,0
5,9
13,7
8,8

Јечам се сијао претежно у брдским и планинским предјелима Врбаске
бановине, а по засијаним површинама долазио је на четврто мјесто, иза кукуруза, пшенице и зоби. На прво мјесто по засијаној површини, према пољопривредној статистици из 1935. године, долазио је срез Јајце са 5.391 ha, затим срез
Гламоч са 5.155 ha, срез Босански Петровац са 3.589 ha, срез Мркоњић Град са
3.061 ha, срез Босанско Грахово са 2.791 ha, срез Кључ са 1.749 ha, срез Босанска Крупа са 1.617 ha и срез Цазин са 1.233 ha. Остали срезови имали су сјетвене површине под јечмом испод 1.000 ha, а задњи је био срез Двор са засијаних само 11 ha. Срез Јајце имао је и највећи укупни принос (45.588 mc). Његов
просјечан принос по ha износио је 8,8 mc, колико је био и просјечан принос у
Врбаској бановини. Просјечан принос по ha кретао се од 5,1 mc, колико је имао
срез Котор Варош, до 19,2 mc, колики је био у срезу Босанска Крупа.8 У срезовима у којима су превладавали кукуруз и пшеница мање се гајио јечам. Ту га
је замјењивала зоб. Као хљебно жито највише је коришћен у срезу Босански
Петровац, гдје је 1927. године био заступљен са 41,33%, а у петровачкој општини Јањила чак са 50%.9
Јечам се сијао углавном као јари усјев, нарочито у планинским крајевима, на потореним лединама или потореним пашњацима. "Мршаве и камените
земље тежаци су пуштали под травњаке или под пашу двије до три године."
8

Poljoprivredna godišnja statistika za 1935. godinu, Kraljevina Jugoslavija, Ministarstvo poljoprivrede, Beograd 1936, стр. 2–5.
9
Потрошња хлебних жита у Краљевини Срба, Хрвата и Словенаца, Министарство пољопривреде и вода Краљевине Срба, Хрвата и Словенаца, Београд 1928, стр. 24.
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Послије су земљиште добро торили а онда га засијавали јарим јечмом. Уколико
је принос био повољан, онда су исто земљиште најчешће поново засијавали
јечмом а рјеђе озимом ражи. Квалитетом су врсте јечма биле добре, са хектолитарском тежином до 76 kg и са великим процентом протеина. Јечам је употребљаван као сточна и људска храна. Сијао се претежно сточни јари јечам
дворедац10, јечам озими домаћи11, јари "голи јечам" дворедац12, јечам четвороредац озими13 и др. Пиварске врсте јечма у Врбаској бановини скоро да нису ни
гајене, мада су климатски и теренски услови за њихов узгој одговарали, што су
срески пољопривредни референти установили огледима изведеним у појединим срезовима Врбаске бановине.14
Да се пиварски јечам могао успјешно гајити потврдили су и добијени
резултати проведених огледа у среској испостави Кулен Вакуф. "Подијељено
на кредит и засијано сјеме пивског јечма у испостави Кулен Вакуф дало је
веома повољне резултате." Сјеме је добро никло и родило, а добра је била и
жетва. Пивски јечам је био добар квалитативно и квантитативно.15
Извоз јечма из Врбаске бановине био је незнатан. Произведена количина углавном је трошена за домаће потребе. Јечам је страдавао много од прашне
снијети. Велику штету наносили су му и мишеви. У планинским предјелима
најопаснији су били суви вјетрови посушници, који су за три дана могли посве
да га униште.16

Zeljko Savanovic
Growing Barley in Vrbaska Banovina
Summary
In Vrbaska Banovina barley was sown mainly in the hilly and mountainous
regions. It was on the forth place by sown area, behind maize, wheat and oats, and in
10

АРС БЛ, КБУВБ, III–12, док. бр. 360, КБУВБПО свим среским начелствима и среским
испоставама, Извођење огледа са јечмом за индустријску сврху, Бања Лука 28. децембра 1931.
11
АРС БЛ, КБУВБ, III–12, док. бр. 275, Среско начелство Бихаћ КБУВБПО, Бихаћ 22. јула
1931.
12
АРС БЛ, КБУВБ, III–12, док. бр. 748, Среско начелство у Гламочу КБУВБПО, Гламоч 1.
септембра 1932.
13
АРС БЛ, КБУВБ, III–12, док. бр. 275, Среско начелство Босанска Градишка КБУВБПО,
Босанска Градишка 22. јула 1931.
14
АРС БЛ, КБУВБ, III–12, док. бр. 360, КБУВБПО свим среским начелствима и среским
испоставама, Извођење огледа са јечмом за индустријску сврху, Бања Лука 28. децембра 1931.
15
АРС БЛ, КБУВБ, III–12, док. бр. 690, Среска испостава Кулен Вакуф КБУВБПО, Извјештај о
резултатима жетве, Кулен Вакуф 29. октобра 1932.
16
Jovo Popović, Poljoprivredna proizvodnja, Bosna i Hercegovina kao privredno područje, Sarajevo
1938, стр. 27–28.
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the Kingdom of Yugoslavia it was on the third behind maize and wheat. The largest
producer in the country was Vardarska Banovina. Produced quantities satisfied
domestic needs, and the surplus was exported. Substantial quantities of malting
barley were imported for brewery needs in order to improve the quality of domestic
barley. In addition to the brewing industry, it was more used as human and animal
food.
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Институт за новију историју Србије
Београд

UDK 929:32Stojadinović Milan
10.7251/GUARS1406325N

ОДНОС МИЛАНА СТОЈАДИНОВИЋА ПРЕМА
БОСНИ И ХЕРЦЕГОВИНИ И МУСЛИМАНИМА
Апстракт: Милан Стојадиновић је свест о југословенству код муслимана сматрао битним темељем државе. У српско-хрватским односима свест муслимана је била битна у смислу опстанка Краљевине Југославије. Због тога је М.
Стојадиновић хтео да придобије босанске муслимане и њихове лидере за своју
државну политику.
Кључне речи: Милан Стојадиновић, ЈРЗ, ЈМО, Мехмед Спахо, муслимани, Југославија, Босна и Херцеговина, хрватско питање.
Милан Стојадиновић је дошао на власт 1935. Хтео је да одржи Југославију на принципима Светског рата, унитаризма и централизма. У држави су већ
увелико биле активне федералистичке и сепаратистичке тенденције, пре свега
око хрватског питања. Све већи сепаратистички захтеви Хрвата после смрти
краља Александра 1934. и попуштања диктатуре захтевали су ширу акцију српског елемента. После доласка на власт Милан Стојадиновић је увидео да унитарну и централистичку Југославију може одржати само у савезу са Словенцима и муслиманима. Код муслимана је хтео створити југословенску свест више
него верску или неку парцијалну босанску и сличну. Због тога 1936. године оснива Југословенску радикалну заједницу у савезу са Словенском људском
странком Антуна Корошеца и Југословенском муслиманском организацијом
Мехмеда Спахе.
У Мемоарима М. Стојадиновић пише: "Овај назив био је тако подешен
да реч радикална представља Радикалну странку, реч југословенска давала јој
је општедржавни карактер, обухватајући уједно Југословенску муслиманску
организацију, док је реч заједница означавала унутрашњу аутономију трију
главних странака које су је сачињавале".1
Милан Стојадиновић је муслимане сматрао верском заједницом, претежно српског а мање хрватског порекла. Југословенство муслимана било му је
потребно због сузбијања хрватског сепаратизма и све отворенијег хрватског
питања у Југославији, јер ако би се прикључили Хрватима, хрватско питање би
1

Милан Стојадиновић, Ни рат ни пакт, Ријека 1970, стр. 317.
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се постављало још упорније, а није веровао у то да се муслимани могу сасвим
интегрисати у српски етнос.
У то време подстицани су написи о југoсловенству муслимана, посебно
оних у историјској покрајини Босни и Херцеговини.
"Зашто је Муслиману потребан национализам? Зато што је сасвим другачији однос државе према поданику и према националном грађанину. Напослетку национализам не значи само 'ја сам Србин'. Национализам је до сада
најшири комплекс свих питања о којим овиси срећа и благостање једне етничке
заједнице. Национализам је најреалнија синтеза свих културних, економских и
социјалних стремљења једног народа. И сеоска школа, и сеоски бунар, и сеоски
силос, пут, као и жељезнички, путовни, паробродски, ваздушни саобраћај националне државе, технизација, индустријализација, машинизација привреде, мелиорација итд., обухваћени су у здраво схваћеном нациоализму. Кроз ништа
друго не може се све то боље унапредити као кроз национализам, јер се кроз
национализам најбоље воли целина и јер се национална целина изграђује само
на здравим и напредним јединкама. Национализам је еманација рада, конструктивног рада, који служи реципрочном интересу појединца и целине. Интересу
националне целине не могу послужити партикуларистичка гледања. Кроз национализам морају се сви делићи националног организма са заједничким етничким особинама (исте крви и истога језика), културно и ментално изједначити да
би интересу целине, следствено и себи, што боље послужили. Ако би Муслимани имали друге претензије које излазе из оквира национализма или ако би остали у ставу индиферентизма, не само што би довели у питање своја права на
благодети које пружа једна организована национална целина, него би дошли у
немогућ положај економског одржања".2
Муслимани су тридесетих година били на расцепу свог верског и политичког статуса. Били су на расцепу између задржавања унитарног и централистичког система и захтевима за федералном и сепаратистичком, то јест на расцепу између српско-хрватског питања и односа.
Истицало се њихово залагање за југословенство и Југославију током
прошлости, нарочито у Светском рату, што је нереално и претерано, јер је реч о
појединцима а не о већини муслимана. Истиче се да су они били против Аустроугарске и да су се исељавали у Малу Азију, али то су радили из верских
протеста и ради европске модернизације Босне и Херцеговине а не због југословенства.
"Не желимо ни да покушавамо да овдје евоцирамо историјски развој
југословенских муслимана. У току стољећа тај развој биљежи како дане крви и
искушења, тако и дане славе и великих прегнућа. Но крв није вода, и у току од
пет стољећа југословенски муслимани успјели су да сачувају све своје битне
расне особине, а све њихове акције биле су, стварно, уперене против освајача
2

Мустафа А. Мулалић, Оријент на Западу (Савремени културни и социјални проблеми муслимана у Југславији), Београд 1936, стр. 468.
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из Азије. Недостајала им је, можда, чврстина чистог националног освједочења,
но тај недостатак није специфично њихов и ми знамо како је то освједочење
изгледало и у многим другим, нашим и туђим, срединама и крајевима. Што се
више улазило у XX вијек, тим је опћи став југословенских муслимана постајао
све одређенији у националном смислу, тако да већ у првој деценији овога
вијека почиње и плански рад њихов на акцијама које су, свака са своје стране,
водиле једном коначном и заједничком циљу свих југословенских племенских,
вјерских и класних чести, ка независности и слободи".3
Истичу се примери подршке муслимана југословенској идеји пре и током Светског рата 1914–1918. Истиче се политичка организација Млада Босна,
писци Осман Ђикић и Авдо Карабеговић, добровољци у Светском рату и
слично.
"Ми за дуго не би исцрпили листу муслиманских бораца за слободу у
независност, иако је она сразмјерно мала према учешћу других националних
чести. Малена је била али храбра, борбена, њезин значај лежи у чињеници да
су се југословенски муслимани, у борбама за слободу и независност, налазили
на свим оним фронтовима и у свим оним акцијама, које су сачињавале компоненту свеукупне националне борбе. С обзиром на њихов историјски развој, на
њихову тешку судбину и њихов став према животу и свијету који је само једно
нежељено насљеђе историје, као и на мали број интелигенције од њих се, усљед исувише кратког периода од почетка до краја трајања националне пропаганде, и није могло тражити више од онога што су дали. А то што су дали, дали
су од своје воље, свјесно и у пуној мјери. Важно је, при томе, истаћи да баш
они њихови прваци који су били у првим борбеним редовима нису никада ни
покушали да, за себе или за кога другог, у новој и слободној држави, есконтују
чисту мјеницу на којој је требало писати цифрама националне части и националних заслуга".4
Објективно историјски гледано било је током владавине османлијске
империје Босном и Херцеговином низ примера негативног деловања муслимана према Србима православцима, а нарочито током Светског рата од 1914. и
ужасног страдања српског становништва од стране муслиманских милиција
(шуцкора и других), јер је управо српски народ био највећи заговорник уједињења јужнословенских народа и Југословена, са ретким изузецима Хрвата,
Словенаца и других.
И после стварања Краљевине СХС, 1918. године, и почетка њеног државног функционисања, стварања политичких организација, доношења првог
устава, муслимани, њихови лидери и организације, били су више наклоњени
хрватском него српском ставу око уређења нове државе.

3

Чедомил М. Митриновић, Југословенски муслимани у борби за слободу и независност, Гајрет
– Календар за 1937, Сарајево 1936, стр. 109.
4
Исто, стр. 114.
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Тако, рецимо, стоји да је Мехмед Спахо за парламентарне изборе 1923.
своју агитацију усмерио на три питања: "панисламизам, аграрно питање и федерализам, односно аутономију Босне и Херцеговине". Током постојања Краљевине СХС до 1929, муслимански лидери и њихове културне, верске и политичке организације, без обзира да ли су у власти или опозицији, наметали су
питање Босне и Херцеговине као нечег посебног.
Било је међу њима оних који су сматрали да се ислам и политика морају
раздвојити, да се југословенски муслимани морају модернизовати према савременој Европи, морају дати подршку званичном уређењу Југославије а одбацити сваки сепаратизам или идеје федерализма и аутономије.
"Решењу тога муслиманског питања не може корисно придонети никакво аутономаштво, Муслимани се морају наслонити на своју етничку целину.
Њихова је аутархија сувише слаба и немоћна. Аутономизам, партикуларизам и
племско-политички индивидуализам само су зли подржатељи културних назадности, које наше Муслимане социјално, привредно па и политички слаби. Само
национална целина може решити и проблеме наших муслимана, а то је дужна,
јер су њен осми део".5
Доласком на власт 1935. Милан Стојадиновић је мислио да придобијањем муслимана за уставно устројство Југославије по начелима октроисаног Устава из 1931. године, може придобити одлучујућу превагу у односу на хрватски
(и не само хрватски) сепаратизам. У том смислу је 1936. и створена Југословенска радикална заједница (ЈРЗ). У принципима унутрашње политике ЈРЗ истиче
"опште народну слогу" и сарадњу "свију делова нашега народа".
ЈРЗ истиче да су јој политички циљеви слога југословенских народа, без
истицања српског, хрватског или словеначког народа, муслимани се и не помињу, само се пише о верским односима у држави.
"Циљ је Југословенске радикалне заједнице, да окупи све живе и стваралачке народне снаге на заједнички рад, за обезбеђење будућности целога народа и за изградњу његовог живота. Све народне снаге и сви напори појединаца и
целога нашега народа морају се слити у једно, у један моћни и велики покрет,
на добро свију синова нашега народа. Ради тога, Југословенска радикална заједница води непоштедну борбу противу свију оних, који хоће политику цепања народа и стварања неслоге међу племенима, верама и сталежима нашега народа. Она исто тако води борбу до истраге противу свију претставника туђинских прохтева у нашој земљи, који желе да народ подведу поновном робовању
туђој сили или туђим идејама. Југославија мора бити дом и мајка свију Југословена. Само за наш народ и према његовим потребама и животним инте-ресима
сме се у Југославији водити политика. А обезбеђење такве политике и њене
трајности је крајњи циљ Југословенске радикалне заједнице, као претставнице
и организоване политичке воље југословенског народа".6
5
6

Мустафа А. Мулалић, нав. дело, стр. 469.
"Шта хоће ЈРЗ", Београд 1937, стр. 4.
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Политика "народног јединства" била је најзначајнија за ЈРЗ и Милана
Стојадиновића. "Темељ државе и општег народног напретка јесу народна слога
и јединство Срба, Хрвата и Словенаца. Та се слога не може постићи нагађањем
и политичком трговином међу појединим партијама или политичарима. Напротив, таквим нагађањем и погађањем народ се дели и цепа, јер изгледа као да у
овој земљи постоји више народа који имају разноликих интереса, па се ради тога морају тек нарочито споразумевати о својим међусбним односима. Наша је
држава, а са њом наше народно јединство, плод хиљадугодишње борбе једног
народа, који је увек осећао и знао, да је он један и јединствен. Наша је држава и
створена због тога, што су после светскога рата претставници свију племена
нашега народа сложно изјавили пред целим светом, да смо ми један јединствени народ и да самим тим имамо право на једну јединствену државу. Ко усваја теорију о три народа, тај несвесно проповеда и распад Југославије у три
државе. Док се нагађањем и погађањем само ствара народна неслога и крњи темељ на коме је саздана држава, дотле се права народна слога и јединство постижу тиме, што држава и народна политика обезбеђују пуну и истиниту равноправност свима деловима нашега народа, без обзира на племе или веру, и омогућују свима удео у државноме животу. Тим се путем ствара свест о пуној заједници и истоветности судбине и интереса целога народа. Самим тим се постиже и народна слога. Такву политику хоће и води Југословенска радикална
заједница".7
Исламска верска заједница (ИВЗ) је била највећа организована верска
заједница муслимана у Краљевини Југославији и највећа заједница сунитског
учења у Европи. По Сенжерменској конференцији из 1919, муслиманима у
Краљевини СХС дат је статус верске мањине.
Муслимани у Босни и Херцеговини су увек јединствено, гледано више
политички него идеолошки, ишли за својим лидерима. Тако у једном писму М.
Стојадиновићу један активиста из ЈРЗ, са пута по средњој Босни (срезови Сарајевски, Височки, Травнички, Кочански и Зенички), пише између осталог следеће:
"На терену, код огромне већине сељака, политичка кретања изгледају
сасвим друкчије. У средњој Босни Муслимани неподељено припадају странци
ЈРЗ. Ту никако агитација на страни опозиције не би могла разбити ову компактност. Код православних Срба влада разједињеност у политичком мишљењу.
Али та разједињеност и подвојеност, далеко је од тога да буду тачна тврђења
опозиције да ЈРЗ нема својих присталица међу Србима. Има их, и било би их
више да се систематски од наше стране ради међу њима".8
Мехмед Спахо и Југословенска муслиманска организација (ЈМО) су
постали доминантни фактори, поготово у Босни и Херцеговини. Улазак у коалицију са ЈРЗ и Стојадиновићем ЈМО је условио доношењем новог закона о
7
8

Исто, стр. 5.
АЈ, 37–59–370.
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ИВЗ и одбацивањем старог законодавства о муслиманима у Југославији. Фебруара 1936. влада Милана Стојадиновића донела је Закон о ИВЗ, а усклађивањем Устава ИВЗ у октобру 1936. ова заједница је добила потпуну аутономију.
Законом о ИВЗ из 1936. су укинута муфтијства, седиште организације је пренето у Сарајево, а 1938. је отворена виша шеријатска школа у рангу факултета.
"Велики утицај на рад ИВЗ имао је Мехмед Спахо. О мешању ЈМО у рад
ИВЗ говори и то да је за реис-ул-улему, поглавара исламске цркве у Југославији, изабран Фехим Спахо, рођени брат министра саобраћаја и лидера ЈМО. Сви
ови Стојадиновићеви уступци везани су за обезбеђивање сарадње и подршке
његовој влади. У конкретном случају, договором и фактичким препуштањем
управе ЈМО на територијама насељеним муслиманским становништвом предата јој је и надлежност за спровођење пропагандне делатности на том подручју".9
Мехмед Спахо је био лидер не само ЈМО, већ и огромне већине муслимана у Босни и Херцеговини. Због тога је Стојадиновићу саветовано искључиво савезништво са њим. У једном писму из Бање Луке, упућеном Стојадиновићу октобра 1937, пише:
"О потреби споразума, односно заједничке сарадње са Муслиманима у
Босни и Херцеговини нема и не може бити дискусије, нарочито данас када је
услед споразума Удружене опозиције са др. Мачеком створена сасвим нова
политичка ситуација у земљи.
Исто тако неоспорно је да је вођа бос. херц. муслимана др. Спахо.
Према томе, све сугестије, ма скоје стране оне долазиле у корист дра
Бехмена, апсурдне су, као што је апсурдна и сама помисао да би др. Бехмен,
без др. Спахе нешто у овим крајевима".10
То је био систем Милана Стојадиновића и ЈРЗ за придобијање муслимана и њихову југословенску оријентацију. У томе је активан био и др Шефкија
Бехмен, министар без портфеља у влади и срески кандидат на децембарским
изборима 1938. године.
Наравно, своје "југословенство" Мехмед Спахо и ЈМО су хтели наплатити политичким уступцима од стране М. Стојадиновића и српске стране у ЈРЗ.
"На збору ЈРЗ у Бијељини 15. априла 1936. Спахо је говорио скупа са
министром пошта и телеграфа др Бранком Калуђерчићем. Спахо каже да је у
ЈРЗ ступио када је увидио да та странка омогућава да дође 'до споразума
између једнокрвне браће, да се заведе једнакоправност и законитост у нашој
земљи', за шта се он увијек залагао у својој политичкој дјелатности. Спахо је
изразио жалост што у тој влади не судјелују и Хрвати. Но, на овом скупу он је
говорио и о дисидентима из ЈМО, односно одвајању неких ранијих струја ЈМО
које нису прихватиле улазак у ЈРЗ, те и одвајању дијела радикала који су настојали ступити у контакт са ХСС, односно СДК покушавајући на тај начин рије9

Бојан Симић, Пропаганда Милана Стојадиновића, Београд 2007, стр. 209–210.
АЈ, 37–51–326.
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шити хрватско питање. Спахо је тада казао: 'Ја им на томе путу желим пун
успјех и радоваћу се ако и њима па макар и без нас, пође за руком да то тешко
и важно питање скину с дневног реда'. Но, он не верује у успјех опозиције".11
Било је и оних који су се супротстављали превеликим уступцима ЈМО у
оквиру ЈРЗ. Поготово се то односи на српске радикале из Босне и Херцеговине,
које је М. Спахо често вређао називајући их "шљамом" и "отпадом". Они су
сматрали да то постепено води ка аутономији Босне и Херцеговине, чиме се одступа од програма ЈРЗ и државног уређења. Сматрали су да се таквом политиком не обезбеђује мир у држави. Неки су сматрали да је боље да се муслимани
осећају као Срби или Хрвати него што им се "одозго" намеће југосло-венство.
"Сршкић у свом говору истиче како он није противник муслимана, али
он њих не сматра посебним народом. Вели да су они само вјерска скупина, те
да је због тога и био против њиховог посебног политичког дјеловања, али ако
они тако желе – нека тако и буде, али се односи између муслимана и Срба морају регулисати. Он каже како колаборирање са ЈМО није никаква новина, јер
је таквих колаборација било и раније 'препуштајући нас на милост и немилост
вођама Југословенске муслиманске заједнице. Слушао сам често и од радикала
и од демократа у Београду ту песму: што се тиче Босне и Херцеговине, ту ето
вам Спаха и Бехмена'.
Сршкић вели да стварање ЈРЗ са муслиманима а без Хрвата уноси даље
нејасну ситуацију у рјешавању хрватског питања. С обзиром да су муслимани,
вели Сршкић, Срби или Хрвати, најбоље би било да се они изјасне ко су (ако
хоће да буду сви Срби или Хрвати за Сршкића је то небитно), па би се споразумом са Хрватима тако ријешило и питање муслимана".12
Приближавање ЈМО и ЈРЗ, односно Спахе и Стојадиновића, почело је и
око процеса усвајања Конкордата 1935–1937.
"Спахо и заступници ЈМО нити једном нису одговорили на сталне оптужбе и пријетње у Народној Скупштини, а Стојадиновић је занемарио појачану
политичку акцију српске шестсијечанске опорбе у Босни и Херцеговини, па је
након опћинских избора крајем 1936. закључио како је наступио погодан
тренутак да се приступи скупштинској ратификацији конкордата, а који је још
раније закључен између Краљевине Југославије и Ватикана с циљем трајног
уређења односа између Католичке цркве и државе. Осим начелне жеље за уређењем односа између државе и свих признатих вјера, те испуњавања обавезе
према католичким Словенцима у ЈРЗ-у, скупштинска ратификација конкордата
Стојадиновићу је требала послужити и као средство за придобијање Католичке
цркве и њезино трајно одвајање од хрватскога националног покрета окупљеног
око ХСС-а, а чиме би се ојачао и положај владе у будућим преговорима са
Мачеком. Но, умјесто очекиваног сређивања вјерско-политичких односа, ратификација конкордата послужила је као средство нове српске политичко-црк11
12

Хуснија Камберовић, Мехмед Спахо – политичка биографија, Сарајево 2009, стр. 119.
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вене протувладине акције која је довела до више мјесечне 'конкордатске кризе',
а која је посебице снажно потресла владу ЈРЗ у Босни и Херцеговини. Конкордатска борба само је коначно потврдила трајно политичко-национално непријатељство Српске православне цркве према влади и ЈРЗ-у, а уједно је представљала и први Стојадиновићев пораз и стварни почетак краја његове улоге у политичком животу".13
М. Спахо је врло активно учествовао у кампањи за изборе 1938. године.
Као и у сваком ранијем наступу након уласка у ЈРЗ, истицао је успјехе Стојадиновићеве владе, посебице обнову политичких слобода, те умјесто истицања
аутономистичког програма ЈМО-а позивао бираче да успореде "цијене пољопривредних производа прије четири године и данас". Чињеницу да је и у овим
крајевима присташе обишао тек уочи скупштинских избора, правдао је
"преоптерећеношћу послом, а раније што су га спречавали жандари". Уверен у
победу, позвао је муслимане да и даље следе његову политику:
"Кад смо дошли на власт нисмо вам ништа обећавали. Ми вам нећемо
обећати ни сада, јер то нисмо никада чинили, а увјеравам вас да ћемо радити и
опет. Кроз дуги низ година, ви сте мени давали повјерење па и не сумњам да
ми га нећете дати и сада. Могу вам рећи да сам увјек радио само за добро
Краља, отаџбине и народа".14
У склопу кампање за децембарске изборе 1938, М. Стојадиновић је
посетио и одржао говор у Босанском Новом и Бијељини.
У Босанском Новом је рекао: "Слога православних и муслимана за коју
се Никола Пашић увек залагао и на коју је рачунао у интересу свих делова
нашег народа и целе Југославије даје, у овој историјској области дивну слику
духовног јединства свих крајева Босне и Херцеговине".
У Бијељини је 27. новембра 1938. М. Стојадиновић истакао да стварањем ЈРЗ "ми смо оживели стару традицију сарадње муслимана и Срба православних, сарадњу која се у прошлости манифестовала у заједничкој борби против окупације Босне и Херцеговине, у заједничком устанку невесињском, где
упоредо са Салихагом Фортом учествују Стојан Ковачевић и Тунгуз Перовић у
заједничкој борби за своју верско-просветну аутономију, у заједничком протесту против анексије, једном речи у заједничкој борби против свих зулума и
насиља Бечког ћесара".15
Већ током 1938. паралелни делови власти Југославије, Намесништво,
кнез Павле и део истакнутих политичких и културних личности у Србији били
су за другачије постављање према хрватском питању од М. Стојадиновића:
"Гласине о начину вођења и смјера преговора између Мачека и намесништва биле су повод за нови расцјеп у ЈРЗ-у, којег су напустили готово сви
13

Златко Хасанбеговић, Југословенска муслиманска организација 1929–1941, Загреб 2012, стр.
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најистакнутији српски чланови у Босни и Херцеговини, и даље одани Стојадиновићу али и супротстављени Спахи и муслиманском дјелу странке".16
У Рашкој области (Санџак) ЈРЗ је водила нешто другачију политику и
пропаганду него у Босни. У свих седам срезова 11. децембра 1938. победила је
листа М. Стојадиновића и добила седам посланика, мада није имала успеха као
на изборима 1935.
"Интересантно је да је ЈРЗ најмање гласова добила у сјеничком срезу,
једином у коме је муслимански живаљ био бројнији од православног. Иако је
ту највише гласова добила листа Удружене опозиције, и из тога среза је, захваљујући одредбама изборног закона, народни посланик постао кандидат ЈРЗ. Од
седам изборних посланика, само је један био муслиман, Мухамед Хашимбеговић, из милешевског среза".17
Муслимани у оквиру ЈРЗ и ЈМО су сматрали Стојадиновића за кључну
личност опстанка Југославије, а тиме и Босне и Херцеговине у њеном оквиру,
стога су изборе 1938. сматрали врло битним. Хрвати и Мачек иду ка сепаратизму а тиме и цепању Босне. У једном летку пред изборе стоји у поруци бирачима у Босни и Херцеговини:
"Гледајући на озбиљне прилике у свијету и на политичку пометеност у
нашој земљи може се слободно рећи да ће за нашу будућност ови избори бити
један одсудан, готово судбоносан тренутак. Зато смо сматрали својом грађанском и патриотском дужношћу да као синови Босне и Херцеговине упутимо
њеним бирачима своју ријеч и да у њој отворено, искрено изнесемо своје
гледиште и одредимо свој став према садашњим политичким групама.
Једну од тих изборних група чине: Југословенска радикална заједница,
једно крило Земљорадничке странке, Југословенска народна странка и Југословенски националисти из Савске бановине, на челу са г. Др. Миланом Стојадиновићем, а другу ове странке: Хрватска сељачка, Самостално-демократска,
Радикална, Земљорадничка, Југословенска национална, Социјалистичка, Делавска на челу са г. др Влатком Мачеком.
Какво је њихово политичко и национално обиљежје?
Политичка група Др. М. Стојадиновића је национално, југословенска и
хомогена; њена основна линија је чување аманета неумрлог Краља – Мученика
који је желио да наш народ живи у братској слози, да чува народно и државно
јединство, да на тај начин буде јак, задовољан и цијењен у свијету.
Друга политичка група око г. Др. Мачека није ни потпуно национална,
ни потпуно југословенска, ни политички хомогена. Њен носилац г. Др. Мачек
је изразит сепаратист, с главном тежњом да подијели Југославију у неколико
посебних државица и да разбије југословенско јединство у неколико посебних
народа, који, слаби и нејаки, у времену када се и велики народи окупљају и
16
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уједињују да буду јачи, не би могли не само напредовати ни јачати него ни
одржати се, јер би сасвим извесно постали плијен других држава, а ту главну
мисао политике Др. Мачека помажу свјесно или несвјесно политичке групе
везане за њега.
У овом погледу нарочито рђаво би прошла Босна и Херцеговина, јер
концепција групе г. Мачека доводи сама собом до тога, да се Босна цијепа и
дјели и да постаје објект политичке трговине. Тако би ова наша област, којој је
највиши национални и државни задатак да ублажује историјске и племенске
разлике, да чува међувјерску трпељивост и мир, постала поприште најтежих
братских распри, племенских и вјерских борби.
Из истих разлога мора се одбити и сама помисао да се у данашње мутно
вријеме опасних спољних заплета, отвара уставно питање и укида земаљски
устав, како то тражи г. Мачек са Удруженом опозицијом".18
Очигледно је да је М. Стојадиновић морао искривљавати историјске
чињенице у смислу придобијања муслимана за југословенску идеју. М. Стојадиновић је сматрао је да ће се споразумом са ЈМО решити проблем Босне и
Херцеговине. У прогласу "Наша ријеч пред изборе бирачима у Босни и Херцеговини" између осталог пише: "На крају, бирачима Босне и Херцеговине мора
да буде очигледно да су за изборе од 11. децембра о. г. изборне пароле и државни принцип постављени тако оштро и тако јасно једни према другима и једни
против других, да о избору њиховом не може и не смије бити никакве сумње и
колебања. Наше је гледиште јасно и чисто, да морамо бранити уставност, да
морамо бранити државно и народно јединство, да морамо у овим критичним
данима чувати Југославију од сваког потреса и да морамо чувати и сачувати
слогу и јединство народа у Босни и Херцеговини".19
Било је и оних који су сматрали да ће се тиме лакше решити и хрватско
питање. "Господину Цветковићу желим од срца да, у сарадњи ЈРЗ, у сарадњи,
по православну говорећи – како сте ономадне били изразили – трију Јерарха,
Стојадиновића, Корошца и Спахе, ријеши такозвано хрватско питање, а точно
речено, ријеши сва још висећа унутарња наша јавна питања".20
Било је и много писама са терена, из појединих мањих градова у Босни и
Херцеговини. У једном писму из Стоца, из Херцеговине, пише, између осталог,
следеће: "Срби у Босни и Херцеговини нису против братске и искрене сарадње,
али се не дају запостављати. Да се повела друга политика, данас би БиХ била
најтврђа кула ЈРЗ. Ја сам говорио и са истакнутим муслиманима гајретовцима,
па ми кажу да би они радо помогли сваку акцију за коначно измирење Срба
православних и муслимана, али присташе бивше Југословенске муслиманске
организације сматрају данашњу заједницу наставком њихове странке, а пошто
су компактни, а Срби као разбијена војска, искоришћавају ово стање за своје
18

АЈ, 37–8–320
АЈ, 37–8–320
20
АЈ, 37–83–486
19
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присташе. Нико од нас Срба нема ништа против министра господина др-а Спахе. Сви га сматрамо патриотом и конструктивним политичарем, али је на жалост окружен у већини људима одгојеним у Загребу, а дочепали се упливнијих
места по срезовима, где жаре и пале, па само због њих, а не због др Спахе, Срби не ступају у Заједницу. Има муслимана који су се огрешили о позитивне законе па су ипак на истакнутијим положајима. Има чиновника дефрауданата,
који су добили добро ухљебије".21
Очигледно да је стање на терену било другачије, или не исто као у врху
ЈРЗ. Тако у једном писму Стојадиновићу пише: "Излазак из владе г. Др Шефкије Бехмена овде се сматра као посве разумљивим, јер је било раније познато
да се г. др Бехмен жели да наметне над г. др Спаху, што су сви осудили. Иначе
позната је ствар да г. др Бехмен код Муслимана не претставља ништа, сем што
има присталица у своме изборном срезу Високо. Но, и тамо нема већину. Он је
свугде сматран саставни део г. др Спаха а нарочито по селима. У већим местима г. др Бехмен има за собом мали број интелигенције, тј. оних незадовољника.
Све у свему он не претставља у народу ништа. Сматра се да је одвајањем од др
Спаха његова политичка каријера за увек запечаћена".22
У споразуму са муслиманима многи Срби у Босни и Херцеговини (и не
само ту) су видели будућу опасност свом опстанку, јер су сматрали да такав
споразум не одлаже решење хрватског питања и српско-хрватски споразум.
Било какво стварање "засебне" Хрватске значи цепање српског народа. Сматрали су да споразум са М. Спахом и ЈМО има само прагматичан карактер али не
и перспективу.
У једном размишљању у писму М. Стојадиновићу пише следеће: "Стварањем засебне Хрватске на основи Хрватског државног права битно се мијења
склоп и уређење Краљевине Југославије. Какав ће облик имати нова државна
заједница још се не зна. Границе бановине Хрватске нијесу коначне. Хрвати
још траже и власти и територија. Њихови захтјеви иду од аутономије Босне до
цијепања Врбаске бановине – по Врбасу, по Сани или по Уни. А Влада има
овлаштења да бановине спаја и цијепа.
У таквим приликама становништво Врбаске бановине мора бити стално
на опрезу, сложно истицати своје жеље и интересе и бранити своје захтјеве. А
ти захтјеви гласе: а) Крајеви Врбаске бановине чине једну народну цјелину,
која се ни у ком случају не смије цијепати; б) Они желе да управљају сами
собом, наслоњени непосредно на Београд, а без икаква посредовања Загреба и
Сарајева; ц) Припајањем Врбаске бановине било Загребу било Сарајеву битно
би били повријеђени привредни и културни интереси њезиног становништва, а
читава народна заједница била би ослабљена и извргнута новим искушењима.

21
22

АЈ, 37–62–336
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Ове захтјеве који леже у дну душе читавог нашега народа треба данас да
изнесу јасно и одлучно сви његови прави претставници, сви јавни радници –
политички и културни и све његове установе".23
Било је истакнутих муслимана у Босни који су били против Стојадиновића и Спахе, а нису подржавали хрватски сепаратизам. Мустафа Мулалић је
ЈРЗ и Спаху оптуживао за клерикализам и недемократске циљеве:
"Мулалић очигледно прави алузије на 'троглаву јерезу' (Југословенску
радикалну заједницу), која због идеолошке и политичке дисхармоније није никако могла складно да дјелује. Говорио је да наш политички геније није у ЈРЗ
дао баш једну велику, нову, оригиналну идеју и ЈРЗ се мора наслањати на неке
велике постојеће идеје и доктрине, које су по њему тајне и јавне. У тајне је
убројио зелену, црвену и црну интернационалну и масонерију, док је за јавне
политичке доктрине сматрао, репрезентативну демократију либералног крила
(скандинавске земље), и репрезентативну демократију ауторитарног типа (Турска за Ататурка, Југославија за време шестојануарског режима).
Посебно је издвојио фашистичку политичку доктрину са националним
иредентистичким или националним крилом, па са национал-социјалистичким
или немачким крилом. Сем фашизма говорио је да познаје још једну тоталитарну идеологију – марксизам са синдикално-социјалистичким крилом, француским или са бољшевичким или комунистичким односно руским крилом.
Од свих наведених идеологија влада М. Стојадиновића наслањала се, по
Мулалићу, на демократију и фашизам (апстракујући марксизам). Упоређујући
владину политику са демократијом закључио је да не припада либералном крилу али ни ауторитативном".24
Мулалић је Спаху оптуживао за прикривени панисламизам и политичку
неискреност:
"Мулалић је био убеђен да Мехмед Спахо никад није скинуо фереџу,
већ напротив, 'никад се он није толико национално увио у фереџу као сада'.
Спахо је правио стална политичка национална лавирања, али је у суштини био
противних југословенског национализма. По тој новој муслиманској линији,
Мулалић је закључио: 'Његови идеолози, његови политички пријатељи трубе
вам и данас по Босни и Херцеговини да је Муслиман нешто друго него ли је
Србин него ли Хрват. Ти идеолози, којих није мало у Босни и Херцеговини,
хоће да докажу у име ислама да се не може на Муслимане наметнути никакав
националистички оквир, јер ислам као козмичка религија то не дозвољава и чак
се позивају на међународне уговоре који су дужни да тумаче то расположење
Муслимана'. Из тог разлога Спахо је одржавао блиске везе са 'једним одличним
југословенским мусафиром', Шекибом Арсланом, 'политичким панисламис-

23

АЈ, 37–9–953
Никола Жутић, "Мустафа Мулалић, Србин исламске вере – либерал антиклерикалац и четнички идеолог", Српска слободарска мисао, бр. 96, Београд 2012, стр. 45.
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тичким делегатом на међународним форумима који заступа антиенглеску англофобску тезу, у корист талијанске оријенталне политике'."25
Стојадиновић је питање Босне сматрао важним као и хрватско питање,
истичући и Николу Пашића. На једном митингу пред Спахом је рекао следеће:
"Ми можемо поносно данас рећи, да босанско питање више не постоји.
Додуше остало је хрватско питање. Нико не би био сретнији него можда ја, кад
би се и за њега нашло неко решење. Ми то решење желимо али не желимо било
какво решење. Ми нећемо решење које нам предлаже г. Др. Мачек. Има граница које ми не смемо да прекорачимо, осим ако имамо намеру да пропастимо
ову земљу, мучним борбама и крвљу створену. Један Краљ, један народ, једна
држава, то је наш проблем. У тим границама може бити разговора, ван тога чекаће г. Др. Мачек у опозицији и осталих 99 година, које је сам означио".26
Ипак, Стојадиновић је, сплетом околности, у фебруару 1939. пао са власти због Мехмеда Спахе. "Као и раније, Мехмед Спахо и вођство ЈМО-а, су дали подршку Цветковићевој влади; оставку коју је Спахо дао на министарско
мјесто у Стојадиновићевом кабинету, заправо је помогло Павлу да оправда
смену премијера".27
И поред формалне победе на изборима 11. децембра 1938, политика
југословенства муслимана М. Стојадиновића није успела јер је баш глас Мехмеда Спахе пресудио да М. Стојадиновић падне са власти фебруара 1939. Касније, стварањем Хрватске бановине, муслимански лидери су после смрти М.
Спахе, поготово током 1940. године, тражили аутономију за Босну и Херцеговину и да постане четврта целина у Краљевини Југославији.

Branko Nadoveza
The Relationship of Milan Stojadinovic towards
Bosnia and Herzegovina and Muslims
Summary
Milan Stojadinovic (1935-1939) with his politics of Yugoslavism of Muslims
wanted to preserve the governmental structure basics of the Kingdom of Yugoslavia
from every kind of separatism and federalism. Through the Yugoslav Radical Union
(JRZ) he made an agreement with the Yugoslav Muslim Organization (JMO) and
Mehmed Spaha. He wanted to strengthen the Yugoslav awareness of Muslims,
especially in Bosnia and Herzegovina. He believed that this agreement considerably
25
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Правда, Сарајево, 2.12.1938, Манифестациони збор ЈРЗ у Бијељини
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Robert Doni, John. V. A. Fine, "Bosna i Hercegovina: iznevjerena tradicija", Sarajevo 2011, str.
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weakened Croatian separatism and so called Croatian issue. He had a relatively high
success in it, although he fell from power in 1939. One part of Serbian opposition
objected it. He put the religious issue in the second plan, emphasizing Yugoslavism
of Muslims and their closeness with the Orthodox Serbs in the past and present. M.
Stojadinovic, despite an alliance with the Muslims, never advocated any particular
political status of Bosnia and Herzegovina. For him, Bosnia and Herzegovina was
geographic and ethnic concept of two nations and three religions.
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СПОМЕН-ДОМ ГАВРИЛА ПРИНЦИПА У ГРАХОВУ
Апстракт: О Гаврилу Принципу (1894–1918) остала су бројна писана
сјећања, али и један трајни споменик – Спомен-дом Гаврила Принципа у Грахову. Сарајевско друштво ''Крајишник'', са пододборима у Бањалуци, Београду,
Грахову, Дрвару, Суботици, Краљеву и Зеници, одмах по оснивању, 1934.
године, иницира подизање овог дома. Његови темељи освештани су на Преображење Господње (19/6. август) 1939. године, а како је до тада сарајевски архитекта Душан Смиљанић (1895–1973), и сам члан ''Младе Босне'', израдио
идејни пројекат за изградњу Дома, са радовима се одмах почело. До пред крај
1940. изведени су груби зидарски и покривачки радови, довршена два стана за
становање и велика сала на коју су стављени провизорни прозори, тако да је
могао да служи за јавне приредбе и соколске вјежбе. Слиједили су ратови. Други свјетски зауставља довршење Дома, а у овом посљедњем Дом је девастиран. У међувремену је Дом неколико пута преименован и пренамијењен.
Кључне ријечи: Гаврило Принцип, Грахово, ''Млада Босна'', Спомен-дом
Гаврила Принципа, Друштво ''Крајишник'', Душан Смиљанић, Ђорђе Јовановић, Александар Дероко, Српско друштво ''Савез Србобрана'', Војислав Скакић.
Пониклима на земљи Принциповој забрањује се да воле слободом. Забрањују то чак и они за које се воли на овакав начин. Али они, потекли из
истог, Принциповог извора, усуде се да их воле неким од биљега трајних. О
годишњицама Гаврила Принципа (1893–1918) надмећу се ријечи, а као један од
могућих епитафа на Гавриловом сарајевском гробу доживљавам писано сјећање Стевана Жакуле, Гавриловог професора на тузланској гимназији, који га
памти како је ''у једној клупи четвртог разреда седео и гледао у ме својим
детињски нежним и безазленим очима. Млади и као девојче лепушкасти
Гаврило Прин-цип, стварно је био благо и невино јагње, а којега су само
неподносиви бес и тиранија душманска учинили љутим рисом и божанским
осветником''.1
Није га се одрекло ни завичајно Грахово, које му је у свом гнијезду саградило Спомен-дом.
1

Стеван Жакула, Предратна ђачка омладина у Босни, Политика, Београд, XXVII, 8106, 29.
новембар 1930, стр. 4.
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Истовремено или паралелно са пројектовањем
и изградњом Спомен капеле Видовданским херојима
на Православном гробљу Свети арханђели Георгије и
Гаврило у Сарајеву, рађене по пројекту српског архитекте Александра Дерока (1894–1988), у коју су, пошто је капела освећена 30. октобра 1939. године, из
Чешке пренесени земни остаци Гаврила Принципа и
његових другова, а који на овом гробљу почивају још
од 7. јула 1920. године, покренута је још једна акција
– изградња Спомен-дома Гаврила Принципа ''код
православне цркве у његовом Грахову''. Друштво
''Крајишник'', основано 1934. у Сарајеву, гдје се налазило сједиште Главног одбора, поред другог, имало је
задатак ''да подигне тај дом''. Основани су и његови
Гаврило Принцип
пододбори у Бањалуци, Београду, Босанском Грахову, Дрвару, Суботици, Краљеву и Зеници, а прилози су почели одмах да пристижу. Оновремена штампа
посебно помиње прилог Српског друштва ''Савез Србобрана'' из Америке, чији
су чланови приложили седам стотина америчких долара.
Темељи Дома културе, који ће да носи име ''великог Граховљака 'Дом
Гаврила Принципа', а у коме би имале да буду усредоређене све националне
просветно-културне и социјалне установе потребите за свестрано унапређење и
варошице и свега среза''2, освештани су на Преображење Господње (19/6. августа) 1939. До тада је сарајевски архитекта Душан Смиљанић (1895–1973)3 израдио идејно рјешење Дома.
Овакав избор нимало не чуди и није случајан. Архитекта Смиљанић био
је члан ''Младе Босне'' и неколико година током Првог светског рата провео је у
интернацији. По завршетку рата Душан Смиљанић се 1919. уписује на Одјељење за архитектуру и високоградњу Високе техничке школе у Прагу. Са дипломом те школе, издатом 1923. године, Смиљанић се враћа и настањује у Сарајеву, гдје одмах добија намјештење на Државној техничкој средњој школи, а
од 1935. до 1939. године, као овлашћени и самостални инжењер, води приватни
пројектантски биро. Поред или уз педагошки рад, бројним пројектима које изводи архитекта Смиљанић је начинио заокрет у овдашњим модерним схватањима архитектонског израза. Његово дјело или дјела, настала на основама провјерене вриједности прашке, као једне од водећих средњоевропских школа aрхитектуре двадесетог вијека, сматрају се раним или првим достигнућима модерне архитектуре код нас, а одликује их савремено схватање форме и садржа2

М(илан) Карановић, Једна културна свечаност, Освећење темеља Дома Гаврила Принципа у
Босанском Грахову, Политика, Београд, XXXVI, 11205, 13. август 1939, стр. 6.
3
О архитекти Душану Смиљанићу видјети: Предраг Милошевић, у: Архитектура у Краљевини
Југославији (Сарајево 1918–1941), Српско просвјетно и културно друштво ''Просвјета'', Србиње
1997, стр. 287–289.
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ја, односа материјала и конструкције, као и префињени осјећај за рационалну
диспозицију. Његове оригиналне и функционалне идеје у служби су развијања
нове, модерне архитектонске свијести и свијести о неопходности њене доминације над дотадашњим еклектичким схватањима и рјешењима. Смиљанић је аутор бројних самосталних пројектних рјешења – споменика, болничких и војних
објеката, приватних вила, као и оних у сарадњи са колегама – а у овој прилици
издвајамо сарадњу архитекте Смиљанића са Александром Дероком током
1938–1939, приликом изградње Српско-православне цркве Светог преображења у Новом Сарајеву.
Својих начела у архитектури архитекта Смиљанић се не одриче ни приликом пројектовања Спомен-дома Гаврила Принципа у Грахову. Увезивањем
неколико једноспратница у форму слова ''П'' добијена је цјелина, затворен простор за вишеструку намјену. Објекат је
ријешен у духу функционализма, пространим ентеријерима у које обилна
свјетлост долази кроз уређене, у низу
постављене прозорске отворе. Фасадна
плоха је чиста, лишена било каквог
украса.
Унутар ове архитектуре налази
Душан Смиљанић, Пројекат Спомен-дома
Гаврила Принципа, 1939.
се дубоко и пространо двориште, отворено за различите намјене или потребе.
По освештању темеља Спомен-дома Гаврила Принципа журило се да се
до јесени те године изведу бар груби зидарски радови и да се објекат стави под
кров. У помоћ пристижу бројни Принципови земљаци, који ''су се у току целог
лета, за време грађења, јављали у масама, добровољно и вредно бесплатно радили грубе радове. Довлачили су камен, носили малтер, зидали и трудили се
свим силама да спомен-дом Принципу испадне што лепши и већи''.4
За ове послове утрошено је 600.000 динара. Како је за довршење Дома
било неопходно још 800.000 динара, четворочлана делегација, у којој су се
нашли прота Никола Скакић, бивши народни посланик Јово Загорац, чиновник
Милош Билбија и инжењер Војислав Скакић, упутила се почетком сљедеће,
1940. године, у Београд ''са намером да од надлежних министарстава потражи
извесну помоћ и тако, још у току овог лета, сврши и са преосталим унутрашњим радовима – унутрашњи и спољни радови – малтерисање, инсталација водовода и електрике и набавка намјештаја за Дом''.5 Делегација је свуда лијепо
примљена и обећана је помоћ ''у границама буџетских могућности''. Предсједник београдског пододбора друштва ''Крајишник'' др Божидар Марковић, професор универзитета, заказао је за 12. мај 1940. годишњу скупштину пододбора
у ресторану ''Златна лира''. На састанку је акцентована потреба даљег прикуп4

(аноним), Дом Гаврила Принципа биће довршен овог лета, Политика, Београд, XXXVII,
11451, 17. април 1940, стр. 15)
5
Исто
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љања помоћи за довршење спомен-дома. Поред бројних говорника, издваја се
ријеч вајара Ђорђа Јовановића (1861–1953), који је рекао да је за дом израдио
попрсје Гаврила Принципа. Показао је његову фотографију и предложио да се
она ''умножи и продаје у корист удружења''. 6 Пристиглим новчаним прилозима
до краја године изведени су тек неки од унутрашњих и спољних радова – ''довршена су два стана за становање и велика сала на коју су стављени и провизорни прозори, тако да ће моћи да служи за јавне приредбе и соколске вежбе.
Поред тога, нивелисано је двориште око дома и засађено црногорицом''.7
Довршење Спомен-дома Гаврила Принципа у Грахову спријечио је Други свјетски рат, а у овом посљедњем је девастиран. Данас он, као и Гаврило
Принцип, почива на туђој земљи. У више наврата преименован и пренамијењен, Принципов дом у Грахову траје како би једном поново оживио својим
именом – Спомен-дом Гаврила Принципа – и служио тамо и ономе коме припада – на Принциповој земљи и народу Гаврила Принципа.

Danka Damjanovic
The Memorial Home of Gavrilo Princip in Grahovo
There are numerous written testimonies and one lasting monument about life
and work of Gavrilo Princip (1894 – 1918) – a memorial home of Gavrilo Princip in
Grahovo. Immediately after it was established, in 1934, the society “Krajisnik”, with
the General Committee in Sarajevo and subcommittees in Banja Luka, Belgrade,
Grahovo, Drvar, Subotica, Kraljevo and Zenica , among others, had the task to “build
that home”. As its foundations were consecrated on the Transfiguration of the Jesus
(19/6 August) in 1939, architect Dusan Smiljanic from Sarajevo, a member of
“Young Bosnia”, developed the preliminary design of the Home with the modern
architectural expression and its building immediately began. Contributions were
coming from all sides, and the Serbian society “Alliance of Srbobran” sent seven
hundred dollars. By the end of that year the rough masonry jobs were completed and
the building was placed under the roof. For the remaining work on the exterior and
the completion and equipment of the interior another 800,000 dinars was necessary.
A four-member commission went to Belgrade, where help “within budgetary limits”
were promised to them. Contributions of another kind were coming as well - sculptor
Djordje Jovanovic (1861-1953), who few years ago made the bust of King
Aleksandar and Queen Marija Karadjordjevic for formal lounge of the Ban’s Palace
and six ornamental figures for its facade, made the bust of Gavrilo Princip for his
6

(аноним) Напори поодбора удружења ''Крајишника'' за подизање Спомен-дома Гаврилу
Принципу, у: Политика, Београд, XXXVII, 11473, 13. мај 1940, стр. 9.
7
(Б. Радић), Дом Гаврила Принципа у Босанском Грахову још није довршен, Политика, Београд,
XXXVII, 11704, 31. децембар 1940, стр. 17.
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home in Grahovo. By the end of the 1940 two additional residential apartments and a
great hall with provisional windows were completed, so it could be used for public
performances and Falcons exercises. In addition, the yard around the home was
leveled and coniferous forest was planted.
Then wars followed. World War II prevented the completion of the home, in
the recent one it was devastated, and in the meantime, the memorial home of Gavrilo
Princip was repeatedly renamed and refitted.

Данашњи изглед Спомен-дома Гаврила Принципа у Грахову
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ВАНВРЕМЕНСКО ЗНАЧЕЊЕ МИЛАНСКОГ ЕДИКТА:
СРПСКА ПРАВОСЛАВНА ЕПАРХИЈА
БИХАЋКО-ПЕТРОВАЧКА КАО ПРИМЈЕР
ТОЛЕРАНЦИЈЕ И ПОМИРЕЊА
Апстракт: Oбиљежавање 1700 година од објављивања Миланског
едикта1 показало је колико је овај докуменат ишао испред свог времена и колико је оставио трага за будућа покољења. Један примјер толеранције и помирења налазимо у поступцима епископа бихаћко-петровачког Хризостома (Јевића),2 који је, иако је његова епархија била порушена до темеља у грађанском
рату у Босни и Херцеговини 1992–1995. године, позвао на мир, повратак расељених становника, обнову порушених објеката и међунационални и међурелигијски суживот на простору Епархије бихаћко-петровачке.
Кључне ријечи: Милански едикт, хришћанство, толеранција, помирење,
Епархија бихаћко-петровачка.
Један од најбољих познавалаца историје Византије проф. др Радивој Радић је поводом обиљежавања 1700 година од објављивања Миланског едикта
рекао:
Данас живимо у свијету у коме не тако ријетко управо недостају смисао за религијску толеранцију и уважавање туђих вјерских права. Примјери
засљепљујуће вјерске острашћености, због којих долази и до крвавих ратова,
могу се срести широм свијета. Када се то има у виду, постаје још јасније
колико је Милански едикт ишао испред свог времена и био подухват који има
ванвременско значење и огроман цивилизацијски значај.3
Многи научници, посебно социолози религије, били су склони теорији
секуларизацијске парадигме послије Другог свјетског рата, посебно педесетих
и шездесетих година XX вијека. Једна од тада заступљених теорија секулари1

Године 2013.
Одлуком Сабора Српске православне цркве од 1. јуна 2013. године постављен је за епископа
зворничко-тузланског, а за епископа бихаћко-петровачког постављен је Атанасије (Ракита).
3
Prof. dr Radivoj Radić o velikom jubileju i budućnosti hrišćanstva: Milanski edikt ima vanvremensko
značenje,  www.danas.rs ( 15. април 2013. ) ]
2
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зације била је теорија социолога Питера Бергера о секуларизацији као појави
инхерентно везаној за модернизацију. Међутим, данас и сам Бергер сматра, као
и већина социолога религије, да је та теорија неодржива и погрешна, те да је
већи дио свијета религиозан, уз мањи изузетак у западној Европи, што значи да
десекуларизација прати модернизацију у цијелом свијету, осим у западној Европи.4
У времену у којем има много више змија него голубова,5 времену када је
обиљежено седамнаест вијекова од објављивања Миланског едикта, не можемо
а да не примијетимо његово ванвременско значење, његово трајање кроз вијекове и његов значај како у времену када је објављен тако и данас.
Умировљени епископ захумско-херцеговачки Атанасије (Јевтић) сматра
да Константин није Хришћанство прогласио државном религијом, него је
исправио неправде наношене Хришћанима и Цркви, дајући им пуну слободу, али
није укинуо слободу званичној многобожачкој религији, нити поре-као њена
дотадашња права. Ограничио је само Хришћанске секте и фракције, јер је
штитио Католичанску-Саборну-Православну Цркву и њена права подр-жавао,
што је било довољно да Црква Христова нагло процвета, и она је, зато, с
разлогом у Светом Цару Константину видела богоданог поборника Истините вере и Христовог Апостолског наслеђа, па је не без разлога у свести Цркве
Константин остао као Равноапостолски Светитељ.6
Непосредност у односу према Богу препознаје се у лику цара Константина у томе што Бог не управља царем преко других особа, него непосредно
својим личним чудесним небеским лицем, као што се већ истакло код Константиновог чудесног преобраћања на хришћанство, чиме: он долази до увјерења да
му је ово сазнање саопштио непосредно Бог.7
Иако се крстио на самрти 337. као први хришћански цар, велики добротвор и ктитор хришћанске цркве канонизован је послије смрти и у православној цркви поштује се као светац и Равноапостолски цар. Наравно, то не значи
да се сви слажу са тим да је заслужио овакво мјесто у православној цркви, тј.
има и оних који га сматрају тиранином и убицом, због начина како се обрачунао са Аријем и његовим сљедбеницима на првом Васељенском сабору у Никеји 325. и односом према пораженом цару Августу Лицинију, кога је послије
пораза 324. и заробљавања, и поред обећања сестри,8 погубио заједно са сином
325. године.

4

Milan Vukomanović, Religija pred izazovima mnogostruke modernosti, Religija i tolerancija,
Časopis Centra za empirijska istraživanja religije, br. 17, Novi Sad, januar–jun 2012, str. 48.
5
Како би рекао почивши Патријарх Павле; Весна Тодоровић, Ноћ дугих маказа – књига
упозорења, Видослов, Божићни број 58, Требиње 2013, стр. 149.
6
Епископ Атанасије (Јевтић), Свети цар Константин и Милански едикт, Видoслов, Божићни
број 58, Требиње 2013, стр. 66–67.
7
Ernest Benz, Duh i život istočne crkve, Sarajevo 1991, str. 146.
8
Константинова рођена сестра Констанција била је удата за Лицинија.
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Ипак, већи је број оних који ће се сложити да је цар Константин неупитно велика историјска личност, са великим значајем за историју хришћанства и
хришћанске цркве, a то потврђују и царске ријечи изречене у Миланском едикту 313. године, које су ослободиле хришћане паганског прогона:
...да дарујемо и Хришћанима и свима другима слободу могућности и да
следују религији свако како пожели, да би Божанство, Које је на престолу небеском, било милостиво и благонаклоно Нама и свима који се налазе под Нашом влашћу. Зато смо веровали вођени здравим и најправилнијим расуђивањем,
да донесемо такво решење, да уопште никога не лишавамо могућности да
следује и држи веру коју држе Хришћани, да би свакоме била дата слобода да
следује оној религији коју сâм мисли најбољом за себе, да би Врховно Божанство, које поштујемо по слободном уверењу, могло пројављивати у свему обичну милост и благовољење према Нама. Ту Нашу вољу требало је изложити законом писмено, да, после уклањања свих уопште ограничења, која су се налазила у раније послатим од Нас твојој посвећености писмима односно Хришћана, а која су се показала врло лоша и несаобразна са Нашом кротошћу, – да би
то било укинуто, те да сада сваки од желећих да држи религију Хришћана може то чинити слободно и без препрека, без сваког за себе стешњења и тешкоћа...9
Ванвременско значење Миланског едикта можемо пронаћи и у ријечима
Светог Илариона Исповедника (Троицког), који је прије стотину година запазио:
Милански едикт ... не одликује се јасношћу и одређеношћу, но најбоље
његово тумачење дао је сâм цар Константин својим даљим односом према
Хришћанској Цркви ... Милански едикт – то је отворено приклањање силе пред
Истином, државе пред Црквом, земље пред Небом, царства пред свештенством.10
***
Колики је значај Миланског едикта свједочи чињеница да је модернизација, технолошки напредак и индустријско-потрошачко друштво у једном моменту на силу покушало да уклони религију. Свједоци смо да је технолошки
напредак и борба за капитал, тржиште и природна богатства, неопходна за стицање економске моћи, довео до низа сукоба у свијету у XX и почетком XXI
вијека, што је довело до духовног геноцида и вјерске нетрпељивости, а све у
циљу стицања већег пространства различитих држава, утицаја интересних група и капитала интерконтиненталних компанија.11 За то да политика зна да користи религију у сврху рата и злочина има више примјера у историји човјечанства. Политичка инструментализација религије дешава се како у ратним периодима тако и у мирнодопском времену друштвеног развоја. Злочини у рат9

Епископ Атанасије (Јевтић), наведено дјело, стр. 63.
Исто, стр. 66.
11
Посебно се истиче војна индустрија.
10
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ним дешавањима су често много страснији уколико су повезани са религијским
заносом.12
Примјер политичке злоупотребе религије у Босни и Херцеговини налазимо како у Другом свјетском рату тако и почетком 90-тих година прошлог вијека. Почетком Другог свјетског рата усташе су, успостављајући своју власт у
Босни и Херцеговини, настојале да муслиманима и Хрватима Независну Државу Хрватску прикажу као државу двију вјера, католичке и исламске, која ће
бранити интересе католицизма и ислама од њиховог највећег и најопаснијег
непријатеља: православља,13 док почетком 90-тих година прошлог вијека политичку злоупотребу налазимо у тексту Исламска декларација Алије Изетбеговића, у којем се каже да ће Босна и Херцеговина бити исламска држава у којој
ће бити могуће успоставити исламски поредак.14
На територији коју данас обухвата Епархија бихаћко-петровачка усташе
су у току Другог свјетског рата мучки убиле преко 73.943 православна Србина.15
Српска православна епархија бихаћко-петровачка доживјела је стравичну судбину у току грађанског рата у Босни и Херцеговини 1992–1995. године.16
Почетак крвавог распада Југославије и одјеци рата у Хрватској 1991. године
снажно су се осјећали у Епархији бихаћко-петровачкој, посебно у граничним
општинама Ливно и Бихаћ, које су већ 1992. године постале жаришта етничких
сукоба у Босни и Херцеговини. У тим дешавањима епископ Хризостом је покушао да укаже на потребу да се сукоб ријеши дијалогом.17
У току грађанског рата у Босни и Херцеговини у Епархији је почињен
геноцид над духовним и културним добрима српског народа. Страдање мана-

12

Брацо Ковачевић, Социологија културе, Бања Лука 1997, стр. 54.
Mladen Colić, Takozvana Nezavisna Država Hrvatska 1941., Beograd 1973, str. 356.
14
Слободан Наградић, Религија, црква и политика, Лакташи, 2007, стр. 138–141.
15
Број убијених Срба по срезовима (напомена: број жртава није коначно и прецизно утврђен):
Босански Петровац (без жртава бачених у јаме Рисовача и Боричевац) 3.790; Бихаћ 14.450;
Ливно 3.218; Босанско Грахово 1.111; Гламоч 1.383; Кључ 1.660; Сански Мост 10.000; Босанска
Крупа 5.198; Цазин 12.000; Велика Кладуша 4.600 (крајем 1941. године усташе су у ово мјесто
довеле око 8.300 покатоличених Срба, махом жена и дјеце, и све их побиле); Мркоњић Град
(дио територије потпада под јурисдикцију Епархије бихаћко-петровачке) 553; Приједор (дио
територије потпада под јурисдикцију Епархије бихаћко-петровачке) 4.185 и Босански Нови
(дио територије потпада под јурисдикцију Епархије бихаћко-петровачке) 3.495. Страхиња
Курдулија, Атлас усташког геноцида над Србима 1941–1945, Београд, 1993, стр. 30–35; Мићо
Стојановић, Велико умирање. Геноцид над Србима у 20. вијеку западно од Дрине, Бања Лука,
1995, стр. 25–34.
16
Нећемо погријешити ако кажемо да је протекли рат имао одлике и међурелигијског рата, да
су чињени злочини у име религије, а који су потенцирани од стране фанатика и разних
плаћеника, највећим дијелом из исламских земаља у саставу тзв. Армије Босне и Херцеговине.
17
Милош Ернаут, Биографија Његовог преосвештенства епископа бихаћко-петровачког
Господина Хризостома (Јевића), Први шематизам Епархије бихаћко-петровачке 2010,
Босански Петровац 2011, стр. 36.
13
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стира, цркава, парохијских домова и библиотека у Другом свјетском рату поновљено је и у овом грађанском рату, можда у већем и страшнијем облику.
Након агресије на Републику Српску здружених муслиманско-хрватских војних и паравојних формација, потпомогнутих НАТО савезом, 1995.
године, дошло је до масовног прогона српског становништва са простора који
обухвата Епархија бихаћко-петровачка.
Послије пада ове територије у руке агресора уништене су стотине српских села, десетине хиљада српских кућа. Исту судбину доживјели су и српски
храмови, осим храма Свете Марине у Манастиру Клисини у Ништавцима и
храма Светог Пантелејмона у Расавцима, оба у Општини Приједор. Храмови
који су пали у руке агресора и који су остали у саставу Федерације БиХ послије
потписивања Дејтонског мировног споразума 21.11.1995. године девастирани
су или обешчашћени.18 Посебно је болна чињеница да је оскрнављена споменкостурница у капели посвећеној Светој великомученици Марини у Ливну, са
костима 1.200 мучки убијених Срба у току Другог свјетског рата, а свете
мошти мученика разбацане по улицама града. Тако су кости ових недужних
Срба мученика поново убијене од синова оних који су ове невине људе мучки
уморили на најсвирепији начин у прошлом рату.19
Ништа бољу судбину није имао ни епископ Хризостом, који је, прије повратка из избјеглиштва у своју порушену епархију, смјело и одважно упутио
Проглас протјераном српском народу са територије своје епархије, позвавши га
на повратак, духовну и материјалну обнову својих вјековних огњишта и светиња. Иако је његов Проглас имао одјек у јавности, није од свих дочекан благонаклоно, због чега је имао доста неугодности. Вођен снагом својих ријечи из
Прогласа, епископ се вратио у село Подрашницу 1996. године у полузапаљену
паро-хијску кућу, коју је дијелио са мјесним свештеником.20
Да пут до потпуне обнове Епархије не буде посут медом и млијеком,
потрудиле су се кантоналне и општинске власти у Федерацији БиХ крајем 90тих година. У својој борби за повратак у сједиште Епархије, Босански Петровац, епископ је стално наилазио на опструкције, посебно општинских власти у
Босанском Петровцу. Власти су се трудиле да, што је дуже могуће, држе епископа подаље од његовог сједишта, не желећи да му врате парохијску кућу и
епархијски стан у центру града.
Због оваквих поступака општинских власти епископ је био приморан да
се обраћа на разне адресе домаћих и међународних званичника. Између оста18

Уништено је 26 цркава и 10 парохијских домова и других црквених објеката, док је оштећено
68 цркава и 26 парохијских домова и других црквених објеката. Слободан Милеуснић, Духовни
геноцид. Преглед порушених, оштећених и обесвећених цркава, манастира и других црквених
објеката у рату 1991–1995 (1997), Београд 1997, стр. 235.
19
Мићо Стојановић, Велико умирање. Геноцид над Србима у 20. вијеку западно од Дрине, Бања
Лука 1995, стр. 114–115; Први шематизам Епархије бихаћко-петровачке 2010, Босански
Петровац 2011, стр. 218.
20
Милош Ернаут, наведено дјело, стр. 37.
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лих, обратио се на адресу IPTF-a, бошњачког члана Предсједништва Босне и
Херцеговине Алије Изетбеговића и Владе Унско-санског кантона. Све ово није
уродило плодом, осим што су општинске власти наставиле да омаловажавају
епископа. Један такав примјер је и поступак Комисије за вјерска питања општине Босански Петровац, која је на свом засједању од 22. августа 2002. године, поводом протесног писма епископа Хризостома на однос општинских
власти према Српској православној цркви и фаворизовање Исламске вјерске
заједнице у тој општини, донијела закључак у којем се, између осталог, каже:
Општинском вијећу нису потребне никакве сагласности Вјерских организација што Ви наводите, а кординација је главни задатак те Комисије што
и чини, а Ви нажалост ту кординацију одбијате, јер нисте хтјели ни да дођете на састанак који је одржан у децембру 2001. године као и на раније
састанке на које сте били позвани, док су се представници Исламске вјерске
заједнице, који имају исте проблеме, одазвали на те састанке.21
Колико је пристрасности било у раду Комисије и општинских власти
најбоље свједочи примјер повратка парохијске куће и епархијског стана у
власништво Епархије, који су, више од пола деценије након завршетка грађанског рата и почетка повратка српских прогнаника у ову општину, били стопирани од општинских структура, док је Исламска заједница добила у власништво земљу у центру града, некадашњи Парк народних хероја, на којој је изграђена џамија.
Да Српска православна црква и Епархија бихаћко-петровачка нису позивале на злочине у име вјере у току грађанског рата у Босни и Херцеговини,
свједочи и порука српског патријарха Павла приликом освјештања обновљеног
Катедралног храма светих апостола Петра и Павла у Босанском Петровцу 17.
јула 1994. године:
Помолимо се данас у овом светом поново освештаном храму, поново
јер су га непријатељи наши у Другом светском рату обесветили уводећи коње
и правећи од ове светиње коњушницу. У њему су се молили наши преци у миру и
у рату у добру али и у злу. Нека нас Господ Бог подржи у свему што је свето и
честито по Божјој правди и истини.
Молимо се за мир који је потребан свима нама иако многи не знају шта
раде. Мир, али не било какав него по правди Божијој, јер је наш народ увек знао
шта је правда, јер знао је шта је Бог.
Будимо увек људи у слободи и у ропству, нељуди никад ни по коју цену
ни за чији интерес.
Свако ће одговарати за оно шта је учинио са оним чим нас је Бог даровао и пред Његовим судом нико се неће моћи сакрити.22
21

Архива Епархије бихаћко-петровачке у Босанском Петровцу, Црквена општина Босански
Петровац, Одговор Комисије за вјерска питања на епископово протесно писмо, Босански
Петровац, 22. август 2002.
22
Глас српски, бр. 7408, понедјељак 18. јули 1994.
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Српска православна Епархија бихаћко-петровачка је најбољи примјер
како се промовише међурелигијска толеранција. Иако је претрпјела стравичну
судбину у својој прошлости, не само у грађанском рату 1992–1995. године, већ
и у току Првог а посебно Другог свјетског рата, када је Српска православна
црква у Независној Држави Хрватској била готово физички уништена, она се
уздигла изнад мржње према другим религијама и наставила да гради будућност
својих епархиота заједно са другим религијским заједницама. Епископ бихаћко-петровачки Хризостом, иако је преживио многе неугодности од стране власти Федерације БиХ и припадника других религијских заједница, никада у својим бесједама није исказао мржњу према истим, увијек је позивао на љубав,
мир и толеранцију.
Позив на мир и толеранцију српском народу Епархије бихаћко-петровачке упутио је и патријарх српски Иринеј приликом посјете сједишту Епархије бихаћко-петровачке 21. јула 2012. године, када је позвао српски народ да
шири љубав, рекавши: То је оно што Господ жели, односно нуди да прихватимо Његову вољу као закон.23

Bosko M. Brankovic
Timeless Meaning of the Edict of Milan: Serbian Orthodox Eparchy
of Bihac-Petrovac as an Example of Tolerance and Reconciliation
Conclusion
Today, more than ever, it is necessary to respect the principles of religious
tolerance promoted by the Edict of Milan. The mere fact that such a document was
disclosed at that time testifies how its publishers were ahead of their time and how
they contributed to the development of religious tolerance, not only in their own time
but in the future, our time, and some in the distant future.
The Eparchy of Bihac-Petrovac is an example of reconciliation and tolerance
in the Dayton Bosnia and Herzegovina. It is an example that shows how the Serbian
people are tolerant and ready to forgive.
The example of this Eparchy shows best how patriotism can broaden a man’s
spiritual horizon, to show him that there is a peak from which man can discover the
general mankind’s brotherhood, brotherhood of all men in front of God. It shows as
well that religion is not the opium of the broad masses used in political purposes,
adapted to time and place, but it is the greatest power of human life which teaches
one to forgive and believe, believe in the good will and respect among people, no
matter which religious group they belong to.

23

Nezavisne novine, бр. 4928, понедјељак 23. јула 2012.
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Бањалука
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ОЧЕКИВАЊЕ БАЊАЛУКЕ ОД
ВИШЕСТРАНАЧКИХ ИЗБОРА 1990. ГОДИНЕ
На челу првих обновљених вишестраначких избора 1990. године нашла
се новооснована Српска демократска странка, као ''глас'' српског народа у Босни и Херцеговини који се ужелио демократије и страначких надигравања.
Мали је број Бањалучана и Крајишника који се уопште сећа вишестраначког изборног надметања и његових организатора, као што су били прота
Душан Кецмановић, Бранко Чубриловић, Душан Суботић, Коста Мајкић и многи други. Била су то времена кад су се политичари дружили са народом и радили за народ.
Очекивало се да СДС врати народу демократски режим и традицију народне демократије, око које ће се окупити не само бањалучки партизански првоборци, та жива брана и опомена за стројнице и каме које насрћу на слободу
грађана Југославије, него и сви бањалучки српски грађани и сталежи, а нарочито сељаштво са својом традиционалном патријархалном чистотом. Сви ће
они знати у овим тешким временима за српски народ да покажу да нису тачне
претње и говори са свих страна да је он недемократски, него да докажу да су
Срби били и остали пионири у изградњи демократије и за свој и сваки други
народ.
Добри изборни резултати српске националне странке то ће потврдити и
посведочити да се свијест о потреби за демократијом кроз спровођење вишестраначких избора није могла уништити. Стога и очекујемо да ће српски народ
свих занимања, професија, сталежа, а нарочито пензионисани борци и првоборци којима се прети, као и у рату, одузимањем пензија, знати да на овим послератним вишестраначким изборима кажу заувек збогом демократији за коју се
нисмо борили, коју је бирократија изобличила, збогом изборима на којима се
само гласало, збогом идеологији која је постала власт и држава, збогом монополу кадровских листа и бубњева и клановских договарања без народа. Народ
је уморан од идеолошког наклапања, од дугогодишње ''хигијене'' мишљења и
речи која је брижљиво ''негована'' не само цензуром и идеолошким једноумљем
него и репресивним апаратом. Тога би се највише требало да сете првоборци,
да се сете колико им је нането неправде само зато што су били Срби и Југословени.
Због свега овога је српски народ, чим је видео повољну прилику за повратак истинске демократије, упрегао све снаге да је успостави ради себе и потомства. За многе је овај процес болан зато што је коло стварања демократије
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почело игром стварања националних странака. У разореном друштву, сем свести о припадности нацији, то је историјска неминовност, јер су демократски
импулси знатно дубљи него што се претпоставља, као и то да је национални
интерес политички примаран, што многи нису хтели да знају. То показује национално окупљање, доминантно у свим досадашњим недемократским режимима. Оно у политичком надметању за демократију представља залог за њен развој. У новозаиграном колу демократије, у коме махом играју људи који су били
изван политике, али који су свесни да без демократије нема прогреса и напретка, ти људи сада позивају све Србе и Југословене на заједничку игру и рад.
Позивање СДС-а на неговање мира и сарадње међу људима и народима
и стварање основе за напредак и социјалну правду почива на разлозима прошлости и будућности, али и на тренутном искуству у тумачењу демократије. Нико не може рећи да ХДЗ није у Хрватској успоставила свој режим по правилима демократске игре, али нико не може рећи да је то режим демократије, јер су
Срби приморани да држе ноћне страже. Њих и комунисте избацују са посла
само зато што су Срби или Хрвати који не маре за нову власт. Укидају им борачке пензије они против који су се борили и због којих су постали борци.
Све су то могућности које се могу десити и код нас ако будемо гласали
за разне несрпске листе и тако се разјединимо. Биће мање Срба руководилаца
па били они комунисти, реформисти или српски демократи – ако њихова национална странка изгуби на изборима. Најпре ће се на удару наћи српски интелектуалци, као што је то било у Првом светском рату, кад је против њих као
Срба организован у Бањалуци познати Велеиздајнички процес, или време успостављања усташке власти 1941, кад је у само једном дану побијено српско
свештенство на челу са бањалучким владиком, а сви Срби који су могли да
потплате да буду протерани били су протерани са завежљајем у руци. Они који
нису могли или нису успели да побегну отерани су у логоре, депортовани у Немачку на присилан рад или су побијени. Сељаке су као радну снагу преводили
у римокатоличку веру где су то могли.
Као ни тада, ни сада се Срби не мисле светити. СДС жели да се у Бањалуци и свуда у Босни и Херцеговини где народи живе измешани, не као раније
кад су били одељени по националним деловима града, у којима су и становали
и радили а деца се нису заједно играла, васпоставе везе на стари начин, али да
се забораве и нове. Многи се још сећају, или су читали у штампи, или чули од
својих старијих, како су у Бањалуци у многим поводима указиване почасти народима од народа, а не само појединцу од појединца.
За разлику од места у којима су Срби у мањини и где од својих суграђана друге националности и вере наилазе на тешкоће, и комшијске и пословне, у
којима се на цести, као у Мишином Хану, исписују пароле да се Срби селе, или
случајеви у Фочи, Бијељини, Травнику, Зеници, Дувну и другим местима, Срби
у Бањалуци и целој Босанској Крајини, иако су у већини, не стварају другима
такве проблеме. Све што понекад испоље без добровољног осећања за демократију је борба за основне слободе, за мир и очување јединства земље. Тежећи то356
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ме и учећи народ демократском процесу, СДС истовремено настоји да се избегне створена колективна параноична ситуација у којој нико ником не верује, у
којој су лични интереси нациократија, бирократија властелинства и клановских
група постали импулси мржње и нетрпељивости међу народима. И Србима и
Муслиманима и Хрватима је њихово бирократизовано руководство наметало
нерешиве проблеме и створило безизгледно стање. Народима који су се међусобно ородили и грађанима који комшијски живе и заједнички раде онемогућено је да, људски и у истој држави, без зазора и истинито, међусобно комуницирају.
Међусобни односи и поштовања између наших народа кварени су једино онда кад су поједини представници падали под утицај заједничких непријатеља или, као што је случај данас, кад су носиоци раздора и деобе земље концентрисани у деловима највише политике и власти. Они су Уставом из 1974.
године васпоставили и октроисали политику национално разједињене и завађене Југославије, против које се боре и данас, негујући сепаратистичке снове и
покрете. Може се слободно рећи да је данас код непријатеља Југославије као
федеративне заједнице на делу најфашистоиднији режим. Представницима тих
народа и националних мањина Југославија је одговарала док је у њој Србија
била ''сломљених крила'', сведена на Београдски пашалук, а две покрајине проглашене за државе у држави. Кад се Србија ослободила тога, против ње је прорадила противсрпска коалиција Словеније и Хрватске, око које су се окупљали
сви непријатељи нове Србије. Они су се данас усредсредили на стварање нове
аутономије у центру српске државе, у Рашкој, која би се звала ''држава Санџак''.
Она би требало да раздвоји Србију и Црну Гору и да служи за пролаз антисрпској политици са фундаменталистичког Истока и католичког Запада. Ове снаге
би данас, не само Србији него најпре Србима у Босни и Херцеговини, успоставиле ''сломљена крила''. Ту политику не види само онај ко неће да је види, а то
су сви они који и даље остају на страни преживелих партија и новостворених
странака чији је циљ разједињавање Срба. Такви Срби су исти као они који су
учествовали у стварању Голог отока за непослушне Србе, који су стварали
Устав из 1974, који су Србији ''ломили крила''. Они су само гледали своје личне
интересе и њих ће историја негативно оценити. Укратко, то су били бољшевички послушници, наследници фашиста и нациста, а и усташа. Неки из страха,
други из каријеризма, Срби су посматрали како им Бакарић ствара покрајине,
да би увек бар једна од њих била у сукобу са Србијом. При свему томе се Срби
означавају као једини кривци за југословенску кризу. Само неупућенима може
изгледати да су у питању нове идеје и нови програми, макар они били заоденути у демократско рухо. Такви јавни наступи леже у снажном присуству идеја и
верских и политичких концепција које су овде присутне више од једног века, а
сада се само обнављају снажније и према Србима и према њиховом етничком
простору. Њихови творци, Ватикан и Беч, били су освајачи, а настављачи су хегемонисти који нису угрожавали само започети процес економских и политичких реформи него и интегритет земље у целини. Заводећи власт под маском де357
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мократије, ДЕМОС-ово водство у Словенији и хадезеовско у Хрватској завели
су деспотизам како би пажњу својих грађана скренули од реформе, тржишта,
демократије и људских права. За такво деловање користе се првенствено она
подручја земље на којима се услед национално мешовитог састава становништва може најлакше манипулисати националним осећањима и злоупотребљавати горка историјска искуства појединих народа. На тој основи су настали
догађаји са старотршким рударима, са фочанским шоферима и многи други.
Демократија није закулисна игра, већ слобода и право човека и грађанина као највеће вредности. Гледајући ствари отворених очију, ослушкујући разговоре и на улици и у кући, СДС се залаже да се политика игра отворених
карата. Више нико не може бити сигуран да ће неког другог надмудрити идеолошки, економски или медијски. До сада таква пракса није владала само међу
републикама него и у оквиру једне републике, и то на штету Срба и крајева у
којима они живе у већини. Нека припадници бившег Савеза комуниста, или
садашњи реформисти, објасне како је Бањалука од другог места по развијености у Републици доспела до тридесетог. То они неће учинити нити их то интересује јер би се замерили својим старим и новим господарима. Спора градња
пута за Бронзани Мајдан, која је започела кад се више није имало куд, или занемаривање веза са Змијањем и Бочцем, показује изразито свесно запостављање
крајева са српским становништвом. За ово стање нису криви само руководиоци
Муслимани и Хрвати него превасходно Срби каријеристи, који су због тога у
очима српског народа издајице, продане душе, фотељаши, нерадници и недомаћински синови. Биће катастрофа ако ти и такви људи остану на челу бањалучке
политике и власти, ако на њено чело не дођу људи чисти од лоповлука, отимачине и нерада, празног бусања у прса, ратоборци, јер се сада воде друге борбе.
Нама су потребни државотворни људи, стамени, спретни и брзога духа, а не
људи који чекају да други повуку своје потезе, па да они тек тада почну размишљати. Ми морамо вући брзе, оштре, паметне и државотворне потезе над којима други треба да се замисле. Не постојимо ми од јуче да нам се могу натурати
неке скорашње ознаке, амблеми и заставе. Све ми то имамо већ много векова.
Под тим знацима су Срби гинули од Беча до Цариграда, писали својим писмом,
славили своје славе, палили своје свеће и за мртве и за живе. Под тим својим
знацима бранили су сваки педаљ своје земље, проширивали је, а издавали је
скорашњим туђим и натуреним знацима и амблемима.
Са духовном обновом српски народ би требало да уреди своја гробља,
обнови своје споменике и не одриче их се, да обнови своје цркве и манастире.
Време је да историјске судбине не буду разлози да се Срби свађају између себе
или са другим народима, него да се измире, да се не издају, не продају, не
оговарају. Уместо планова о поновном међусобном клању требало би засукати
рукаве, почети радити и градити, чега су многи све више свесни. Срби су били
ратници само онда кад су то морали, као они од пре пола века, али они су били
градитељи и неимари јер су то носили у крви. Наши преци су као добри домаћини оставили здања којима се морамо још увек дивити. Трудили су се да граде
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што лепше куће за своје време, а ми се трудимо да градимо што прљавије,
отровније и несолвентније фабрике, и то оне које Европа неће јер загађују
природу и снагу народа. Стога бисмо морали ослободити свој запретани ум и
маштати, радити и развијати аутоматику, чипове, софтвере, модерно ратарство,
сточарство, енергетику.
У Европу се иде одавно само с памећу и радом и без маштања. Ово је
крајње време да се ухвати воз за будућност у једну лепшу Европу, Европу реда,
стваралаштва и благостања. Нека на ратове и убијања остану само горке успомене, нека буду далека прошлост нове Европе, нове Југославије и нове Босне и
Херцеговине. За ту нову Европу треба изграђивати нове људе, нове школе и
програме, а не кроз још постојеће наказне ''шуварице''. Ти нови људи се добијају на новим идејама, новим програмима и потезима. Зато се већ сада морамо
манути форсирања кадрова из негативне селекције ''договорног социјализма'',
те у нове токове укључивати способне старе и нове стручњаке. Нас не могу
увести у Европу људи – кадровци са ''треба, може, ми мислимо, размотрићемо,
погледаћемо, ставићемо на дневни ред, заузећемо ставове'' и слично. То могу
да учине само људи који имају нова сазнања, интуицију, који много не састанче и не разглабају упразно него раде и завршавају послове. Имамо ми таквих и
сада у свим виталним службама у Бањалуци, али они нису могли доћи до изражаја од каријериста и нерадника које је штитила кадровска политика. Такви су
већ одавно уочавали, а сада су се непоколебљиво и уверили, да је витални развој Запада послужио као огледало тужном источноевропском финалу. То огледало нам је открило да су друштва ослоњена на слободног појединца а не на
систем осмишљеног друштва, донела више благостања и више правде од оних
која су се заклињала у процес и правду. Историја је одавно потврдила а садашњост посведочила да су истински слободна друштва, демократски уређена, јача
привредно и благотворнија социјално. То су прве полуге уређења друштва по
човековој мери, а не приче о томе. Да се о томе водило рачуна, не би Југославија по свим статистикама Европе била друга одоздо. Политика регионализације је бањалучку привреду, али не само њену, довела пред колапс, а њено
становништво до страха од глади.
Излаз из заоштрене економске и политичке ситуације треба тражити у
искуству европских и светских расплета. Приоритетна је победа демократских
животних извора над идеологијом као политичким системом и основом државног система. Стога би се могло рећи да демократија и није политички систем
него правно регулисан државни живот, који ни у једној својој фази развоја није
довршен него стално отворен за нова сазнања. У демократским режимима је
демократија замишљена тако да најнепосредније зависи од воље појединаца и
социјалних група. Дуго раздобље бољшевизма у источној Европи, укључивши
и нас, показао је у тренутку распада да тај систем није био добар, јер се његова
идеологија на првом искушењу распршила као мехурић од сапуна. Насупрот
тој идеологији, снажније се повезују људи истих националности. Иако време
неумитно лети и показује да су властодршци истрошени, да су привреду довели
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у кризу, да је нових програма мало или нимало, они у својим говорима и наступима још не признају да је знак доброг посла једино добит, а да је све остало
заваравање народа, како би каријеристи продужили власт и своја неограничена
права. Зато и даље тероришу све млађе и полетне људе који би хтели учинити
нешто самоиницијативно. Време каријериста и кловнова је прошло, па их се
треба ослободити, као и времена у којем су мртви доминантнији од живих. Остаје на историји да их оцени, а живот мора ићи даље. Као што не смемо дозволити да нам Европа поништава прошлост и заједнички живот, што се већ догађа дезинтеграцијом Југославије и одрицањем од социјализма, тако не смемо
дозволити да нам та иста Европа и свет имају главну улогу у нашем окупљању.
Треба страховати од претераног фантазирања о Европи и од понижавања пред
њеним монетама, јер наша поколења неће ни аутобусима недељно или свакодневно моћи као ми путовати него ће надничарити на својој некадашњој брањевини. Реална опасност од тога је толико већа колико смо пред Европом разједињенији и сиромашнији, пошто је у том случају могућност за манипулисање
већа. И ова Европа манипулише српским народом и припрема се за већу манипулацију у име наводне демократије. Чак се злоупотребљава и гостопримство.
Тога би требало да буду свесни не само Срби него и цели муслимански свет, и
да се пред Европом или у Европи окрену сами себи, усредсређени на сопствени
Исток и сопствени Запад.
Критичари српског народа га у новије узаврело време све више третирају као неевропски народ. То не забрињава српски народ, јер он изграђује себе
у свом делу Европе, жели да демократизацију друштва изврши на европски
начин и по европским правилима. За разлику од својих критичара, Србија и
српски народ уопште се залажу за суверенитет грађана а не суверенитет народа, што је савременије и универзалније решење. Тиме се гарантује да садашње
национално или националистичко решење националних односа, као бољшевичко, не доминира изнад грађанског, па макар то било и штетно за српски народ.
Јер једино у условима пуног поштовања суверених права грађана је могућ заједнички живот припадника свих наших народа и зато на тим правима треба
темељити и политички систем и укупне односе. При свему томе, Срби су усамљени и раде својом главом и памећу, док је антисрпска коалиција под страним
утицајем и ради стране интересе. За разлику од садашње хрватске власти и њених челника, којима су уста непрекидно пуна демократије, српски народ као
коловођа демократије не може дозволити да се под маском демократије отима
територија и разграђује држава за коју се борио у два светска рата и имао огромне жртве. Зато сви Срби поручују браћи, комшијама по роду и језику, да против српског народа не стварају никакве коалиције него да са њим негују мир.
Залажући се за мир, крајишки Срби су већ научили слова демократије и
већ су спознали да модерна државна заједница не почива на деоби кинеским
зидовима него на тржишној привреди и вишестраначком парламентарном
систему, а као држава на владавини права, на систему аутономије привреде,
културе и многих других области живота. Једно од кључних упоришта модер360
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ног европског цивилизацијског идентитета у таквој заједници јесте универзално начело да сви грађани морају бити једнаки.
Ту гаранцију не виде Срби у конфедеративном уговору који су понудиле
Словенија и Хрватска, а којим се маскира жеља за отцепљењем. Осим живота у
заједничкој држави, српски народ није имао једнакости ни у досадашњој федерацији. Српски народ не може никако прихватити заговарање конфедерације
Југославије јер би, разбијен на пет државних заједница, био мањина у свакој, не
само у броју него и у правима. Слично као у Хрватској, и у Босни и Херцеговини као мањина би морао држати страже да би очувао голу егзистенцију а
не само национални идентитет. И у сувереној Босни и Херцеговини, која је
максимум програма муслиманских странака а минимум хрватских, српски народ би дошао у неповољан положај, чега нису свесни Срби – фотељаши.
Као глас српског народа, СДС се залаже за федеративну Југославију, са
потпуном равноправношћу Срба, Муслимана и Хрвата у Босни и Херцеговине.
Не прихватајући коалицију са другим националним странкама против трећег
народа, какве је предлоге упућивала ХДЗ, српској националној странци је јасно
да противници Југославије неће ни њену конфедерацију, јер су такву већ имали
испод лажне федералистичке одоре. Ако се потпуно одвајање не изводи у дослуху са страним службама и интересима, заступници конфедерализма не би
требало да испуштају из вида чињеницу да је федеративна Југославија, или савезна држава, на овом степену развоја европске цивилизације стварни императив живота свих наших народа. Националне странке би требало да у томе одиграју кључну улогу, с обзиром на то да су ранији политички фактори прокоцкали своје шансе.
Срби су се са закашњењем и дугим оклевањем укључили у национално
страначко организовање зато што су били заробљеници југословенства, братства и јединства у свим социјалним структурама, јер тога је мало код националних странака остала два народа у Босни и Херцеговини. Ступајући на политичку сцену, СДС и њено руководство су то учинили не стидећи се свог имена
и идентитета, уздајући се у демократски споразум, сарадњу и цивилизован дијалог са аутентичним представницима других народа, а не као до сада са идеолошким представницима.
Остајањем на политичкој сцени тих представника, као носилаца целокупног послератног континуитета политике која је вођена као политика ''договарања'', о чијој суштини и договору нису њени народи ништа чули, ма како
били преобучени у новокомунисте или реформисте, остаје и даље нерешен национални проблем и његово решавање форумско и у виду погодби по тзв. националном кључу. Како националне странке нису измислиле националну политику него су је наследиле од претходно подељених властодржаца, што су они
сматрали врлином, то остаје чињеница да нас јасно и отворено артикулисање
националних интереса може једино извести из зачараног круга националних
погађања. За разлику од времена разбијеног Савеза комуниста, сада се о нацио-
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налним интересима може говорити јавно, а не под маском националне идеологије.
То што су се последњи организовали, што потребу тога још увек не
схватају, јесте проблем над којим би се Срби морали замислити, мада нас историјско искуство учи да су најјаче реаговали онда кад је била реч о историјским
тренуцима. Треба ли историја још једном да поучи Србе да су за огромне жртве
у последњем рату умногоме криви и они сами? Док су се они сетили шта је
циљ противсрпске кампање коминтерноваца, франковаца, нациста, дотле је пало на стотине хиљада људских живота. То је сметало политичким представницима народа из чијих је редова то учињено. Они не само да умањују број српских жртава и обезвређују значај српске улоге у НОР-у, него су се одрекли политике ''братства и јединства'', која је била обична фарса и залог за стварање
успешне каријере. Због такве политике су Срби до сада заборавили на своје
мртве по јамама. Све се то може разумети и правдати добрим намерама и толеранцијом, али су то грешке, и то историјске. Све то упозорава на могућност да
се политика братства и јединства поново ствара из шуме и после крвопролића,
утолико пре што српски каријеристи воде ту политику у сарадњи са каријеристима из редова муслиманског и хрватског народа. Нека стога погледају како
их степен различите снаге окружује зависно од броја српског становништва.
Муслиманске каријеристе не занимају њихове националне странке у оним крајевима у којима су Срби већинско становништво. Циљ им је да преко српских
каријериста, који су поред комуниста обично и у реформској странци, очувају
власт и положаје и онемогуће Србе да јаче учествују у њиховој власти. Стога
ће Србима који су окупљени око странака реформиста, каријера кратко трајати
због њихове велике наивности.
Србе не треба само учити политици, него их треба будити из мртвила.
Због утицаја каријериста и послушних бољшевика, као и политике симетрије,
српски народ се нашао у духовном мртвилу. Стога је Србима неопходно потребна и духовна и културна и економска обнова. И у Бањалуци и у њеној околини Срби треба из пепела да обнове своје светиње, да васкрсну своје српско
име, да афирмишу своју аутентичну културу, своје светосавско православље и
свој црквени живот, своје писмо ћирилицу, своју националну историју. У новој
Босни и Херцеговини, чија су врата отворена демократији, потребно је још више отворити та врата и личним слободама.
У економској сфери српски народ у садашњем тренутку има нешто
више изгледа у обнови у аграру, иако се у вези са њим и сада наставља послератна пракса која личи на дијалог глувих. У овој обнови, реформа пољопривреде мора обухватити укључивање аграра у тржишне токове, мора се регулисати
право власништва на законима правне државе и морају се исправити грешке из
прошлости колико год је то могуће. Њих је било напретек, а основна је била у у
томе што се веома велики ентузијазам у свим видовима живота заснивао на
могућностима које је пружао аграр, а он је гушен на све начине. На бази
колективизације пољопривреде извођене су индустријализација и електрифика362
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ција, основне специфичности социјалистичког друштва. Да би се то што лакше
извело и добила јефтина храна у периоду обнове земље, док њен ослонац, индустрија, не стаса, сељак пољопривредник је стављен у положај обманутог дела
човечанства, против кога је поведен специјалан политички рат.
Уништавање богатих сељака, који су на својим плећима изнели ратне
тегобе, кроз тзв. раскулучавање, како се говорило у постреволуционарно време,
било је маска у обрачуну са свим провереним вредностима села и сељака. Било
је ту монструозних поступака нове социјалистичке власти. Све се заснивало на
бољшевичком уверењу да земљопоседник не воли социјалистички поредак.
Стога се сељак у радничкој земљи и у земљи сељака није убрајао у пријатеље
радника и пролетера. Проглашавање сељака за непоуздан и непријатељски
расположен елемент било је мотивисано тиме што се сматрало да иоле значајнији и већи посед омогућава независност његовом власнику и не мотивише га
да се укључи у нове социјалистичке токове. Политика на којој се заснивао нови
систем прихватила је у суштини сељака за савезника, али не равноправног,
мада је била позната прастара изрека да без богатог сељака нема ни богате државе. И поред ове историјске истине, код нас се од рата наовамо настојало живети на рачун сељака, па и оног сиромашнијег, јер богатих после раскулучивања није могло дуго бити. Сведоци смо последица тога стања и по државу и
по њену укупну привреду, која све више притиска село и сељака, али она из
готово запуштене пољопривреде не престаје и даље исисавати виталне сокове и
акумулацију. Уништавањем тзв. кулака, основних покретача пољопривреде и
природне основице људске заједнице, уништено је витално средиште ове делатности. Непроцењива штета је учињена тиме, јер је уништен појам домаћина
и у економском и у духовном смислу. Више није било примера за мерило марљивости, са којим је сељак вековима егзистирао, нити је било извора за подстицање.
У брдовитој Босанској Крајини, најуништенијој у ратном вихору, скромни земљишни максимум у доба социјалистичке изградње није смео бити препрека за богаћење и нека посебна врста социјалне мере. Заступници нове политике нису имали представу о различитој снази и вредности земљишта у утицају
на привредне и укупне животне трошкове. Са потцењивањем пољопривредне
делатности наступило је потцењивање човјека који се њом бавио. Ко није побегао у град или у ''гастарбајтере'', остао је на селу да се бави пољопривредом,
уз осећање да је то проклето занимање, недостојно човека.
Уза сву неодговарајућу политику према селу, држава и у ери тржишне
привреде прописује много шта за пољопривреду, па и гарантоване цене. Држава и сада доноси законе и прописе за пољопривреду, не питајући њене секторе,
а посебно индивидуалне произвођаче, да ли им одговарају њене одлуке. Све се
то дешава у време кад остали произвођачи могу без потешкоћа увозити све што
им је потребно и кад им се цене претежно формирају слободно.
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И у пољопривредној делатности, као и у политици, мора се користити
искуство Европе, од које смо се после рата удаљили свим мерама званичне политике, и упутити се у сасвим супротном смеру.
Док се европски развијени свет борио да заустави нерационално распарчавање плодних површина услед повећања броја становништва, код нас је смањивано обрадиво земљиште, иако су то прописи забрањивали, и то највише за
подизање грађевина. То, затим идеолошка жестина, запостављање европских
искустава у борби за плодну земљу, и поред најповољнијих природних услова
довело је до тога да нам је пољопривреда заостала и екстензивна и да нам је
храна најскупља у Европи, чиме се повећава опште сиромаштво.
Разноврсни владини концепти нису одговарали сељацима, а често ни
друштвеном сектору пољопривреде, мада је он добио превагу над приватним.
У општем паралисању села и сељаштва, то се нарочито одразило на запуштање
брдских предела око Бањалуке у којима су преостали само људи у годинама и
старци. Штета није учињена само селу него и граду, који је опкољен насељима
изниклим на темељу ''дивље градње'' и којем је отежана урбанизација. Човечанство је због тога дошло до тренутка у којем градски живот убија људе, а село
умире. Замирањем села опада наталитет, а без села и утицаја сељаштва на грађане нема опстанка нације.
Залагање да се одузета земља врати њиховим власницима доноси вишеструку корист: повратак традиције селу, враћање поверења у правну државу,
сигурност у неприкосновеност њива на којима млади људи могу планирати
свој живот и везати га за село, да се као у Европи створе сеоска породична домаћинства. Без обзира на то што се десило, чињеница је да код нас још увек постоји јака традиција везаности за земљу и село. Тиме би се постигла не само
духовна него и физичка обнова наших села, што има већи значај од проблематике развоја пољопривреде. Још увек је више од половине становништва везано
егзистенцијом за село и сеоске поседе, иако не живи у њима.
У стратегији физичке обнове села потребно је створити могућност да
свако сеоско домаћинство може пословати као правни субјект. То не намеће
потребу да се укину задруге, нити спречи њихово оснивање. Сељак неће бити
обавезан на сарадњу у којој му задруга узима провизију до голе коже. Морају
му се омогућити све повластице при набавци машина и средстава за рад и реализација продаје својих производа, што је досад био монопол задруга и пољопривредних организација.
У обнови запарложене земље и запуштених поседа, једина је могућност
мера подстицаја. Поред знања и воље, капитал је она ставка која селу може повратити живот, младост и сигурну будућност.
Требало би отклонити праксу по којој пољопривреда обезбеђује јефтину
храну за туризам и индустрију, чиме је највише погођен српски народ чији су
корени на селу веома јаки. Такав једносмеран развој и идеолошка индустријализација уништили су и себе и пољопривреду. Изгледа да је Југославија, као и
у политици социјалистичких и националних односа, упала у клопку страних
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економских интереса и у свом пољопривредном развоју. Без нове трајне економске политике према селу може се очекивати да Југославија почне увозити
храну из јединствене Европе која већ има велике вишкове.
Док се ми боримо да зауставимо умирање аграра, у свету се он укључује
у трећу технолошку револуцију. Његов научни развој је незаустављив, почев од
асортимана јела и пића до културе и духовног живота. Треба подстицати незаустављиви процес стварања мешовитих домаћинстава пошто све мање пољопривредника може живети искључиво од земље.
Мора се прекинути пракса да сељак без нарочите поуке мора и даље да
овладава агротехником и механизацијом. Јаче ангажовање друштва у пољопривреди захтева и структура власника земље. Огромну већину чине приватни власници (80 одсто у односу на државну својину), што значи да се извори хране
налазе код сељака. Уважавањем ове логике докрајчује се свака обмана сељака и
он престаје да буде обманути део човечанства.
Бањалука, август 1990.
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ПИСМА АРХИМАНДРИТА НИЋИФОРА ДУЧИЋА
МИТРОПОЛИТУ МИХАИЛУ (1886–1889)
Апстракт: Архимандрит Нићифор Дучић био је један од великана српске борбе за ослобођење од Турака, али и богослов, историчар, дипломата, политичар, просветитељ. Писма која објављујемо, а која је архимандрит слао
свом духовном оцу митрополиту Михаилу, који је у то време био у изгнанству,
свакако бацају ново светло на догађаје чији је Дучић био активни учесник. Ова
писма показују колико је велика његова љубав према српском народу и слободи, према борби за правду и напредак Србије, али и колики су били његови
лични проблеми са тадашњим властима. Поводом 114 година од смрти великог
сина српског народа, приређујемо ова писма.
Kључне речи: архимандрит Нићифор Дучић, митрополит Михаило, манастир Дуж, Биоград, Липик, српско-бугарски рат, Сливничка битка, кнез/краљ
Милан, тестамент Нићифора Дучића, Фонд Нићифор Дучић.
Приликом сређивања личног фонда митрополита Михаила1 у Архиву
Српске православне цркве пронађена су и писма архимандрита Нићифора Дучића која је он слао лично митрополиту Михаилу. Иако се у Патријаршији Српске православне цркве у Београду чува приватна архива митрополита Михаила, ова писма нису њен део, па су до сада била непозната јавности. На полеђини најстаријег писма (од 28. јануара 1886), особа која је обрађивала ову документацију записала је да има 36 писама од 1876. до 1897. године. Нажалост,
пронађено је само њих осам, од 1886. до 1889. године (чији препис припређујемо), а о архивистичкој евиденцији и осталим писмима се (за сада) ништа не
зна. Сва писма су писана на папирима малог формата, добро су очувана и прилично лако читљива. Приређујемо ова писма поводом 114. годишњице од смрти архимандрита Нићифора Дучића, желећи да пробудимо сећање на велику
личност српског народа и Цркве, историчара, дипломату, војсковођу и добротвора. Свакако, ова ће писма освежити и допунити период историје у ком је ар1

Архив СПЦ има израђену историјску белешку Лични фонд Митрополита Михаила (1826–
1898); више о митрополиту Михаилу, види: Др Ђоко Слијепчевић, Михаило, архиепископ
београдски и митрополит Србије (Минхен 1980)

369

Гласник Удружења архивских радника Републике Српске, год. VI, број 6, 2014

химандрит живео, али и дати целовитију слику о српском друштву тога времена и историјским променама чији је Нићифор Дучић сведок и учесник био.
''Нијесам никоме ништа дужан; а ко мени дугује, опраштам.'' Овако Нићифор Дучић, монах, архимандрит, војсковођа, просветитељ, а пре свега велики
родољуб и добротвор, започиње свој тестамент, који је написао 1899, годину
дана пред упокојење. Рођен је 21. новембра 1832. у селу Лугу, на Требишњици
у Херцеговини, од оца Јефте и мајке Саре. Никола, како му беше световно име,
прва знања је стекао у манастиру Дужи, код свог стрица, игумана Јевстатија
Дучића, у ком се и замонашио 1849. на Светог Луку, са својих седамнаест година. На препоруку Георгија Николајевића, будућег митрополита дабробосанског, школовање наставља у Београду, где као државни питомац изучава богословске науке на Семинарији београдској, а упоредо прати и предавања из словенске филологије код Ђуре Даничића, на Великој школи. Вредно је поменути
да је заједно са Серафимом Перовићем, будућим митрополитом херцеговачким, постао први херцеговачки калуђер који је школован ван манастира, у неком богословском заводу.2 По завршетку школовања враћа се у родни крај и у
манастиру Дужи оснива школу, а 1858. у манастиру Житомислићу, надомак
Мостара, оснива двогодишњу духовну школу.
Свестан ситуације у којој се поробљени српски народ налази, Нићифор
Дучић се не ограничава само на просветитељски и духовни рад, већ узима активно учешће у оружаним сукобима за ослобођење од зулумћарске власти. Заједно са Луком Вукаловићем, 1861. отпочиње устанак у Херцеговини, а наредне се прикључује црногорској војсци кнеза Николе, који објављује рат Порти.
Из ових бојева понеће Нићифор Дучић медаље за храброст које су му доделили
црногорски кнез и руски цар Александар. На позив кнеза Николе, Дучић остаје
у Црној Гори и постаје управник Државне штампарије. Мирна времена користио је како би наставио своју просветитељску делатност, па за само годину дана оснива десет основних школа диљем Црне Горе, а 1863. установио је Цетињску богословију, прву средњошколску установу у Црној Гори. За све заслуге,
на Цетињу је произведен у архимандрита 1863. године. Пошто је имао велико
поверење у Дучића, кнез Никола му поверава важне дипломатске мисије. Тако
1866. посредује у потписивању тајног споразума између Србије и Црне Горе о
спровођењу заједничкх ратних акција и уједињењу српског народа. Убиством
кнеза Михаила 1868. спровођење овог плана је одложено. Исте године, на позив Илије Гарашанина, архимандрит Нићифор Дучић се настањује у Београду.
Од тог доба па све до избијања српско-турског рата 1876. био је председник
Одбора за школе у српским областима изван Србије, председник Одбора за Народну библиотеку и музеј и члан Српског ученог друштва.
Указом кнеза Милана, 1876. постаје командант добровољачких дивизија
Ибарске војске, а у рату 1877–78. командант устаничких чета Јаворске армије.
2

Игнатије Марковић, Животопис архимандрита Нићифора Дучића у: Историја Српске
православне цркве, Архимандрит Нићифор Дучић (Гацко, ДОБ, 2008), стр. 10–67.
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Након ових ратова Србија добија четири округа: нишки, пиротски, врањски и
топлички. За војевање у овим ратовима архимандрит бива одликован од кнеза
Милана сребрном и златном медаљом за храброст и Таковским командирским
крстом. Нићифор Дучић је борбе својих јединица описао у раду ''Борба Добровољачког кора Ибарске војске и усташких чета Јаворског кора 1876, 77. и
78. год. – грађа за историју српског рата за ослобођење и независност''.3
После ратова бива биран за посланика у Народној скупштини и за потпредседника Просветног савета, а 1886. је пензионисан јер је на јавним изборима за Народну скупштину гласао за опозицију, због пораза српске војске у
Сливничкој бици за време српско-бугарског рата 1885. О томе сведочи и писмо од 7. априла 1887, у ком Дучић цитира књигу извесног француског доктора,
који је био у мисији Црвеног крста а који наводи речи Александра I Батенберга4: ''Ја бих волео да тог олоша Милана, заједно са његовом војском држим
затвореног у кругу од ватре и олова. И да ми пошаљу све саме парламентарце,
ја би њих упуцао без милости и уништио их све!!''. 5
Након принудног пензионисања почињу недаће Нићифора Дучића, о којима се он жали митрополиту Михаилу (који се налазио у изгнанству још од
1881, због несугласица са краљем Миланом) на репресије које се над неистомишљеницима спроводе од стране напредњачких власти, у својим писмима 16.
јула, 19. септембра и 14. новембра 1886. ''Мене су Напредњаци удаљили из државне службе, да им не сметам. Али, хвала Богу! без икакве моје кривице. Остао сам свијетла образа и поштена гласа. Хљеб су ми отели! Али име, част и
карактер никад!''.6
Крајем 1866. Нићифор Дучић одлази у Париз, где прати предавања на
Сорбони и француском колеџу, а године 1887. постаје члан Societe d'histoire
diplomatiquе, након чега се враћа у отаџбину.
Посебно место међу овим писмима свакако заузима оно које Дучић пише из Београда 24. фебруара 1889. Из њега се може сазнати доста о тадашњем
политичком стању у Србији, с обзиром на то да га пише један дан након абдикације краља Милана: ''Јуче се је овдје извршила једна крупна и неочекивана
промјена. Краљ је Милан абдицирао у корист својему сину Александру; њега је
свечано прогласио краљем српским, и он му се први заклео на вјерност; за
тијем војска!!!''.7 Поред тога, архимандрит је изузетно задовољан догађајима
који су се догодили, јер с краљем Миланом одлази и проаустријска напредњачка влада, што ће створити услове да се и његов духовни отац митрополит Ми3

Гласник СУД, II одељење, књига XIII, Београд 1881, стр. 1–366.
Александар I Батенберг био је кнез Бугарске 1879–1886.
5
Писмо Нићифора Дучића митрополиту Михаилу од 7. априла 1887, Лични фонд Митрополит
Михаило, Архив СПЦ
6
Писмо Нићифора Дучића митрополиту Михаилу од 16. јула 1886, Лични фонд Митрополит
Михаило, Архив СПЦ
7
Писмо Нићифора Дучића митрополиту Михаилу од 24. фебруара 1889, Лични фонд
Митрополит Михаило, Архив СПЦ
4
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хаило врати у земљу и заузме престо Српске цркве. О томе Дучић пише: ''Ваше
ће се Високопреосвештенство Божијом помоћу вратити у средину својега народа и српске цркве на свој митрополитски пријесто! – Правда је побиједила!
Слава Богу на висинама!... Ја једва чекам да крочите српском мученичком ногом на српску земљу и да наша српска православна црква дигне са себе црнину,
у коју се је завила има већ 7 година!... Ви ћете се вратити; црква је наша
спасена и с њом сви прави и вјерни српски свештеници и српски синови''. 8
С повратком митрополита Михаила у Србију, и Нићифор Дучић се враћа на јавне функције, те 1890. учествује у изради новог закона о црквеним
властима, а касније младом краљу Александру постаје и учитељ историје Српске цркве. За редовног члана Српске краљевске академије бива изабран 1892, а
децембра исте године и за члана Академије друштвених наука.
Својим тестаментом архимандрит Нићифор Дучић сву своју имовину
оставља српском народу и културним институцијама. Српској краљевској академији оставља новац за оснивање ''Фонда Нићифора Дучића'', који ће награђивати радове из црквене, војне и политичке историје Србије.
Архимандрит Нићифор Дучић упокојио се 21. фебруара 1900. Опело је
одржао митрополит Инокентије, а у присуству бившег краља Милана и краља
Александра. Уз све војне почасти, како и приличи једном војсковођи и јунаку,
сахрањен је на Новом гробљу у Београду, по сопственој жељи: ''Син сам српског народа: с њим сам заједно живио и цијелога својега живота радио за његов
бољитак, па желим да ми се кости одмарају у српском опћем гробљу''.9
Поводом смрти Нићифора Дучића, епископ жички Сава Дечанац пише:
''Тебе, Дучићу, као богатог писца, проповедника и неуморног борца велике српске народне идеје, сво српско племе слави и велича од мора до мора, па до подножја Карпатских гора; свуда тамо где се српски говори, где се српски дише,
пева и пише.
...О, велики, бесмртни љубимче велике идеје, у српском роду нећеш
бити никада заборављен! Плодовити радови твоји и успомена на тебе вечно ће
се узносити под српским небесним сводом; родољубиви пламен духа твојега
свагда ће загревати сво Српство, тамо где се српска реч чује''.10
Смернице за читање писама
Обрађивач писама потрудио се да их што верније дочара и приреди,
трудећи се да читаоцима олакша употребу, али пазећи да не повреди њихову
аутентичност. Курзивна слова у писмима (италик) представљају опаске обрађивача, а на местима где се она појављују и самом тексту писама, представљају
8

Исто
Мира Софронијевић, Даривали су своме отечеству (Београд, Библиотека града Београда,
1995)  http://www.rastko.rs/istorija/zaduzbinari/msofronijevic1995/10.html (8.2.2014) ]
10
Весник С. Цркве 4/1900, стр. 287–288.
9
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логичку допуну у речима у којима је аутор током писања испустио слова. Сви
знакови интерпункције приказани су верно и онако како их је сам аутор, Нићифор Дучић, писао.
Препис писма од 28. јануара 1886. године
Биоград 28. јануара 1886 год.
Преосвештени Владико,
Велепоштовани Пријатељу!
Ове сам зиме дуго боловао. Болест је била компликовна и тешка: јак назеб; још јача грозница; отврднулост и бол стомака; катар11; запаљење цријева; и
отицај крви у јакој дузи! Све ово уједно бијаше се навалило на ме. – Нешто
доктори и консултација за 5. дана узастопце, док погодише и одредише дијагнозу и према томе преписаше лијекове; нешто херцеговачка снага, и ако сам
претурио 53. год., и највише милост божја сачуваше ме овога пута од смрти,
која бијаше куцнула на моја врата.
Сада сам већ здравље доста добро опоравио. Тек, како Хрвати веле,
(апетит) имам какав сам икад имао. Једем све слатко; а најслађе печене јаребице, које доносе земункиње. Али нијесу добре онако, као што су тамо, које
сељаци доносе у Ниш на продају. Само још не могу добро да идем; ма да сам
овијех дана почео, кад је лијепо вријеме, да по мало излазим. Опажам, како ми
здравље сваким даном јача.
Оно, што сте у новинама видјели моје име потписано, било је по потреби; а не, коа знак, да сам био оздравио. Онда сам још био у постељи и болести,
да сам једва потписао своје име.
Ја Вас уморих причајући о својој болести. Сада на ствар. Усљед Вашег
цијењеног писма од 23. о. м., које сам с великим задовољством примио, ја сам
распитао уредништво ''Старинара'' о Вашој уплати, као члана утемељача; и част
ми је јавити Вам, да сте до сада уплатили двије рате по 2 # = 4 # дук. Сада је
вријеме, ако није ''каса'' празна, да положите и трећу рату.
Старине, које сте послали Српском археолошком друштву, објављене су
у ''Старинару'' год. ІІ. Бр. 4., који сте, јамачно, до сада већ примили.
У биљешци тој није ништа речено о вриједности старинарској – археолошкој – онијех ствари које имају. – Цигла с ћирилским писменима ријеткост
је, и има особиту вриједност за српску археологију. Сјекирица (Келт), која
припада прије-историјском добу, није ријеткост. Јевропски музеји нијесу без
њих; а ни наш народни. Ипак овај келт има поред своје старине још и ту ври-

11

Катар – гастритис
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једност, што се нашао на српској земљи и т. д. Лист јеванђеља мислим, да је без
вриједности.
Ово Вам је моје мишљење, као члана археолошког друштва о стварима,
које сте му послали на дар. А, кад се састанем с г. Валтровићем запитаћу, да чујем и његово стручно мишљење.
Стојим Вам и од сада на пријателјској услузи, препоручујући се Вашим
св. молитвама и Вашем пријатељству, остајем Вашега Преосвештенства
Искрени
Н. Дучић
архим.
На полеђини писма стоји записано црвеном оловком:
Бр. 393.
Архимандрит
Нићифор Дучић
Командант Добровољаца 1876
Књижевник државни саветник
36. писама
од 1876 г – 1897. г.
Запис на полеђини доказује да су ова писма била позната тадашњим
архивстима или пак неком другом лицу које је водило евиденцију доументације.
Од поменутих 36 писама сачувано је, нажалост, свега њих осам. Међутим, не
треба искључити могућност да се приликом даљње обраде документације Архива СПЦ на звонику Цркве светог апостола и еванђелисте Марка пронађе још
писама, која би свакако у многоме допунила ову целину.
Препис писма од 19. марта 1886. године
Накнадно дописано графитном оловком: 24 март 1886
Биоград 19. марта 1886 год
одгов. 5. априла
Ваше Високопреосвештенство!
Сматрам за дужност и уљудност, да Вас лијепо замолим, да ми не замјерите, што Вам одавно нијесам писао. Нијесу томе узрок: ни лијеност; ни немарност; ни никаква промјена, или у начелу; или у посматрању начела; или у
оданости и високом поштовању, које сам вазда синовски гајио према Вама;
или, какав страх, ма од кога; него: моје слабо здравље; разноврсни послови; и
тешке прилике у којима се находи наша драга домовина! – и на пошљетку, што
сам знао, да Вам неки пријатељи одавдје пишу.
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Међу тијем нијесам ни примио од Вас послије Свете Горе ни једно писмо осим оног од 12. дек. прошле године. А, кад сам њега примио, био сам у
тешкој болести тако, да га нијесам могао ни прочитати за дуго. Па, пошто ми је
и на боље окренуло, нијесам се могао за дуго опоравити; још и данас нијесам
потпуно оздравио. А мучно ћу оздравити; јер је болест моја ухватила дубоко
корјен; а сваке године старији [сада сам у 53]; и, што је најгоре, почео сам
губити наду за бољу будућност српскога народа! – Ну, Бог је добар; а наша су
браћа Руси великодушни и јаки, па ће српском народу помоћи, као што су му и
до сада помагали.
Надам се, да ће ме поменути узроци пред Вама оправдати. Тијем прије,
што и сада чврсто стојим и стојаћу до смрти за узвишена начела наше српске
православне цркве, ради којијех Ви пострадасте и страдате!
Божанска ријеч Христа Спаситеља: Не бој се стадо мало''...; има и данас
сву силу, и имаће је увијек за све оне, који бране истину и правду; које најпослије побјеђују: лаж, превару и поквареност!
''Блажени изгнани правды ради''...
Јамачно сте чули о задушници, коју смо 8. о. м. овдје дали покојном
Аксакову. Све је испало сјајно... Ја сам у цркви на тој тужној, но и величанственој свечаности бесједио. Бесједа је примљена с похвалама. Примио сам се
тога, да не би пало у дио какву медиокритету, па да више нахуди, него користи.
Не би згорега било, кад би ко тамо превео на руски ту моју скромну бесједу; да
виде Руси, да је српски народ жив и захвалан за руска доброчинства. А, ко је
захвалан, тај је племенит.
Овдашњи руски Министар резиденат г. Персијани био је дубоко тронут
с парастосом и бесједом. Лично је дошао и изјавио ми захвалност. И прије него
је бесједа дата у штампу, молио ме, да му је дам на званичну употребу. Молбу
сам му, разумије се, испунио.
Узимам слободу да Вам пошаљем за Вас један примјерак и један за Ану
Тодорoвну удовицу покојног Аксакова и још 25 примјерака Вама на расположење, да их раздате по својој вољи.
Желећи Вам свети благослов, молим Господа Бога, да Вас штити. Најпонизнији Ваш
Н. Дучић
архим.
На петом листу, уз леву ивицу папира, вертикално је дописано: Зар
учени Руси неће да бирају за члана својијех друштава ни једног Србина другог
осим Новаковића и Милићевића?! – Гријеше! –
У дну петог листа, испод потписа стоји: Поздравите наше српске
пријатеље тамо. Проф. у Варшави А. Будиловича прелож. сам и изабран је за
члана Срп. уч. друштва.
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Последњи лист се односи на пакет са 25 примерака беседе коју Нићифор Дучић шаље митрополиту Михаилу, а који се већ у писму помиње. Уз леву
ивицу, црвеном оловком стоји потпис: Н. Дучић
Затим следи: Пакет од 25 комада моје бесједе биће упућен на адресу г.
Н. Попова. Кад му предате приложени примјерак, кажите му, да је тај пакет за
Вас. По чем га шаљем из Биограда, Ви ћете разумјети, за што га шаљем на
другу адресу.
Препис писма од 16. јула 1886. године
Липик у Славонији 16 јула 1886 год.
Одгов. 29 јула
Ваше Високопреосвештенство,
На Ваше цијењено писмо од априла о. г., које сам у своје вријеме примио, нијесам могао прије отписати и своју дубоку захвалност изразити Вам за
Вашу архипастирску пажњу према мојој маленкости с тога, што се и на мени
изли гњев, сила и партијска објест несрећне напредњачке владавине од 26
априла до 15 маја о. г.
Те, да не бих под старост у својој болести, коју сам стекао у ратовима и
бојевима за ослобођење и уједињење српског народа, остао без коре хљеба; да
се не бих понизио и ни чију милост замолио: сва ми је брига била да нађем купца и продам своју лијепу кућу, на којој је било дуга 2000 # дуката! А, кад сам је
зидао, мислио сам и увјерен био да ћа ме из ње однијети у гроб, у вјечну кућу!
– И срећан сам, што сам у садашњијем мучнијем политичким и економским
приликама нашао купца и продао кућу са штетом од 500 # дуката! Тако сам дуг
одужио; а оно, што ми је претекло, дао сам једноме пријатељу под интерес, да
од тога сиромашки живим онако како се може; а не, како би требало. Ну, ја ћу
радије и од глади умријети, а да сачувам своје име, част и карактер!
Мени је овај зли колач спреман још од онога доба, кад сам у министарским сједницама под приједседништвом краљевијем тврдио, да су Напредњаци:
српског Митрополита (Вас) незаконито свргнули и отјерали; да су српску цркву понизили; и да су каноне и законе о црквенијем властима погазили! – И, како сам тада изрекао, да је то незаконито и антиканонски, тако сам и до данас
остао у томе сталан и непоколебљив поред свијех лацкања и сјајнијех обећања!
– Не, нећу никад бити издајник своје цркве српске православне, и својега народа. Нема блага ни почасти, на које ћу се преварити нити гласа, од којега ћу се
препасти!
К овоме се још придружило моје гласање за опозиционе кандидате за
народну скупштину, брањење Српског уч. друштва од Кујунџићеве подлости, и
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брањење закона и правде у Апелаторијској консисторији, кад је пресуђивана
парница Ваше синовице, која је постала жртва партијске незаконитости!
Мене су Напредњаци удаљили из државне службе, да им не сметам.
Али, хвала Богу! без икакве моје кривице. Остао сам свијетла образа и поштена
гласа. Хљеб су ми отели! Али име, част и карактер никад! – Ја сада, кад прођем
кроз улице биоградске, поздрављају ме и они, који ме никад нијесу поздрављали. А од 15 маја, па, док сам продао кућу, могао је бити свједок онај жандар,
који је постављен близу моје куће, да мотри – , да се измјенио цвет чиновништва, свештенства и грађанства код мене својим походима, као знак саучешћа
и поштовања! То је трајало за неколико дана, као да ми је била слава. Ово је
био гром за моје противнике! – Персијани је остао демонстративно равно сахат,
само да се виде његове каруце и ливреи пред мојом кућом.
Умало не заборавих напоменути, да је доста допринијело мојему паду и
бесједа, коју сам сам говорио на парастосу Аксакова. Све су то мотиви, који
мене не понижују, него узвишују.
Сада о другим стварима. У Србији је, као што, јамачно, знате незадовољство превршило. Све је у раздражености и ватри! – Безакоња, насиља, неправде и задуживања прешла су сваку мјеру! – Ако се не састави нова влада из
либералне и радикалне партије, одиста, добра бити неће! – Ако и даље остану
на влади напредњаци, и ако пушка не плане, него се продужи борба законита,
јавна; а то је најчасније и за Србију најкорисније у овијем несрећнијем приликама; ваљаће, Ваше Високопреосвештенство, да се постарате, да нађете тамо у
наше браће Руса средстава, да се потпомогнe ова легална борба у Србији. Како
би борци могли истрајати материјално до краја, док се год не састави влада,
која ће промијенити садашњи унутрашњи и спољашњи убитачни правац у Србији. Ваљало би, да се купи за ту цјељ једна штампарија; а људи има, који ће
писати и радити. Само ваља да су обезбијеђени средствима. Ја мислим да би
доста било 100,000 рубаља. А ни једна рубља, да се не потроши без цјели и без
рачуна и знања Вашег и одбора разумије се, тајног, који би би састављен у
Биограду.
У интересу Србије и уопште српског народа размислите о овој ствари.
Ваља радити. Час је пошљедњи! – На Вас се највише надају српски патриоти,
да не стојите скрштенијех руку у овоме судбоносном времену. Све Вас зове у
помоћ и српска понижена црква! и српска продана држава! и српски измучени
народ! – Сад, или никад! –
И ја и сви пријатељи Вама познати и сви српски прави патриоти, нећемо
без Русије радити ни једну крупнију ствар. Русија је свагда помагала српском
народу, па се надамо и тврдо смо увјерени, да ће му и сада и од сада помагати.
А српски народ неће никад заборавити руску братску помоћ, нити ће бити
против Русије.
Моје је здравље веома потресено. Због новчанијех ове године нијесам
могао, као двије потоње да одем у Глајхенберг ради лијечења катара. Него сам
дошао овдје у Липик има већ 4. дана. И остаћу овдје до 15 августа о. г. По том
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ћу се вратити у Биоград. Па, ако остане садашња влада и даље или некаква
нова из напредњака, ја ћу поћи пред зиму у Италију или у Париз, да у мирноћи
ради здравља проведем зиму. Средства су ми мала; али и потребе нијесу ми велике. Лијечићу се и гледати, гдје је најјевтиније, и, колико се су мање може
проћи и живјети. На прољеће, ако се влада у Србији не промијени, отићићу и
Женеву у Швајцарску, гдје има и руска црква. Прем да ћу бити цивилно обучен, да се не зна да сам архимандрит, и да јевтиније прођем.
Ово је све привремено. А у Србији ћу стално живјети. Њу нећу оставити, док ме напредњаци и њихов краљ не отјерају. Само бих у томе случају дошао у Русију. Иначе, докле год има могућности, да у Србији живим, гледаћу да
у њој останем и с осталијем пријатељима и патриотима радим за српску општу
ствар.
Ви ћете се зачудити, кад Вам кажем да сам овдје у Липику нашао српског великог пријатеља г. Јастребова и Србина из Москве Дра Протића. С њима
врло задовољно проводим вријеме. Они су ми и о Вама причали. Жалим, што у
петак 18 о. м. полазе одавдје. Јастребов преко Цариграда у Солун; а Протић у
Биоград.
Госпођа Протићева остала је у Петрограду. И г. Протић имао је доброту,
да ми понуди, да ово моје писмо пошаље Вама у Кијево преко Петрограда у писму своје жене. Иначе одавдје поштом на Вашу адресу нијесам смио; јер знам,
да би га отварали и читали. А може бити да би га послали својему пријатељу у
Биоград!
Очекиваћу с нестрпљењем овдје Ваш одговор. Али истијем путем; т. ј. ,
преко Госпоће Протићке; а она ће писмо уложити у други завитак и адресирати
на име Протића у Липик. Протић ће препоручити овдашњој пошти, да његова
писма мени предаје. Тако смо се споразумјели. И ово је најсигурнији начин.
Желећи Вам свети благослов, остајем Вашега Високопреосвештенства
свагдашњи искрени и предани
Н. Дучић
арх.
Препис писма од 19. септембра 1886. године
Биоград 19 септембра 1886 г.
Преосвештени Владико,
Велештовани пријатељу!
Имао сам част примити Ваше пријатељско писмо од 12 о. м. са 160. д. за
вино. Овијем је дуг измирен.
Вашу напомену за Хиландар цијеним; али је не бих могао усвојити, и да
није већ неки дан по мојему негдашњем приједлогу то питање свршено. Отац
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Теофило раковички игуман одређен је да иде у Хиландар, по што г. С. Новаковић заузме посланичко мјесто у Цариграду.
Г. Новаковић, који је посвећен у ову замршену ствар, имајући и воље и
енергије; може се утврдо надати, да ће извести и свршити то питање онако, као
што ишту српски интереси, српско име и српске краљевине и српске цркве
углед.
Послије моје мисије и рада Новаковићева, који ће предузети, отац Теофило неће имати никакве муке да узме управу Хиландара у своје руке.
Међу тијем ја бих, по повратку из иностранства у Биоград, радо отишао
у Хиландар и неке друге манастире у Светој Гори ради књижевнијех старина;
ако их дотле вриједно перо Новаковићево не докопа.
Сву горчину и оштрину моје судбине трпљиво ћу сносити до краја; али
свагда мирно и достојанствено. Чуваћу и своје име и свој карактер. Стараћу се
да се ни један моји сродник и ни један моји пријатељ с мене не застиди и не
поцрвени.
Нагнан великом неправдом да продам своју лијепу кућу; то већ само показује да нећу ником да будем на досади; да нећу ничију помоћ; и ни по што
ничије милости. Као што сам знао живјети господски у салонима; тако знам
живјети сиромашки у једној соби; а да до краја одржим часно име и свјетао
карактер.
Мени су већ чињене важне понуде са стране; за ме лично сјајне. Али сам
их одбио, опет ради својега им(ена)а и карактера, и ако сам у оваким тешким
околностима. Ако би ко у ово посумњао, имам добријех доказа. Али не мислим, да употребу чиним. Ако дође вријеме и људи, који би хтјели, да исправе
неправду, која ми је учињена, добро. Не дође ли; ја ћу до краја испити чашу
жучи, и доказати, да у српском народу нијесу пропали карактери.
Ко се од сада није увјерио из мојијех скромнијех дјела, да сам без
личнијех користи радио, колико сам год умио и могао за српско ослобођење и
уједињење; за српску славу и величину; тај се ни од сада неће увјерити. А је
немам потребе, да икога о томе увјеравам.
Ваше ми је пријатељство драго; чуваћу га. Одавде ћу поћи у првој
половини октомбра о.г. управо у Париз. Писаћу Вам из Париза. Збогом!
Желећи Вам свети благослов, остајем Ваш,
Н. Дучић
Препис писма од 14. новембра 1886. године
Пр 25 Нов
По 26 Новем

Париз 14/26 нов. 1886 год.
Ваше Високопреосвештенство,
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Кад не би било узрока, што Вам прије нијесам одговорио на Ваше цијењено писмо од 29 јула о. г., које сам примио у Биограду у августу, ја бих пред
Вама био крив, и моли бих за опроштај. Ну, и поред свијех узрока опет лијепо
молим, да ми опростите; јер је великим људима особити духовнијем узвишенијем лицима својствено опраштање.
Прије него Вам укратко испричам судбину Вашега писма, дозволите ми,
да Вам најпонизније и најусрдније изразим своју дубоку захвалност за Ваша
духовна узвишена осјећања према мени, којима сте дали израза у својему цењеном писму, и за Ваше душевно саучешће у мојој немилосрдној судбини, која ме
постигла од српских издајника и безбожника!
Само мученици и страдалници за: вјеру, православље, цркву, отачаство,
истину и правду с чистијем срцем и племенитом душом, међу којима се броји и
Ваше сјајно име; могу да појме муке и страдања другијех.
Ваше је писмо, о којему је ријеч, за мене било утјешно; јер је оно духовни мелем мојему до дна увријеђеном срцу. Ну, над свијем и над свему Бог је
мој помоћник, и на њега се надам.
Сада да се вратим на судбину Вашег писма и узрок мојега ћутања и неодговарања из Биограда.
Као што сам Вам из Липика писао, кад сам у јулу о. г. дошао у њ, нашао
сам нашег доброг пријатеља г. Јастребова, с којим сам дуго и опширно разговарао о нашим народним и црквеним тешкоћама и о Вама. Он ми тада каза и то,
како Вас је Цар звао зимус и, шта Вас је питао, и, шта сте му одговорили. На
моје питање, је ли он то чуо од Вас, или из другога поузданог извора; одговори
ми, да му је то пријатељски саопштио г. Протић лијечник у Петрограду, којему
он вјерује, и који је с Вама у пријатељским односима; за то сте му (Протићу) то
и саопштили.
Међу тијем стигне и г. Протић у Липик. Ту ме г. Јастребов позна с њим.
И у разговору, гдје смо сви три заједно били, исприча нам г. Протић Ваш разговор с Царем, гдје је био, како он вели, једно вече и Кнез црногорски.
Видјећи, да је г. Протић с Вама у пријатељским односима, а то ми потврди и г. Јастребов, запитам Јастребова, како бих послао Вама у Кијево једно
своје писмо; јер нијесам рад да из Липика иде писмо адресирано на Ваше име
због несрећнијех пријатељских односа између аустрије и напредњачке владе у
Србији. Он ми одговори, да ће најбоље бити, да га дам г. Протићу, да га он пошаље у писму на своју жену у Петроград; а она да га пошаље у Кијево, и које
би дошло из Кијева, да га пошаље на његов име у Липик.
Ја тако и учиних.
Међу тијем тек што прођу два дана г. Јастребов и г. Протић одлуче да
иду: Први поред Биограда на Цариград у Солун; други у Биоград. И оду. А г.
Протић препоручи да ондашња пошта предаје мени писма, која би дошла на
његово име.
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Ја с нестрпљењем чеках Ваш одговор на моје писмо у Липику, и не дочеках га. Свршивши кур12, вратим се у Биоград.
Послије неколико дана, дође једног дана у сумрак г. Протић к мени, донесавши ми Ваше писмо, који му је липичка пошта послала у Биоград; чудећи
се, како га мени у Липику није дала.
Ваше је писмо дошло из Липика преко српске поште у Биоград; а на
њему стоји Вашом руком написано при дну ''за Арх. Дуч.'' Изненадило ме како
га није пошта задржала. Превртах га, и никако се не опажаше, да је отварано.
Па га положим на сто, мишљећи, кад Протић оде, да га прочитам.
Протић ми дуго прича, како је био (...) код г. Мраовића, по том ког г.
Прота Павловића, и како му је испричао Ваш раговр с Царем који је врло повољан за Краља Милана и т. д. и, како је трећи дан послије тога дошао к њему
управитељ вароши, да му исприча то што је причао Мрачни 13, и да му је то
поручено из двора и т. д. Испричавши и управитељу, вели да је захтјевао, да му
то написмено дâ. Али, вели, да му није дао.
Мени је све то изгледало чудновато, и, као нека шпекулација. А може
бити, да је и наивно и невино.
Међу тијем Протић рече ''отворите писмо, да видите хоће ли требати, да
одговорите јер ја одлазим из Биограда натраг преко-сјутра''.
Ја узех писмо, и расјекавши га куда треба, кад почех да вадим из завитка, затегну на једном крају и тако се створи сама цијела страна завитка на писму, која је врло вјешто расјечена, и послије финим туткалом затуткаљена!!
Ја рекох ''ево, писмо је отварано''! – Протић се мало збуни и рече: ''биће
га аустријска пошта отварала''.
За тијем сам писмо прочитао, и рекнем Протићу, да немам никаква одговора. Он оде. И већ се с њим нијесам видио.
Ја сам то саопштио: г. Ристићу, г. Радивоју и г. Алимпију. Они су мишљења: или га отворио г. Протић, да спекулише; па, не нашавши оно, што је замишљао, опет га запечатио. Или га је полиција отворила; па, незнајући шта
значе неке Ваше ријечи и реченице и кога се тичу: опет га запечатила и предала
Протићу, да на тај начин дође до мојега одговора, који бих Вам послао, или по
Протићу, или поштом. Надајући се, да ће наћи у мојему одговору оно, што је
нејасно у Вашем писму.
Ето то Вам је, Ваше Високопреосвештенство, судбина Вашега писма,
које сте ми послали непосредно на име г. Протића, и узрок за што Вам нијесам
на њ из Биограда одговорио ни по Протићу, ни поштом.
Према овоме Ви оцјенијте, може ли пасти, каква сумња на г. Протића,
јер га Ви боље познајете. Свакојако ја сам узео слободу, да Вам свратим пажњу
на овај факат, кој може послужити за поуку, да се неповјерава многијем, што је
крупно и важно.
12
13

Кур - лечење
Митрополит Теодосије Мраовић
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Ваш разговор с Царем, ако је онако како прича г. Протић, од великог је
значења. С тога ми се чини невјероватно, да сте га онако детаљно саопштили г.
Протићу.
Док сам год био у Биограду очекивао сам позив полиције, да ме узме на
одговор и протокол за Ваше писмо; и ја сам био смислио с пријатељима, шта да
одговорим. Али ни знака никаква за то не би. Те ме то доводи у забуну да знам,
ко је отворио Ваше писмо: или аустријска, или српска полиц(иј)а, или г.
Протић.
Ја мислим, да сте се већ вратили у Москву, за то Вам и шаљем тамо ово
писмо тамо.
Моју мисао, коју сам Вам изразио у писму из Липика, одобравају наша
три најглавнија пријатеља, кад сам им је саопштио по повратку из Липика у
Биоград.и препоручили су ми, да Вам опет пишем, како би било веома красно,
кад би се нашла нека материјална средства за успјех у борби за добро и напредак Србије и српског народа уопште. С тога се ја опет обраћам Вашем ваздашњем српском патриотизму, да порадите, не би ли се она моја мисао остварила.
Ја мислим, да у то не би требало мијешати правитељство, него Славеносрпске и
друге руске богаташе.
Размислите о томе, и изволите ме удостојити својега одговора.
За писма овдје се немамо чега бојати; јер ово није ни Аустрија ни
Србија.
У Србији је опште стање да не може бити горе ни црње. Крај се томе
мора учинити. Сва је земља добила горко увјерење, да се даље не може с виновницима овога несрећног стања. Али виновници ти знаду; па према томе удешавају своје конце и мр(е)жу од жандара, војске и најамника! Одузевши најпре
народу оружје, послије му све једнако одузимљу грађанска права, слободу и
имање!!! – Страшна слика!! –
Нека историја и Бог суди гријешницима и упропастиоцима Србије и за
оне страхоте, које ће неминовно наступити!!
Лијепо Вас молим, имајте доброту, да ми јавите, шта се тамо у мјеродавнијем круговима мисли за несрећну Бугарску!?
Ох! Како су несрећници заслијепљели! Каква неблагодарност Русији
ослободитељици и Цару Добротвору! – Каква подлост и перфидност онијех
турских измећара ! – У њима нема славенске крви, него татарска и турска! –
Ја се тврдо надам, да ће бити оно, што хоће Цар велике Русије, без које
нема Словенима опстанка.
Ваш приједлог да останем у Биограду и продужим књижевну радњу, веома би био користан за мене и за ствар народну. Али ми је у посљедње доба
здравље било погоршало тако, да је апсолутни било потребно да промијеним
биоградску климу. Зиму нијесам смио чекати у Биограду. Био сам се упутио у
јужну Француску. Дошавши у Париз, нашао сам климу много блажију, здравију и температуру сталнију од биоградске. Одмах сам осјетио, како лакше дишем и како ми иде на боље. Сада послије мјесец дана овдје живљења немам ни
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упола кашља и болова, које сам имао у Биограду.Ако овако продужи за моје
здравље, не мислим оставити Париз, него онда, кад одлучим да се вратим у
Србију.
Овдје имам доста занимања. Поред огромних библиотека, у којима се
занимам, изабрао сам још неколика предмета по мојој струци у универзитету
Сорбонском и Колежу француском, те их ту слушам. С Јеронимом се често виђам. Овијех је дана нешто био слаб. Сад му је боље. И он ће, рече ми, да походи
Сорбонска предавања. Много је опао! – Али није ни чудо. – Желим Вам свети
благослов.
Ваш понизни,
Н. Дучић
Препис писма од 7. априла 1887. године
11 Априла
1887

Париз 7/19 априла 1887 г.
Rue Thenard No 2.
Ваше Високопреосвештенство,
Високопоштовани Пријатељу!
Христос Васкрсе!

Веома сте ме обрадовали својим цијењеним писмом од 31 прош., које
сам данас примио, да Вам изразим своју најсрдачнију захвалност за честитање
свијетлог Васкрсења и за сјећање у далеком туђинству.
Мислим, да сте примили моје писмо од 26. прош., које се мимоишло с
овијем Вашим. Из њега ћете видјети, како сам ове зиме боловао управо онога
времена, које је најтеже за оне, који имају какву муку у грудима! – Ну, хвала
Богу! сада сам добро, како сам био. Поред Божје помоћи помогли су ми и лијечници. Али ме то стало доста мука и трошка! – Поред болести мучила ме и
помисао, шта ћу у мору овога туђинства, кад ми пресуше моја сиромашња
средства. Радити не могу, просити стидим се! – Црна слика бјеше ми пред очима! – Али нијесам очајавао; него сам се хришћански надао у милост Божју, и
нијесам се преварио. Ево ме сада, гдје сам опет наставио своје студије и радњу.
Да бих могао, по љекарској препоруци, отићи на љето у Пиринеје, писао
сам брату у Биоград, да прода још неке моје ствари, које нијесам мислио продавати.
У очи Васкрсења ове године нијесам ни једног тренутка заспао. Хришћанска побожност одвела ме у овдашњу руску цркву, у којој сам остао од почетка до краја свете службе, наслађујући се дивног руског појања. Јутрења је
почела равно у поноћ; ја сам дошао прије почетка, да бих могао имати мјеста у
цркви. Побожних Руса и Рускиња било је толико, да сви нијесу могли имати
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мјеста у цркви. Било је прилично и иновјераца из радозналости. Али су имали,
шта видјети. Тако ми је сада душа мирна.
Све оно, што ми писасте о нашем српском народу и његовијем несрећама, познато ми је. И те ме народне несреће муче и дан и ноћ, као што и Ваше
архијерејско и српско родољубно срце муче!
Ја не могу ништа друго, до молити се Богу, да сачува српски добри
народ у прадједовској правосланој вјери и српској народности у овоме времену
мучног искушења, и да казни издајнике и угњетаче!
А Ви поред светијех архијерејских молитава, можете и другим путем
порадити за добро и опстанак српског народа. Бог је на небесима и један једини
– цар руски – заштитник православља на земљи. Ја знам, колики су
непријатељи руски; ја могу да појмим и оцијеним све сметње и тешкоће, које се
стављају Русији; али сам увјерен, да ће их цар Александар III својом чврстом
вољом и својим великим родољубљем савладати, и да ће најпослије света
славенска ствар и православље тријумфирати.
Врло би ме интересовала та књига г. Лавровскога, за коју ми јављате,
кад би је могао имати.
Овдје је ове године изишла једна књига од једнога францескога доктора,
који је био од друштва црв. крста у Бугарској за вријеме несрећног српско –
бугарског рата. Он је писао, шта је видио и чуо. Књига је занимљива; има врло
интересних дата. Један пасаж исписаћу из ње да ви(ди)те, како се изразио на
Сливници, кад је наша војска била сузбијена, ''нови'' пријатељ Нијемац Батенберг о српском краљу и т. д.
Јавио сам за њу пријатељима у Биоград, па ми пише Васиљевић, да му је
набавим и пошаљем. Данас му је шаљем, с опаском, да забиљежени пасаж упореде с онијем прошлогодишњим стидним телеграмом ''новом'' пријатељу Батенбергу, кад се бјеше вратио у Бугарску, да именује три регента, три издајника
славенске ствари! три креатуре аустријске и инглеске!
Овдје Французи високо цијене руске симпатије и пријатељство. Цара
Александра III обожавају. У свијем круговима продире мисао и увјерење да
само с Русијом могу повратити своје границе, које су имали до 1841. г.
Било је доба, кад је и Француска замјерала српском народу, што има
толике симпатије и наде у Русију једину своју заштитницу; па су ево дошла
времена, да је француски народ готово претекао у томе српски народ. Бог је
велики.... Утјешно је слушати, с каквијем пијет(те)ом Французи говоре о Цару
руском и Русији.
Желећи Вам свети благослов, остајем Ваш најпонизнији
Н. Дучић
У наставку је написано: Ани Теодоровној Аксаковој поклон и осталима.
На полеђини последње стране исписан је текст у писму већ поментуте
књиге на француском језику:
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Souvenir politique et militaire de Bulgarie.
Deux révolution. La guerre serbo-bulgare par le Dr ch. Roy. Paris 1887.
''Je voudrais tenir cette canaille de Milan enfermé avec son armée dans un
cercle de fer et de feu; il aurait beau m’envoyez parlamentaire sur parlamentaire, je
leur ferais tirer dessus sans pitié et je les anéantirais tous.''14 - !! - ? ст. 160 и 161.
испод кога следи објашњење: Брошура Собољевљева зацијело је изашла.
Осим ческих новина, које су јој и садржину публиковале, јављено ми је из Биограда, да су је прочитали. У њој су рачуни Батенбергови и спомињу се и још
нечиј... За чудо, како се о њој тамо мало зна! – Није у продаји
Препис писма од 24. фебруара 1889. године
Дописано графитном оловком: 28 фебр. 1889
одг. 8 марта
Биоград 24 фебр. 1889 год.
Ваше Високопреосвештанство,
Јуче се је овдје извршила једна крупна и неочекивана промјена. Краљ је
Милан абдицирао у корист својему сину Александру; њега је свечано прогласио краљем српским, и он му се први заклео на вјерност; за тијем војска!!!
Узбуђење је велико произвела ова промјена у Биограду, а јамачно и у
свој земљи.
Из телеграма сте могли дознати, како је поставио краљ намјеснике по
новом уставу својему сину: први је г. Ристић, други Ђенерал Коста С. Протић,
трећи Ђенерал Бели – Марковић.
Данас саставља ново министарство г. Сава Грујић. Дописано накнадно у
дну стране: Побуде не зна још нико. Морају бити крупне! – Отпутова ће сада
на Исток. Он ће бити предсједник и министар иностранијех посала, пуковник
Д. Ђурић војни министар, Таушановић привреде, Велимировић грађевина,
Вујић финанције, Гершић правде и т. д.
Ако се што непредвиђено не испријечи, данас ће изаћи указ о томе
Намје(с)ништва Краљевскога Достојанства. А мислим да не ће, јер Намјесништво хоће уставно да влада.
Ваше ће се Високопреосвештенство Божијом помоћу вратити у средину
својега народа и српске цркве на свој митрополитски пријесто! – Правда је побиједила! Слава Богу на висинама!
14

Превод: ''Ја бих волео да тог олоша Милана, заједно са његовом војском држим затвореног у
кругу од ватре и олова. И да ми пошаљу све саме парламентарце, ја би њих упуцао без милости
и уништио их све!!''
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Ја се томе неисказано радујем. А имам много разлога да се томе радујем,
радујем колико ћете се и Ви сами радовати. Ви ћете о томе скоро бити обзнањени с надлежнога мјеста. А ја Вам ово само од своје стране јављам, јер знам
расположење г. Ристића. До јуче смо то питање претресали више пута; он је
чуо, како ја о томе судим, а и ја сам чуо опет, како он о томе мисли. – Овога
пута не ће се проћи без тога, за то будите тврдо увјерени.
Ја једва чекам да крочите српском мученичком ногом на српску земљу и
да наша српска православна црква дигне са себе црнину, у коју се је завила има
већ 7 година!
Жалим, што је прота Стокић послушао Мојисија и примио се предсједништва биоградске консисторије прије Вашега повратка! – Јамачно је дволични
владика мислио прије 22 фебр. и чак с увјерењем говорио, да се Ви не можете
никад већ вратити у Србију додајући ''док је у Србији краљ Милан''!
Али је, ево! Бог другачије наредио. Његова света правда триумфира. Ви
ћете се вратити; црква је наша спасена и с њом сви прави и вјерни српски свештеници и српски синови.
Благодарим Вам на писму од 5 о. м. Г. Мајкову за сада не бих могао бити на руци за податке о животописима војвода херцеговачких, јер сам сада заузет својим књижевним радовима. Међу тијем не зна се по Вашему писму, изузевши Мусића, о којима би војводама херцеговачким желио писати, јер их је
било више.
А о Мусићу не би ми савјест допустила, и да имам времена, као што га
сада немам, да добро рекнем. – Он је био Андрашев човјек. Нека прочита г.
Мајков ''Јавор'' новосадски за 1887 г. па ће се о томе увјерити. Ваш
Н. Дучић
Дописано уз леву ивицу странице: Поздравље Симу
Препис писма од 17. априла 1889. године
Биоград 17 априла 1889 год.
Ваше Високопреосвештенство,
Много Вам и топло захваљујем на благослову и честитању Христова
славног Васкрсења. Нека би милостиви Бог и Ваше здравље окријепио, да још
много година дочекујете свијетло Христово Васкрсење на славу свете српске
цркве и на дику пријатељима и српском народу!
По Вашем цијењеном писму од 6 о. м. из Москве рачунам, да сте сада у
Петрограду; за то Вам и упућујем ово писамце тамо, а преда ће Вам га Иван
Александрович Персијани, интелигентни син нашега пријатеља овдашњег рус386
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ког Посланика, који сјутра полази са својим учитељем у Петроград својој матери госпођи Персијановици.
Владика Јероним приспио је овдје у суботу увече 15 о. м. с г. Владимиром Јовановићем. Није се тачно знало, у који ће дан приспијети у Биоград (то је
њихова кривица), те их нијесмо ни могли дочекати.
Јуче сам се 16 о. м. видио с Јеронимом. Он доста добро изгледа. Разговорили смо се о тешком и важном питању. Вели да ће поступити онако, како сте
му писали. И ја сам га утврдио у томе, да тражи, да се одмах уклони анти-канонска виша јерархија српска и т. д. Он ће данас 17-га отићи (тако ми рече) ка
краљевским Намјесницима и влади. Видјећемо, шта ће му одговорити. Ја сам
готов да му у свему потпомогнем, да се наше црквенско питање рашчисти и
мир српској цркви поврати с Вашим повратком на црквенску управу на основу
канонском, законитом. Али сумњам да ће се то свршити прије Вашега повратка у Биоград. – Како било, да било најпослије ће се свршити, као што треба.
Пријатељима сам свијем изручио Ваш поздрав; они Вам благодаре и
очекују Ваш долазак. Г. Ђ. Симић у великој је забуни, јер сваки дан стрепи;
смрт се очекивано приближује његовој јадној кћери!
А сада да Вам јавим тужну вијест: јуче је умро, а данас ће бити погребен
узор – карактер српски, Јанићије Поповић, професор богословије! – Сви у њему
много губимо, а највише богословија. Сада је биоградска богословија без иједнога научнога ауторитета! – Јанићијева богословијска образованост била је
пространа и темељна, а нада све риједак свијетао карактер и ненадмашно поштење. У црквенском српском питању био је покојник камен станац; није се за
све вријеме ни најмање поколебао у својим надзорима дотично црквенскога питања. Нека му Бог да рајско насеље! а међу нама нека му је вјечан спомен и
слава.
Писао Вам је г. Авакумовић, да јавите тачно о својему доласку. Желимо
да Вас предусретнемо и дочекамо, како Вам доличи.
Желећи Вам свети благослов, остајем
Ваш
искрени и одани
Н. Дучић
архим.
Milos Matijevic
Letters from Archimandrite Nicifor Ducic
to the Metropolitan Mihailo (1886-1889)
Summary
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Archimandrite Nicifor Ducic was one of the outstanding persons in the
Serbian struggle for liberation from the Turks, as well as theologian, historian,
diplomat, politician and educator. The letters we publish certainly shed new light on
the events where Ducic was an active participant. These letters show how great his
love for the Serbian people and freedom was, as well as for struggle for justice and
progress of Serbia, and how big his personal problems with the government of that
time were. We are preparing these letters on the occasion of 114 years since the
death of the great son of the Serbian people.
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БОШКО М. БРАНКОВИЋ
Филозофски факултет
Бањалука

УДК 271.222(497.15)“1913“
10.7251/GUARS1406387B

ПРЕДСТАВКА ЕПАРХИЈСКОГ УПРАВНОГ И
ПРОСВЈЕТНОГ САВЈЕТА ЕПАРХИЈЕ БАЊОЛУЧКОБИХАЋКЕ ЗА ОСНИВАЊЕ ЕПАРХИЈЕ БИХАЋКЕ,
УПУЋЕНА ЗЕМАЉСКОЈ ВЛАДИ У САРАЈЕВУ 1913.
Апстракт: Колико су аустроугарске власти биле против оснивања
Епархије бихаћке и колико су ово питање ''гурале'' устрану свједочи представка црквеног суда и ширег епархијског управног и просвјетног савјета Епархије
бањолучко-бихаћке упућена Земаљској влади у Сарајево 1913. године, у којој је
на крају закључено да ''епархијски црквени суд и епархијски просвјетни савјет
нада се поуздано, да ће овом преставком покренути и побудити како високу земаљску владу тако и остале мјеродавне факторе, да потраже и нађу што бржи
пут и начин за овога горућег питања, и да тиме овамошњем српско-православном народу благонаклоно на сусрет изађе''.
Кључне ријечи: Земаљска влада за Босну и Херцеговину, Митрополија
бањолучко-бихаћка, Епархија бихаћка, оснивање, представка, митрополит Василије Поповић.
Идеја о оснивању Eпархије бихаћке јавила се 1910. године. На скупштини православног народа у Босанској Крупи одржаној у фебруару 1911. године
усвојена је Резолуција којом се захтијевало оснивање Епархије бихаћке. Резолуцију су потписала 53 свештеника и члана црквених општина са ширег подручја бихаћког округа. На основу ове резолуције митрополит бањолучко-бихаћки Василије Поповић упутио је молбу Земаљској влади у Сарајеву за оснивање нове епархије. Влада је одбила молбу. Након тога основан је Одбор за
оснивање Епархије бихаћке, на челу са бихаћким парохом Стеваном Ковачевићем.1
На пленарној сједници епархијског црквеног суда и ширег епархијског
управног и просвјетног савјета Епархије бањолучко-бихаћке, одржаној 6/19.
марта 1913. године, донесена је одлука да се поново упути представка Земаљској влади за оснивање Епархије бихаћке, у којој је наведено да је претходна
1

Горан Латиновић, Српска православна црква у Босанској Крајини (1918‒1941), Бања Лука,
2006, стр. 36.
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молба православног народа Бихаћког округа да се оснује нова српско-православна Епархија бихаћка ''потпуно оправдана и да је треба што прије остварити
и испунити''.2 Представку пленарне сједнице, која је упућена у Сарајево, лично
је потписао тадашњи митрополит бањолучко-бихаћки Василије Поповић.3
Међутим, знајући да Земаљска влада за Босну и Херцеговину није позитивно ријешила пређашњу молбу српско-православног свештенства и црквених
општина Бихаћког округа за оснивање Епархије бихаћке из 1911. године, у
представци из 1913. године је наведено: ''И с тога у савезу овопредметних молби, што су их речене црквене општине у почетку године 1911. поднијеле, а заједничка пленарна сједница епархијског црквеног суда и епархијског просвјетног савјета од 31. марта 1911, као потпуно оправдане и довољно образложене,
једногласно прихватила и препоручила, те које је и митрополит бањолучко-бихаћки под 15./28. јуна 1911. број 254. през. у смислу ££ 143. и 144. наше 'Црквено-просвјетне Уредбе' високој земаљској влади и светој васељенској патријаршији са својим нарочитим преставкама званично подастро – у савезу свега
тога епархијски црквени суд и епархијски просвјетни савјет, видећи вапијућу
потребу, оправдане жеље и недоступне молбе српско-православног свештенства и народа бихаћког окружја, иступа поново и са овом преставком пред високу земаљску владу, учтиво је молећи, да коначно ријешењу предпоменутих
овопредметних молби и преставки за оснивање епархије бихаћке предусретљиво приступи, те да се ради тога са факторима: Њег. Преузвишености ц. и кр. Заједничким министром финансија босанским сабором, великим црквеним судом
и великим просвјетним савјетом у потреби споразум стави на начин, како је то
у реченим преставкама наглашено, како би се за ријешење тога питања што
прије повољан резултат постигао, а преставка упућена претпрошле године путем високе земаљске владе на свету васељенску патријаршију са нужним
приједлогом отправила''.4
И поред свих настојања Mитрополије бањолучко-бихаћке, митрополита
Василија Поповића, православног свештенства и народа Бихаћког округа, питање оснивања Епархије бихаћке аустроугарске власти нису ријешиле до почетка
Првог свјетског рата 1914. године.5
Наведена представка гласи:6

2

Arhiv Bosne i Hercegovine u Sarajevu, ZMF, prеz. 531, 1913. godina
Митрополит Василије Поповић потписао је и молбу упућену 1911. године.
4
Arhiv Bosne i Hercegovine u Sarajevu, ZMF, prеz. 531, 1913. godina
5
Епархија бихаћка основана је указом краља Александра I Карађорђевића од 12. јуна 1924.
године.
6
Молба је прекуцана без техничких, правописних и граматичких корекција.
3
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Eparhijski upravni i prosvjetni savjet u Banjoj Luci.
Broj 14 ‒ z. Š. S. Ex 1913.
Osnivanje bihaćke mitropolije.
Visokoj
Zemaljskoj vladi
za
Bosnu i Hercegovinu
u Sarajevu
Zajednička plenarna sjednica ovdašnjeg eparhijskog crkvenog suda i eparhijskog prosvjetnog savjeta, održana u Banjoj Luci dana 6./19. marta o. g. uzela je u
pretres ponovo molbe srpsko-pravoslavnog sveštenstva i crkvenih opština bihaćkog
okružja, koji ponovo i nestrpljivo mole za osnivanje nove srpsko-pravoslavne eparhije i mitropolije za bihaćko okružje, te je zajednička sjednica i ovaj put jednoglasno
zaključila, da je ta želja srpsko-pravoslavnog naroda bihaćkoga okružja potpuno
opravdana i da je treba što prije ostvariti i ispuniti.
I s toga u savezu ovopredmetnih molbi, što su ih rečene crkvene opštine u
početku godine 1911. podnijele, a zajednička plenarna sjednica eparhijskog crkvenog suda i eparhijskog prosvjetnog savjeta od 31. marta 1911. kao potpuno opravdane i dovoljno obrazložene jednoglasno prihvatila i preporučila, te koje je i mitropolit banjolučko-bihaćki pod 15./28. juna 1911. broj 254. prez. u smislu ££ 143. i
144. naše ''Crkveno-prosvjetne Uredbe'' visokoj zemaljskoj vladi i svetoj vaseljenskoj
patrijaršiji sa svojim naročitim prestavkama zvanično podastro ‒ u savezu svega
toga eparhijski crkveni sud i eparhijski prosvjetni savjet, videći vapijuću potrebu,
opravdane želje i nedostupne molbe srpsko-pravoslavnog sveštenstva i naroda
bihaćkog okružja, istupa ponovo i sa ovom prestavkom pred visoku zemaljsku vladu,
učtivo je moleći, da konačno riješenju predpomenutih ovopredmetnih molbi i
prestavki za osnivanje eparhije bihaćke predusretljivo pristupi, te da se radi toga sa
pozvanim faktorima: Njeg. Preuzvišenosti c. i kr. zajedničkim ministrom finansija,
bosanskim saborom, velikim crkvenim sudom i velikim prosvjetnim savjetom u
potrebi sporazum stavi na način, kako je to u rečenim prestavkama naglašeno, kako
bi se za riješenje toga pitanja što prije povoljan rezultat postigao, a prestavka upućena pretprošle godine putem visoke zemaljske vlade na svetu vaseljensku patrijaršiju
sa nužnim prijedlogom otpravila.
U tim prestavkama dovoljno je dokazano, da sadašnja eparhija banjolučkobihaćka ne može ovako dalje ostati, a razlozi za to jasni su i očevidni:
1) Eparhija banjolučko-bihaćka po broju duša i u sravnjenju sa ostalim bosansko-hercegovačkim eparhijama prevelika je, jer ista prema državnom
popisu žiteljstva od 27. septembra 1910. broji 361.725 duša, po šematizmu banjolučko-bihaćke eparhije za g. 1911. imala je 371.561, a sada već
ima preko 380.000 srpsko-pravoslavnih duša, što čini jednu petinu od cje391
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2)

3)

4)

5)

6)

lokupnog stanovništva a skoro polovinu od srpsko-pravoslavnog življa
Bosne i Hercegovine.
Ova eparhija po svome teritorijalnome prostranstvu upravo je ogromna,
jer samo kada se uzme u obzir kolika je daljina od Tešnja do Vel. Kladuše
ili od Vel. Kladuše do Odžaka i Bos. Šamca, onda se tek vidi, da to ne
može nikako dalje ostati kao jedna eparhija, ako se imalo vodi računa o
potrebama srpsko-pravoslavne crkve i naroda u Bosni i Hercegovini.
Zbog prevelikog brojnog a naročito teritorijalnog opsega ne mogu se u
ovoj eparhiji redovno i uredno održavati propisane sjednice eparhijskog
crkvenog suda i eparhijskog prosvjetnog savjeta, jer članovi rečenih tijela
iz bihaćkog okružja zbog velike udaljenosti od Banja Luke mnogo vremena gube i dangube pri dolaženju u te sjednice, a megju tim i eparhijska
materijalna ne mogu izmoći, da ogromne putne troškove iz tolike daljine
članovima isplaćuju; a pored toga još i narod se u pojedinim parohijama
opravdano buni, što mu sveštenici, odlazeći u te sjednice, po toliko dana
ostavljaju, crkve i parohije, te vijerni često puta ostaju bez parohijske
usluge i vjerske utjehe, što se nikako nebi moglo dogoditi, kada bi oni u
svome okružju svoje eparhijsko sjedište imali, jer bi tada bilo svima bliže
i brže otići tamo i povratiti se.
Mitropolit banjolučki a tako i eparhijski crkveni sud kao i eparhijski
prosvjetni savjet u Banjoj Luci ne mogu u ovoj prevelikoj eparhiji mnoge
i velike zvanične poslove, koji im u djelokrug spadaju, da blagovremeno
izvrše i obave, te to zakašnjavanje, ponekad čak i prešnih poslova,
pričinjava u narodu veliko negodovanje, a to zaostajanje poslova ujedno
je i na veliku štetu vjere, crkve i naroda u ovoj eparhiji.
Ova eparhija a naročito bihaćko okružje nalazi se baš na samoj suvoj
granici Bosne, gdje je odavno a osobito poslije okupacije bračni život vrlo labav, jer olakoćeno prebjegavanje naroda iz Bosne u Hrvatsku i
obratno, prouzrokovalo je u toku vremena silne konkubinate, te je i zbog
toga prijeko potrebna bliža crkvena vlast, koja bi sve to iz neposredne blizine lakše i uspješnije trijebiti i iskorijenjivati mogla. Radi primjera i dokaza navodimo, da u samoj parohiji Rujnici ima 93 konkubinata, u Glinici
69, u Krnjeuši 51, u Doljanima 37, u Vel. Kladuši 31 i t.d., a cijelo bihaćko okružje ima 825 divljih te 208 nesložnih brakova.
I zaista, ko je iole prijatelj vjere i morala u našem narodu, i koji znade,
da je zdrav bračni i moralni život glavni uslov i temelj porodice, društva i
države, toga mora nad tim ogromnim brojevima srce zaboljeti.
Srpsko-pravoslavno sveštenstvo i narod bihaćkoga okružja već je je počeo
da jače i glasnije navaljuje i izjavljuje svoje prigovore protiv svojih
crkvenih i autonomnih vlasti, misleći da iste za riješenje toga zaista prešnoga pitanja dovoljno ne rade i ne mare i da se za isto slabo zauzimaju, i
ako se iz svega dosadašnjega rada na ovome pitanju vidi, da tome opravdanom navaljivanju i neopravdanoj sumnji od strane naroda ovdašnje
392
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eparhijske vlasti ni najmanje krive nijesu, jer su preduzimale i evo preduzimaju sve što mogu i što do njih stoji. ‒
Zbog svega toga eparhijski crkveni sud i eparhijski prosvjetni savjet tvrdo se
nadaju, da će visoka zemaljska vlada ovoga puta voljno se osvrnuti na želje i molbe
banjolučko-bihaćke eparhije, koja eparhija čini jednu petinu (380.000 duša) naroda
Bosne i Hercegovine, i koja prema tome jednu petinu cjelokupnog poreza u novcu i
krvi zemlji i državi doprinosi, pa se s pravom nada, da joj se za sve to što daje, kao
uzdarje odobri i dade 35 hiljada kruna godišnje za izdržavanje nove eparhije za
bihaćko okružje.
Eparhijski crkveni sud i eparhijski prosvjetni savjet nada se pouzdano, da će
ovom prestavkom pokrenuti i pobuditi kako visoku zemaljsku vladu tako i ostale
mjerodavne faktore, da potraže i nađu što brži put i način za riješenje ovoga gorućeg
pitanja, i da time ovamošnjem srpsko-pravoslavnom narodu blagonaklono na susret
izagju.
Iz zajedničke plenarne sjednice eparhijskog crkvenog suda i šireg
eparhijskog upravnog i prosvjetnog savjeta, držane u Banjoj Luci 6./19. marta 1913.
godine.
Predsjednik
mitropolit banjalučki i bihaćki
Vasilije Popović m. p.7

7

Слиједи својеручан потпис епископа
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ЈОВАН БАБИЋ
Бањалука
УДК 929:32 Чубриловић В.(497.6Зеница)“1918“
10.7251/GUARS1406393B

СВЈЕДОЧЕЊЕ ЈЕДНОГ СУЖЊА
Општепознато је било тврдокорно одбијање aкадемика Васе Чубриловића да, макар и у кругу најблискијих пријатеља, разговара о Сарајевском атентату. Утолико ће, наравно, бити занимљивије његово опширно робијашко писмо сестрама, тајно упућено почетком 1918. из зеничке казнионице, гдје је 1917.
био пребачен, сестрама Стаки и Види у Праг, мада све упућује на закључак да
је оно својим већим дијелом, или у цјелини, написано у робијашници
Мелерсдорф код Беча.
Свакако заслужују да буду поменуте макар још неколике појединости
око тог писма.
1. До писма је, добротом покојне проф. Данице Трипковић-Чубриловић,
супруге Васине, овај приређивач први дошао и први га фотокопирао.
2. Писано је мјешавином латинице и ћирилице, прилично нечитко и неписмено, што би могло једино да значи како је он, након четворогодишњег
тамновања, а лишен могућности да иоле редовно пише, правопис већ био заборавио, као и то који знак којем писму припада. Он то, уосталом, у истом писму
дословце овако објашњава: ''Не можете ни замислити како човјек може у затвору оглупавити''.
3. У тексту се сусрећу бројни језички архаизми и оновременски правопис, који су, само онолико колико је данашњем читаоцу за разумијевање писма
неопходно, саображени важећој језичкој пракси, а у фуснотама су објашњени
мање познати појмови.
4. Посебан значај писма је несумњиво у томе што је писано на релативно краткој временској дистанци од догађаја, Сарајевског атентата, што га је написао директни учесник у атентату и што су, дјетињски искрено и увјерљиво, у
њему споменути многи сасвим непознати детаљи о ''Младој Босни'' и атентаторима.
5. Најзад, није познато како је овако дуго писмо (око 30 страница) прокријумчарено од Мелерсдорфа до Зенице (или Прага?), нити је, изгледа, до
његове смрти за ово писмо ико знао. Шта је, дакле, млади сужањ Васо Чубри

Тајно писмо атентатора Васе Чубриловића сестрама Стаки и Види у Праг из Војне казнионице Мелерсдорф код Беча о учешћу и страдању "младобосанаца" у видовданском Сарајевском
атентату, 28. јуна 1914. године, али и о економским, политичким и другим приликама у БиХ
прије и послије тог преломног историјског догађаја
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ловић1 у својој исповијести повјерио старијој сестри Стаки, касније првој Српкињи љекару у тадашњој Босни и Херцеговини, и од ње нешто млађој Види!?

Ја ћу сад написати – биљежи он – што се сећам о атентату. Почећу најпре од почетка, па онда ћу већ по реду даље причати.
На атентат сам се уопће2 одлучио у октобру 1913. у Тузли. Ондашње
свађе с професорима3, шиканирање српских ђака и уопће цело стање нашег народа у Босни, мене је већ тада натерало на такве мисли. Осећао сам шта ће доћи, па сам још онда смислио да би боље било једног правог кривца против нашег народа убити него да чекам рата па да у најбољем случају, на српској страни суделујући, убијем неколико војника, који нису ништа криви, док она господа која су ово све скривила, сигурно ни у рату неће доћи на домак. Зато сам онда наумио Потјорека4 убити, па кад сам био код вас о Божићу 1913. у Сарајеву
ја сам онда распитивао се код другова, куда он пролази и у које време. Уз то
сам био у јануару 1914. истеран из тузланске Гимназије, па сам се онда неко
време колебо опет да ли да побегнем у Србију или да одем к вама, па сам се онда напокон одлучио да одем к вама и да онда причекам згодну прилику за сигуран наум, што сам га имао. Само сам се тога бојо да не буде прерано, јер сам
ипак слутио да би се из тога могло свашта излећи и зато сам био одгодио за
љето 1914. или 1915.
У Сарајеву сам се одмах упознао са разним ђацима, а наравно највише
са онаким, који су били као и ја. Међу њима су били Поповић Цветко 5, Лазар
Ђукић6, Перица Калембер7 и други који су са мном заједно били у југословенском ђачком удружењу (ја ћу вам писати даље латиницом јер иначе мешам кад
пишем ћирилицом, а и присташа сам латинице8). Лазар Ђукић ми је причо о
неким стварима што су се догађале у Сарајеву док сам ја био у Тузли, па сам
онда убрзо упознаво већину сарајевских ђака. У то је био већ дошо и април. Се1

Васо Чубриловић је, као 17-годишњи ученик више гимназије, на Сарајевском процесу атентаторима у октобру 1914. осуђен на 16 година тешке тамнице.
2
У писму је веома изражено мијешање ћирилице и латиницее, затим кроатизама и србизама.
3
На почетку Светосавске академије у тузланској гимназији 1914. интонирана је аустроугарска
химна, због чега је Чубриловић демонстративно напустио свечаност и стога исључен из те
школе.
4
Оскар фон Потјорек, генерал, поглавар за анектирану Босну и Херцеговину и каснији командант казненог аустроугарског корпуса против Краљевине Србије, 1914. године.
5
18-годишњи ученик Учитељске школе у Сарајеву, родом из Прњавора, осуђен на 13 година
тешке тамнице, преживио тамновање.
6
18-годишњи ученик сарајевске Учитељске школе, родом из Кључа, осуђен на 10 година тешке
робије. Од глади и сталног злостављања психички тешко оболио. Умро у Прагу априла 1916.
године, али његови посмртни остаци никад нису пронађени.
7
Ријеч је о Драгану, а не Перици Калемберу, 16-годишњем гимназијалцу, ослобођеном оптужбе.
8
Југословенски оријентисани дио омладине у тадашњој БиХ, којем је припадао и Чубриловић,
залагао се за употребу латинице.
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ћам се и сад добро, да сам онда чито у Српској речи и Побратимству9 да ће
Фердинанд10 доћи у Сарајево. Одмах чим сам то прочито, одлучио сам се био
за атентат. И оних пар дана размишљо сам онда како бих дошао до оружја. Ја
сам себи могао оружје набавити у Тузли гдје сам имо веза, али у Сарајеву још
нисам био посредно ступио са ким у везу, па ми је за то било тешко јер у
случају да донесем оружје из Тузле, нисам га имо гдје сакрити, јер код куће
сеја Вида имала је обичај преврћати по соби да нађе дуван, па би онда могла
наћи, а то би онда била комедија. А осим тога пошто сам добро познавао расположење ђачко прам Аустрији био сам уверен да ће се сигурно и на другој
страни неко спремити, па онда пошто сам опет знао, да ће Лазар Ђукић зато
сигурно знати, ако шта има, јер је он већ једном био уплетен 1910. у такав
комплот против цара11 који је онда био запречен са једне стране. Стога сам
гледо да га испипам па ако буде нешто да и ја онда томе приступим, а ако не
буде онда да барем њега наговорим да ми оружје сакрије што га добијем из
Тузле. И тако једног дана кад сам се с њим шето прича ми он о посети царевој
1909. Па му ја онда у разговору додам: ''Ево сад ће и Фердинанд доћи''. А он
одговори: ''Ја''. Ја му онда рекнем: ''Добро би било дочекати га''. То је у нашем
језику, атентат извести на њега. А он: ''Но ја, кад би било људи за то''. Ја:
''Нашло би се људи, само кад би имали с чим''. Он: ''Оружје би се већ могло
наћи само кад би ко хтео''. Ово је до сад све било као у шали, а сад му рекнем
сасвим озбиљно да ја оћу и да сам се зато већ био одлучио само да ми је тешко
за оружје. Онда ми он каже да ће ме упознати са једним човеком који ће ми већ
све даље казати. И збиља он ме после два три дана упозна са Данилом Илићем12. Ја и Илић одемо онда на брдо у једну кафану и ту се договоримо. Мој
први услов је био, да ја нећу ни за кога да знам него за Илића а опет нико не
сме ни за мене да зна. Илић ми је имо донети две нихилистичке округле бомбе13, леворвер и цијанкалиј14 и имали смо се договорити гдје ћемо га напасти.
Осим тога ја сам се био обвезо још двојицу наћи за атентат који опет нису
смели знати за Илића, него сам ја моро од њега оружје узети па њима дати. Из
почетка смо мислили да ће то бити свечанија посета и да ће се на њега више
пазити, па ме је Илић пито да ли би ја био приправан да одем у један град на
босанској прузи, а где ће се можда копати лагум под жељезницу. Ја сам био
присто, а да ли је то испочетка намеравано или не, ја не знам. Илић ми је био
реко само да ће бити још тројица осим нас тројице и да оружје долази од
9

''Српска реч'' и ''Побратимство'' су оновремени српски листови.
Надвојвода Франц Фердинанд, аустроугарски престолонасљедник и генерални инспектор
оружаних снага, погођен хицем Принциповим, умро 28.6.1914. у Сарајеву.
11
Односи се на планирани атентат на аустроугарског цара Франца Јозефа Првог.
12
Глави организатор атентата на надвојводу Фердинанда, 24-годишњи новинар, објешен у кругу сарајевског Војног затвора, 3. фебруара 1915.
13
Лаке атентаторске бомбе, какве су употребљавали нихилисти.
14
Сва шесторица атентатора, поред оружја, добили су и јаке дозе цијанкалија како би, у случају
хапшења, могли да изврше самоубиство.
10
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српских официра. А кад сам га пито да ли зна и српска влада 15 за то, одговорио
је да не и да се и тамо кријући ради. Више о томе нисмо ни говорили. Из почетка смо се били договорили да га дочекамо код Маријин-хола16 јер ондје је једна
врло узка улица са једним путићем који је још виши од остале улице, одакле је
било врло лако бацити бомбу у кола. Договорено је било да први од нас на кога
наиђу кола, баци бомбу а онда одмах који буде нешто даље од њега да употреби ту смутњу, па да га или устрели или му баци бомбу у аутомобил или кола.
Ја сам онда послије тога размишљо кога бих могао наћи у Сарајеву још
за атентат. Познаво сам до душе већ много ђака али ми се ипак није ни један
чинио зато згодан. Поповића Цветка познаво сам од прије али нисам знао да је
он био са Пјанићем17 затворен 1912–1913. Управо у то време сам некако зато и
чуо. Онда сам га мало боље проматро, па како ми се био допао одлучим покушати са њим срећу, па ако ми не успе, онда да одем у Тузлу, јер тамо сам сигурно мого наћи. Исто као са Ђукићем тако и са њим навео сам разговор на то.
Па кад сам и њему реко да би било добро дочекати престолонаследника, он ми
је одговорио: ''С чиме? Нећеш га ваљда са блатом убити''. Ја сам одмах знао
колико је сати. Казо сам му да може добити оружје ако само оће. И он је одмах
присто. Ја сам то јавио Илићу а он ми је онда реко да другог не требам тражити
јер да га је он већ нашо, премда му није сасвим сигуран. У то некако доба реко
ми је он да ћемо оружје добити на месец дана пред атентат и да ће оно бити одмах међу нас подијељено. А кад сам му ја реко да га немам гдје оставити, онда
ми он одговори, да нађем неког од својих школских другова, који је миран и
није извикан18 па да га наговорим да ми оружје сакрије. Кад сам му споменуо
Калембера и Перина19, он ми је рекао да су они добри па да могу код њих покушати. Ја сам покушо али они нису смели. На то ми рекне Илић да ће он онда
задржати код себе док не дође време да се подели. У то је и јуни већ дошо.
Илић ми рече једном, да је оружје већ дошло и да нам нису послали онаке бомбе како смо ми жељели него војничке српске20. Ми смо се додуше љутили, јер
смо знали како је тешко са таким оружјем извршити атентат, где свака секунда
одлучује. Како и ко је оружје донео нисам знао, ипак сам се једном насмејо кад
ми је случајно пало на ум, како би то било кад би ми наш Вељко транспортиро,
а не знајући ни за кога је.
На неколико дана пред атентат била је екскурзија ђачка у Тузли. Илић
ми онда рече да би добро било да и ја идем и да му успут понесем писмо за Ми15

Влада Краљевине Србије заиста није знала за атентаторске припреме, већ их је помагала антидинастичка тајна организација ''Уједињење или смрт'' (''Црна рука''), под вођством начелника
српске војне обавјештане службе пуковника Драгутина Димитријевића Аписа.
16
Мариндвор или Маријин-двор, сарајевска улица, градска четврт
17
Милош Пјанић, један од српских омладинских првака тога времена у Босни
18
Локализам: онај који је по нечему веома познат, на рђаву гласу, опасан
19
Марко Перин, 17-годишњи гимназијалац, родом из Невесиња, осуђен на три године тешке
тамнице. У сарајевском Војном затвору умро већ 3. децембра 1914.
20
Тешке бомбе, неподесне за прикривено ношење, поготово за употребу при атентату
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шка Јовановића. Он ми је наиме већ пре био казо да је он у н.о. 21 па сам ја помислио да он има ради нечег другог да прича Мишку. А нисам ни слутио да би
и Мишко био у шта уплетен. Ја сам онда ишо на екскурзију и Мишку писмо
дао. Међутим ми је Илић реко да неће бити одређеног плана у нападају, него да
може тамо сваки чекати гдје оће. Мени то додуше није било право, јер ја сам с
њим био већ уговорио да он мени дадне прво мјесто. А сад пошто нисам био
сигуран оћу ли моћи до Фердинанда нисам знао шта ћу са оружјем у случају да
га неко и пре мене дочека. О том се разговарало и са Поповићем, па док сам ја
био на екскурзији у Тузли он је упито Иву Крањчевића 22 који је био већ стари
његов пријатељ, би ли он хтио сакрити наше оружје у случају да ми не могнемо
доћи до престолонаследника. На тај би начин нам оружје могло остати и онда
би га могли употријебити против Потјорека или Билинског23 за кога се је говорило да ће доћи у јесен 1914. Збиља Крањчевић је био пристао и ја кад сам
дошао са екскурзије рекне ми то Поповић. У то доба некако имао је и Поповић
екскурзију, па онда пошто смо се бојали да му не би дозволили да се поврати са
екскурзије у Сарајево и да не би га сарајевска полиција експедирала 24 код које
је он био записан у црној књизи, био сам ја уговорио са Илићем да он њега сакрије. Илић ми је био рекао да би и за мене било добро да се сакријем, јер смо
се бојали да неће сарајевска полиција све нас експедирати из Сарајева. А осим
тога и ја сам хтио да одем од вас пред атентат, да ви не би имали неугодности.
Зато сам ја био онолико наваљивао на Стаку да ме пусти да отпутујем пре сведоџбе. Међутим је Поповић стигао био са екскурзије. Полиција није никог затварала, па смо се онда били одлучили остати како јесмо. Уто некако доба казо
сам био и Поповићу за Илића, јер ми је то Илић реко и да ћемо се са осталом
тројицом састати, да се сви скупа договоримо. Који су она четворица били, ја
нисам знао. Само смо једном у разговору ја и Поповић говорили кад смо видели Илића са Принципом25 да је могуће и Принцип заплетен. Поповић је онда
придодо: ''Ако Гавро буде први, онда ми не требамо ни ићи, јер је Фердинанд
онда Богин''. Наравно то су била само наслућивања. Уопће у задње време свако
је наслућивао да ће нешто бити. Ја сам се био договорио са Илићем да он каже
Поповићу да ћу ја отпутовати, а и ја сам то казо Перину и Калемберу, јер сам
се бојо да би ме могли издати, као што су они збиља неколико пута и изланули
21

Скраћеница за српску организацију Народна одбрана, која је тајно дјеловала и у тадашњој
БиХ
22
Деветнаестогодишњи ђак Трговачке академије, родом из Сарајева, осуђен на 10 година тешке
тамнице. Преживио тамновање у Терезину.
23
Ритер Леон фон Билински, озлоглашени министар заједничког аустроугарског Министарства
финансија, надлежан и за БиХ
24
Односи се на привремено притварање или прогон сумњивих особа
25
Гаврило Принцип, 19-годишњи гимназијалац, родом из Обљаја код Грахова, првим хицем из
''браунинга'' усмртио је престолонасљедника Фердинанда, другим, сасвим нехотимично, његову супругу војвоткињу Софију Хотек фон Хохенбург. Као првооптужени осуђен на 20 година
тешке тамнице. Због беспримјерног мучења, злостављања, глади и хладноће умро од туберкулозе костију 28. априла 1918. године у сјеверночешком граду Терезину.
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се, док ја нисам Перину запретио. Илић ми је био реко да ће нас послати у два
оближња села, па да истом изјутра рано на 28. дођемо у Сарајево. У то се је било већ то и покварило, јер је полиција била мирна. На 28/6 састанемо се ја,
Илић и Поповић па одемо на Бембашу26, где нам је Илић дао сваком по бомбу и
леворвер, а цијанкалиј смо били добили већ пре две-три недеље. Нажалост, ни
један од нас није знао с њим баратати, него смо га вуцали по џепу, па нам се
тако и покварио. Онда нам је Илић реко да ја станем код Данила Димовића27
кућних врата, а Цветко на оном ћошку од Просветине куће 28. Ја и Поповић смо
се љутили што је тако хрђаво место изабрано, а Илић нам је онда реко да је то
само онако за форму, а после може сваки себи изабрати место где оће. Ја сам
онда себи био изабро ону уску улицу код Ћемалуше 29. Леворвер сам у суботу
27/6 имао цело време узасе, а бомбу сам био оставио у мој астал, јер кад сам
дошо онда кући, вас ни једне није било овде и ја сам онда отворио сам врата па
унутра оставио премда сам се бојо да Вида не наиђе. На 28/6. отишо сам онда
одмах изјутра доље у варош и шетајући по кеју30 чеко сам кад ће он доћи. Ту
ми се је придружио и онај препарандист31 што је био рањен од бомбе. Ја сам се
из почетка хтео од њега растати, али кад ми он једном у шали добаци управо на
ону липу показујући под којом је после био рањен, овде има бомба скривена за
Фердинанда, онда сам ја одговорио: ''добро'', чекај да експлодира. И тако је он
онде остао самном. Моје је место било врло незгодно. Иза ћошка учитељског
конвикта32 па нисам могао ништа видети. Наш је распоређај био оваки.33
Дакле, први је био Мехмедбашић34, па онда ја, преко пута мене Чабриновић35. Онда на ћошку од Просвете Поповић, а преко пута њега Принцип и
Грабеж36.
Од нас свију најзгодније место је имао Чабриновић, јер он је управо мого видети са свог места све тамо до иза Славонске банке. Око 10 сати већ је било све спремно. Ја! На два-три дана пре, рекао ми је био Илић да ће Фердинанд бити у трећем аутомобилу. Ја сам револвер имао у десном џепу, а бомба
ми је била завезана за појас. Јер сам ону моју црвену машну пто сам имо свезо
26

Бентбаша, дио Сарајева
Познати сарајевски трговац и грађански првак
28
Зграда Српског просвјетног и културног друштва ''Просвјета'' у Сарајеву
29
Ћемалуша, улица у Сарајеву
30
До грађанско-вјерског рата у БиХ Улица војводе Степе Степановића
31
Ученик препарандије, ученик учитељске школе
32
Дом ђака Учитељске школе
33
У оригиналу писма В. Чубриловић је начинио скицу распореда атентатора.
34
Мухамед Мехмедбашић је успио да побјегне у Црну Гору и да, као српски добровољац,
стигне на Солунски фронт. Умро је од усташког батинања 29. маја 1943. године у Сарајеву.
35
Недељко Чабриновић, 19-годишњи типограф, родом из Требиња, бацио је бомбу на надвојводин аутомобил и ранио неке чланове његове свите. Осуђен на 20 година тешке тамнице. Умро
(према неким изворима отрован!) у терезинској казнионици 21. јануара 1916. године.
36
Трифко Грабеж, 18-годишњи гимназијалац, родом са Пала код Сарајева, осуђен на 20 година
тешке тамнице. Умро у терезинској казнионици 21. октобра 1916. године.
27
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за каиш на обадва краја, па сам онда машну тако раширио да је бомба била као
у каквој врећи, одакле сам ја мого врло лако извадити а осим тога пошто је то
било на трбуху није се могло ни приметити. У џеп није могло јер је сувише
тешка била па ми је џеп отежавала. Дакле, у 10 сати аутомобили су се нама
примицали. Напред је ишао неколико стотина метара један аутомобил у коме
су били полицајци чиновници. Наравно, ја нисам рачунао да се и тај аутомобил
рачуна у његову пратњу. Него сам истом следећи аутомобил бројо. А кад на
једном место другог, изби он. Исто сам га видио кад се је показо на ћошку од
конвикта. Као да га сад видим и његову жену. Он је држо руку на кирисарској
капи37, поздрављајући а његова жена била је у белини и држала сунцобран. Ја
упитах оног препарандисту је ли он то, а овај ми рече ''да''. Онда док сам ја ступио два-три корака назад да дођем до зида где бих мого бомбу лупити, његов
аутомобил је био већ предамном и одједном чуо сам прасак, као из револвера и
онда сам стао и видио како је један бацио бомбу на аутомобил. Није истина да
ју је престолонаследник бацио надоље на земљу, него је она сама ударила о
кров аутомобила, који је био спуштен 38, а одатле, одбивши се пала на земљу,
два три корака далеко до мене. Ја сам одмах примјетио како дим излази из ње, а
и чуло се као код машине дахтање. Ни тренутка не изгубивши скочио сам надесно према Димовића вратима и спустио се на земљу. Међутим се је престолонаследник био и сам окренуо да види шта је, а аутомобил је био даље неколико
корака отишао и стао управо пред Принципа и Поповића. Ови му у оној збрци
нису онда ништа урадили. Из четвртог аутомобила излетео је пуковник Мерици39 и полетео престолонаследнику. И управо у то време експлодира бомба. Ја
сам срећом остао читав, премда су они око мене били скоро сви рањени. Онај
саветник и саветница стајали су онда крај мене. Бомба како је експлодирала тако нас је све шесторицу на све стране растерала, како се и гдје који налазио. Ја
који сам био на десној страни побегао сам крај конвикта у гимназијску улицу, а
одавде отишо сам био у Ћемалушу, да га тамо дочекам где сам онда успут
Виду и Дару на балкону видео. Поповић како је био на ћошку, побего је у ону
споредну улицу и сакрио оружје у подрум дра Костића. Чабриновић како је
бомбу бацио тако је одмах скочио преко баријере40 у Миљацку, прогутавши
цијанкалиј, али који му није ништа нашкодио, јер је био покварен41. Принцип и
Грабеж како су већ били на оној страни кеја до Миљацке и отишли су за аутомобилом даље. Где је Грабеж после стајо, не знам, јер он је говорио сада овде
сад онде. Принцип је најпре ишао за аутомобилима, а онда се повратио и стао

37

Врста војничког калпака, шљема, украшеног разнобојним перјем
И сви аутентични извори наводе да се Чабриновићева бомба сама одлбила од крова аутомобила, иако је ондашња аустроугарска пропаганда тенденциозно ширила тврдњу да је ту бомбу
својом руком одбацио престолонасљедник Фердинанд.
39
Потпуковник Ерих фон Мерици, Фердинандов лични ађутант
40
Зидана камена ограда поред Миљацке
41
Усљед дугог стајања и неодговарајућег паковања излапио
38
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на ћошак код Шилеровог дућана. Ја сам чеко неко вријеме на улазу у Ћемалушу, док нисам чуо да неће више проћи да се опет један напад догодио.
Онда се ја вратим натраг на кеј и тамо чујем да га је Принцип устрелио
и да је одвежен у конак42. Ту сам некако сусрео и Крањчевића, па му онда даднем оружје, а он га однесе и сакрије код неког свог рођака 43. Како га је Принцип устрелио, то ваљда знате. Само то могу још додати да ни један од нас није
хтео само престолонаследника устрелити, него смо сви хтели још и Потјореку
вратити зајам ради немирног стања44 1912–1913. Да је она45 била погођена то је
био само случај, јер како ми је и сам Гавро говорио, он је био онај хитац наменио Потјореку, који је седео насупрот ње, али је у оној гунгули ударио га је
неко у руку46 која му је отишла на страну, па је тако несрећом њу погодио. Ја
кад сам чуо да је он убијен, онда ми је било свеједно или ме затворили или не.
Додуше, ја сам верово Илићу, више него самом себи и био сам чврсто уверен
да ме он неће издати. Од Принципа и Чабриновића нисам се ни бојао, јер они
нису ни знали за нас, као ни ми за њих47. Дакле, само сам се имао бојати Илића
и премда сам на 30/6. чуо од Поповића да је и он уапшен, ипак се нисам бојо,
јер то сам узимо све олако. Пре атентата нисам на то ни мислио да бих мого бити затворен, јер сам био сигуран да ћу га ја извршити а и сам онда пасти, а после опет сам био чврсто уверен да ме неће издати. Право да кажем, ми сви смо
били као у некаквој екстази у оно време. Додуше, душевну равнотежу смо ми
имали, али као да је некаква магла застирала нама свима поглед и све што смо
радили, радили смо и додуше према нашој вољи, али ми се сада чини као да то
није била наша воља, него као да нас је неки други, јачи нагон гонио да радимо
оно. И сада ми се чини да нисам ја оно био и остали моји другови него као сасвим нека друга бића, бића сасвим друкчија од нас. Тај утисак оставила је на мене и наша расправа. Код нас је то најгоре било да ми нисмо имали ни једног
зрелијег човека међу нама. Илић који је био најстарији од нас свију имо је 24
године а и то је још готово дете. Особито је било за Поповића и мене тешко. Ја
и он били смо препуштени сами себи. Ми смо додуше имали чврсту одлуку за
атентат. Мрзили смо Фердинанда и Аустрију исто као и Принцип, али ипак за
такве ствари били смо још премлади. Зато треба зрелости, хладнокрвности и
опрезности, што ми никако нисмо могли имати са наших 17, 18 година. А осим
тога, нити нас је ко имо насаветовати ни охрабрити као ону тројицу, које су већ
у Србији на то приправили.

42

Данашња сарајевска Вијећница, у турско вријеме Беледија
Породица Ивана Момчиновића
44
Увођење ванредних репресивних мјера у анектираној БиХ
45
Односи се на војвоткињу Хохенберг, Фердинандову супругу.
46
И Принцип је врло искрено на процесу тврдио да је други хитац намијенио Потиореку, али је
због полицајског ударца по руци, зрно промијенило смјер и погодило војвоткињу.
47
Принцип, Недељко Чабриновић и Трифко Грабеж су дошли из Србије, док је Мухамеда Мехмедбашића, Васу Чубриловића и Цвјетка Поповића ангажовао Илић у Сарајеву.
43
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Али ипак и код њих је било колебања, како су то они сами говорили. А
Чабриновић ми је сам говорио да ни он сам не зна како је бомбу извадио и бацио. Исто тако и Принцип. Он је од нас свију био најхладнокрвнији и најспремнији, јер као комита48 у Србији он се већ тамо био душевно потково, али ипак
је цео свој нападај извео механички, што се може из самог атентата видети.
Што се мене тиче, ја нисам био никад одустао сасвим од атентата. Наравно, колебања је било и код мене и код нас свију, али сам до у последњи тренутак увек
још имо одлуку да га убијем, ако ми дође надомак. Како смо сви били неискусни и млади добро да се је и онако свршило, јер да је нас имо ко да упути, полиција ништа не би после дознала. Јер само да нам је неко дао бољи отров Принцип и Чабриновић били би на лицу места мртви кад су цијанкалиј прогутали.
Али, овако смо сви дошли у руке препреденим суцима без да смо се пре атентата били ишта договорили шта ћемо радити у случају да кога од нас уфате. И то
је био највећи узрок да се толико oд атентата открило. А још што је главно.
Илић који је био као центрум свега, први је попустио и казо. Што се њега тиче,
ја га још не разумем. Тај човјек који је био тако сталан и сигуран и којему није
било први пут да се у такве ствари упусти, клоно је био сасвим духом и издо је
све...
Ја га не кривим и не одобравам покојном Вељки49 и Мишку50 што се нису хтјели с њиме ни пред смрт опростити. Јер знам сам из искуства мога, како
има тренутака у људском животу где му је потребна највећа енергија душевна
па да се одржи у равнотежи. По начину како су њега искушали, причо ми је он
сам. Најподлије је фалсификовање писама и новина што су судци употребљавали да измаме од њега нешто. Они су њему показивали Српску реч, када је њезина штампарија била већ разрушена у којој су били најгаднији чланци против
њега и атентатора. Судац истражитељ му је дао своју поштену реч био и заклео
му се да ће бити пуштен напоље ако призна. И он јадник већ како је био ионако
слаба тела био је скршен кад су му вешалима претили. А и мени су самом показивали мала вешала питајући ме да ли ја знам шта је то. Њему су већ поготово
претили. И у тако једном тренутку одао је он нас готово све. Мене, Поповића,
Ђукића, Вељку и Мишка. А он се је јадник све до у задњи тренутак надо да ће
га зато помиловати. Колико сам ја могао опазити они су уопће на њега највише
наваљивали, грозили му, обећавали му, матер му затворили и уопће сва средства употребили само да што више од њега сазнају. После се он сам кајао и кад
48

Иако је био снажне тјелесне грађе, али ниска раста, комитски војвода Војин Танкосић није
хтио да у своју јединицу прими Принципа.
49
Вељко Чубриловић, 28-годишњи учитељ у Прибоју Мајевичком, Васин старији брат, организовао је превоз Чабриновића, Принципа и Грабежа до Тузле и пренос њиховог оружја. Приликом вјешања, 3. фебруара 1915. у Сарајеву, држао се изванредно храбро и достојанствено.
50
Михајло – Мишко Јовановић, 36-годишњи трговац из Тузле, Вељков кум, првак ''Српског
сокола'' и члан ''Народне одбране'', сакрио је атентаторско оружје. Такође је објешен 3. фебруара 1915. у Сарајеву. Том приликом испољио је изванредну храброст и људско достојанство.
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сам га ја питао једном зашто нас је казао он ми је одговорио: ''Јер сам био магарац''. За најмању ситницу се је прихватио, за коју је мислио да би му могла помоћи а ипак од свега оног душевног стања у коме се је он цело време налазио
није он ни стотину од оног издо што је он знао, а то заборављају она господа,
која само туђе мане траже а на своје и не гледају. На томе човеку остала је љага, коју ћу ја ако изиђем ипак напоље настојати да сперем. Он је био исто тако
добар патриота исто као и ми сви а сигурно и бољи од неке господе која су
пунили џепове србијанским хиљадама на рачун патриотизма. И ипак колико
сам ја досад могао приметити на њега се сви сећају као некаквог издајицу. Он
је имо добре намере али није крив што се и од њега тражило више него је он
био у стању понети, а да је он хтео све одати још би многи били њему другови
на вешалима, а то се чини ми се заборавља.
Кад сам ја дошао у Дубицу и тамо био затворен ја нисам ни слутио да је
то ради атентата. Мислио сам, сигурно нешто ради југословенских ђачких организација или ради мазања немачких фирми51 гдје сам био у задње време
уплетен. Па већ можете себи представити како је то било за мене изненађење
кад су ме на полицији упитали где сам оставио бомбу. Ја бих сигурно мање био
запрепаштен да ми је пала на главу. У забуни признам да сам ју дао Крањчевићу. Са срећом они место да ме даље испитују, а онда бих им, признајем, све био
открио, тако сам био збуњен, оду ватати Крањчевића а ја останем са Пером
Максимовићем шефом шпијунским сам. Он је имо неког посла па није мого ни
испитивати добро, само се сећам да ме је на сваки начин хтео натерати да признам да сам се са Илићем састајао у Шмитрановој књижари гдје је Илић био
цензор једног националистичког радничког листа ''Звоно''. За то време ја сам се
био мало сабро, па кад су ме онда почели испитивати ја сам онда имао план
израђен. Призно им нисам ништа друго него да сам се с Илићем, за кога су ми
ови већ били казали, био договорио за атентат и ништа више. Целу ону ноћ
трајало је испитивање. Чиновници су се редали све један за другим, и како су
већ зановетали, то би већ било предуго писати. Тај пут нисам се дао ухватити.
Од девет сати увече до четири сата изјутра трајала је истрага и испитивање.
Онда су ме послали у опћински затвор где сам у ходнику на цементу спавао до
десет сати изјутра, јер ме нису хтели дати с осталима у собу. У то време је дошо један лајтнант52 са војницима ударио ми гвожђе на ноге и руке, наравно
псујући и дерући се, па сам онда био отпремљен у фијакеру са двојицом војника, фелтбебелом53 и једним стражаром у гарнизонски затвор. Ту су ме прегледали сасвим и дали у ћелију. Кључар нам је у доњем боју био некаки Пољак.
Затворски псина да не може бити гора. Само где је могао ухватити прилику лу51

Један од облика изражавања антиаустроугарског расположења међу припадницима ''Младе
Босне'', састајао се у скидању, ломљењу и премазивању окупаторских фирми и службених
огласа.
52
Официрски чин у аустроугарској војсци, поручник, њем. der Leutnant
53
Исто, водник њем. der Feldwebel
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пио је нас из потаје. Тако смо провели у гарнизону готово четири месеца. Војник нам је увек био пред вратима, па већ како су нас знали шиканирати. Онај
псује а овому опет није право па му окренемо леђа кад читамо, па лупа у врата
ногама и дере се ко животиња. Шетње нисмо имали никакве. Књига својих исто тако нисмо смели имати. Него срећом су нам мешали шаљице па смо ми онда написали на шаљицама абецеду54 коју смо онда сви научили па смо се тако
куцањем разговарали. Ако вас интересује написаћу вам овде нашу методу коју
је увео Поповић.
Дакле сад кад се оће на пример јавити слово а онда се лупи једанпут за
знак да је слово у првом реду а онда мало после још једном то значи прво слово
и онај који то слуша одмах зна да је то слово а. Тако за сва остала слова.
Осим тога имао је сваки од нас за себе екстра знак. Наиме, ако ја лупим
у зид онда их одговори неколико па не могу са оним говорити с ким бих хтео.
Стога кад има сваки свој знак онда ја лупим одмах знак онога с ким оћу да говорим а кад ми он одговори лупим онда мој знак, да он зна кога зове и онда
наставим даље. На тај смо се начин били тако увештили, да сам ја разумео,
како покојни брат55 из другог ката прича Чабриновићу у првом кату да је добио
шуњке и саламе а ја сам био у приземљу. С отим смо се највише и забављали56.
После смо научили и неке друге куцати тако да је то сад постала свеопћа абецеда за политичке наше казненике. И иначе како су с нама поступали то ваљда и
сами сте чули. Храна је испочетка била добра али после јој се имало шта приговорити. Додуше, према каснијој Меllersdorfskoj храни и она је била добра али
ипак је могла бити и боља. Др. Цислеру57 сам једном показао кад је био код мене шта сам добио место меса. Само га упитајте он ће вам већ сам казати ако
вам већ није казо.
Сутрадан откако сам био дошао у затвор одем први пут на саслушавање
суцу истражитељу. Био је Feffer. Ја сам био намислио држати се оног исказа из
полиције. Фефер онда наједном рече, онај ваш исказ из полиције не вреди, јер
ви нисте све онако казали како је уистину било. Ја му одговорим да јесам и да
немам више ништа томе додати а он онда извади Илића записник, отвори га и
показавши ми прстом на имена Ђукића и Поповића упита ме а ко је ово. Ја
нисам први пут хтео признати да је мени Ђукић казо за атентат и да сам ја Поповићу опет то исто учинио али је на несрећу Илић сам то већ био признао и ја
онда био сам тако магаре да то признам. Наравно, ја сам онда још био дете, па
ме је лако Feffer могао збунити и навести да признам а уопће целу ствар узимо
54

Ријеч је о извjесном облику Морзеове азбуке, која је, по свему судећи, у наше крајеве доспјела посредством руских анархистичких дјела.
55
Вељко Чубриловић, приликом вјешања 3.2.1915. испољио истински хероизам.
56
Прекраћивали дуге часове осаме, досаде.
57
Адвокат др Рудолф Цистлер, бранилац оптужених атентатора по службеној дужности, истински се залагао да умањи кривицу својих брањеника, истичући да БиХ не припада Аустроугарској и да, према томе, овдје она није надлежна. Више пута је одстрањиван са процеса, али није
попустио у својим часним настојањима.
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сам олако и много пута и комедије теро с тим, као на пример кад сам реко Калемберу после атентата сревши га у вароши видећи да се препо, да сам пуцо.
То није ништа друго било него комедијање, јер мени је онда било свеједно кад
је Фердинанд платио. Друго нисам ни имао шта говорити. За Ђукића и Поповића казо је Илић а што се тиче Загорца, Перина и Калембера за њих нисам ни
казо. Са Загорцем58 је био Ђукић велики пријатељ. Он му је био и казо за све па
после кад су Загорца затворили он каже за Перина и Калембера. Како и сами
видите ту је све један за другог говорио. Чабриновић је опет реко за Трифка и
за Ђукића. Принцип је казо за Илића и Грабежа, Грабеж опет за Мичића59 и
Миловића60 а Илић за нaс остале. То је све било стога јер се и нисмо договорили пре, па онако неприправне онда ниjе било тешко судцима, да нас поватају.
Самном и са Поповићем нису они ни имали толико посла јер ми смо били
споредно, али са Илићем и осталим су се натезали. Већ сам вам малопре казао
како су са Илићем поступили, а са Чабриновићем и Грабежом су сасвим друкче. Feffer би обично, пoсле узалудног испитивања затворио записник па онда
реко Чабриновићу да више неће писати него да ће се сад приватно разговарати.
Наравно он је знао наврнути воду на свој точак па је мало по мало од њега искушавао. И после кад је Чабриновић отишо у ћелију он би то све и записо. Па
сутрадан дође ти он Чубриновићу и донесе му некакво писмо које се управо
односи на оне ствари о којима је он с њим јуче разговарао и рекне му да је то
писмо ухваћено и да се сад све већ зна. Чабриновић се забуне, призна и више
него што би требо а Принцип опет запречи да онај неби још шта више казо потврди и тако се ствар код њих откривала. Али има сигурно и ствари које су они
нама управо наметнули. Тако например Чабриновић је једном рекао у шали Fefferu да је он био представљен Престолонаследнику Александру61 а овај је то
одмах записо и то је одмах узето и као сасвим истинито. Исто је тога било и
код мене, кад сам хтео казати узроке зашто сам га хтео убити. Feffer је увек од
тога избегаво. Он је само тражио да му кажемо оно што је нама на штету а да
нешто рекнемо њима на штету то он није дао. Записника самих ја се не сећам а
и уопће они имају мало вредности, јер ко зна како су они њих прекројили. Само
ћу вам ја овде сад казати по реду како је текла расправа и шта је ко призно јер
пошто је сад изашла књига о нашем процесу то онда се можете одмах уверити
шта је тамо слагато, а шта је придодато. Принцип, Чабриновић и Грабеж са
Илићем су признали да се је Принцип у априлу 1914. договорио са Чабриновићем да изведу атентат и да су онда нашли још Грабежа а да су се онда преко
58

Бранко Загорац, 18-годишњи ђак Трговачке академије у Сарајеву, родом из Кадине Воде код
Бањалуке, осуђен на три године тешке тамнице. Усташе су га маја 1941. заклале у Фочи, према
другим изворима у Јасеновцу.
59
Мићо Мичић, 26-годишњи пекар из Јање код Бијељине, ослобођен оптужбе
60
Јаков Миловић, 43-годишњи земљорадник из Обријежа код Бијељине, осуђен је на доживотну тешку тамницу. Умро у мелерсдорфској казнионици код Беча, 16. априла 1916.
61
Каснији краљ Југославије Александар Карађорђевић, усташе га убиле 1934. у француском
лучком граду Марсељу.
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једног Србина муслимана62 договорили са Цигановићем из Београда да им он
набави оружје. Овај их је упутио на Воју Танкосића и он им је оружје обећао
дати и дао им. Кад су они полазили у Сарајево до Шабца су ишли паробродом а
ту су се онда пријавили мајору Мити Поповићу који им је дао пасоше као српским финансима до у Лозницу где су се опет пријавили капетану Кости Тодоровићу који их је послао на Исаковића Аду на српско-босанској граници. Овамо је дошо Мићо Мичић63 пекар из Јање а њега је посло финанциски надстражар да зовне Јакова Миловића из једног оближњег села па су онда њих двојица
превела Принципа и Грабежа преко Дрине са оружјем док је Чабриновић
отишо са Грабежовим пасошом преко Малог Зворника. Одатле их је одвео Јаков Миловић до куће Обрена Милошевића па онда заједно у Прибој нашем покојном брату. Ту их је он преузео и одвео их кући Митра Керовића гдје су били
неколико сати и јели па одатле их послао у Керовића колима са Неђом Керовићем и Цвијаном Степановићем у Тузлу. Оружје су носили са собом Стјепановић и Керовић. У Тузли дали су Неђо и Цвијан оружје Мишку Јовановићу и
рекли му да му то шаље Вељко учитељ и да ће сад и ђаци доћи. После су се састали Принцип и Мишко па су се онда договорили да по оружје дође Илић. И
збиља после неколико дана дође Илић по оружје и однесе га у Сарајево својој
кући. Он га је ту задржао док није било дошло време да се раздели. Тако су они
признали да је ствар текла а ако се шта још после дода то је онда измишљено.
Покојног брата је највише натоварио Јаков Миловић. Он је казо да је примо и
преносио писма братова у Србију а брат је призно да је био члан Народне
одбране заједно са Мишком, али да није знао да Народна одбрана има и другу
сврху осим културно-просветну. Мићо Мичић је опет натрпо на Јакова, како он
каже њих двојица су најгоре од нас свију и прошли. Кад су били ухапшени
почетком јула 1914. били су четири дана готово без икакве ране у војничком
затвору у Белини64. Војници су их тукли свију који су онде са њима били
интернирани, а поготово њих двојицу кад су чули да су и они уплетени у
атентат. Онда су их затворили у једну посебну собу, гдје је један оберлајнант
довео два наредника, који су их онда тако измрцварили да је Миловић од оних
убоја и умро а Мићић да је од онда и полудио. Мићић је и сад овде и причо
нијесам о том. Он се је хтео већ два пута убити. Једном у Сарајеву пререзо је
себи жиле и тешком муком су га спасили а овде је опет скочио из другог боја,
али је срећом пао на једног казненика који га је дочекао. На расправи нашој
седео је он до мене и тај је човек цело време био као изван себе и он се ни сад
не сећа ништа шта је било на расправи. Осим тога боле га ребра и прса од онда
кад су га тукли. И сад о ничем другом не говори него о атентату. Особито га
јадника гризе што је казо мало више о Миловићу, а ја сам гледо, пошто сам с
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Ђулага Буковац, српски комита родом из Босне, човјек од великог Танкосићевог повјерења
38-годишњи земљорадник из Горње Трнове код Зворника, ослобођен оптужбе
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Односи се на Бијељину.
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њим радио заједно у задње време, да га утешим. Замислите, сад о часном посту
на исповеди почео и то да говори свештенику неће ли му бити што лакше, а она
хуља поповска, одмах га прекинула, говорећи му: ''Молите се Богу, молите се
Богу за опрост од греха али ја то нећу ништа да знам''. Не можете ни замислити
како је очајно изгледао кад ми је то причао. Наравно да се ја нисам ни причестио ни исповедио јер и кад бих нешто држо до тога, не бих онаквој хуљи ишао
на исповед па кад бих знао да о томе и спас моје душе овиси. И збиља ја сам то
сам и на себи искусио. Ни затвор ни батине ни глад и зима не могу човека тако
намучити, као управо осјећај да си могао једном човеку уштедити неугодности
а ниси то учинио. И ја сам уверен да многи и многи политички казненик на
томе пати. Јер у затвору није то као напољу. Овде је човек упућен сам на себе,
а особито ако је у самици нема он прилике да своје мисли нечим другим забави
као што например напољу неко се узме на нишан себе самога. Цео свој живот
прође он у мислима, па онда и најмања погрешка, покрај које је он може бити
на слободи сасвим мирно прошао, запне му за очи, па онда истом се љути и
стиди да је то тако урадио и зашто то није боље испало. Сад већ према карактеру његовом, он ће из тих свију пријашњих својих погрешника вући после корист и поуку за будући свој живот, сећајући се увек оних очајних часова у затвору или ће се сасвим подлећи очајању и од таковога онда се је тешко шта
надати. Такав је један Мићо Мићић. И зато ме овде ови наши врло љуте кад га
зову будалом, магарцем итд. Они не знају, да је он управо зато најнесретнији
што је препоштен и предобар. Он ми се је сам већ неколико пута на то тужио,
како га ови овде наши готово сви презиру и називају га будалом и како је њему
то тешко. Но то ја већ и сам могу замсилити како му је. Исту кризу, каква њега
можда увек мучи, ја сам већ претурио, и знам како је то. Али ипак и сад се
некад поврати оно расположење, што притисне човека као мора, и треба онда
лепа доза душевне енергије па да се истргне из тог стања. Мени је највише у
том помагала моја природна наклоност на весеље и добро расположење. Онда
човеку дођу најчудноватије мисли и ствaри на памет, којима се он насмије.
Неке ствари ћу изоставити за сваку сигурност да неби други страдали. Ја
сам вам сад казо у главном о самом атентату колико је потребно да знате и колико је на расправи било изнешено. После нас је био осуђен још и начелник
Љешнице у Србији Ђуро Бањац, да је код њега Принцип преноћио, али ја о том
не знам ништа. Ја ћу се већ код Бањца распитати ових дана, шта је с њим било,
па ћу вам онда написати. Он је овде са нама.
По моме мишљењу атентат је добро и испао ко га је имао у рукама. Јер у
истину ја се чудим како нас полиција није и пре атентата поватала, код наше
толике неопрезности. Али било како било, ми се ни један нисмо надали да ће из
тога настати европски рат и били смо сви у том уверени да оружје шаљу пар
српских официра. Јаков Миловић је причо да је он био већ побего у Србију али
да га је Божо Милановић повратио натраг, рекавши му: ''Нека те обесе кад ниси
хтео то запречити!''. Кад бих сад у тако нечем суделовао сад би то сасвим друкче ишло. Али сад свеједно. Ја сам се на 20/6 1914. помирио био са животом а
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ово сад што имам то ми је само поклон, кога не смем одбацити, премда вам истину кажем да би ми драже било да сам још пре четири године пао. Јер ово сад
није живот. То је лагано умирање душевно и телесно. Ни замислити не можете
како човек у затвору може оглупавити. Особито овде у Зеници, где човек нема
времена да се више душевно бави. За мене је срећа велика што сам у Мелерсдорфу имао слободан рад, па сам онда тамо више читао. Појединих питања код
истраге се не сећам, јер како би се свега тога сећао.
Сад ћу вам причати даље шта је било са нама, после расправа. Колико је
који од нас осуђен ваљда знате. Нас петорица смо одмах примили казне, па су
зато мене и Поповића послали одмах, на 30/10.1914. у Зеницу. Транспортирали
су нас двојица војника. Били смо везани али иначе су били према нама учтиви
премда су дозвољавали да нас војници на појединим штацијама псују, нашто
смо ми у осталом већ били и научени. У Зеници смо били дан и одмах у самицу. У стакленој кући, у Зеници били смо ја и Поповић пет месеци, од
30/10.1914. до 21/3.1915., камо су после дошли и Ђукић, Загорац, Керовић
Митар и Неђо, Јаков Миловић и Цвијан Степановић. Поступање према нама је
било да није могло бити строжије. Имали смо екстра шетњу, у цркву нисмо
смели ићи сваке недеље, преврћали су нам собу да виде немамо ли шта у соби
итд. пошто су онда још грмили топови око Сарајева, стражари сами су се нас
побојавали, јер премда је то смешно и апсурдно ипак су они сви мислили а и
сад мисле да су нас на атентат наговорили краљ Петар65 и цар Никола66, па
пошто се не зна још ко ће добити то онда они мисле да је свакако најбоље да
нас нити не нападају а нити да нам шта помогну. И тога су се готово сви држали. Наравно да је многи од њих употребио прилику да нам се мало и освети. И
зато су се држали и држе се и сад већином прописа. А то је по нас онда још
горе, јер казнионички припис је исто што и законик судски. Стражар га увек
може на свој начин растумачити. Ми смо додуше увек настојали да избегнемо
свађе, па кад нам који и рекне да смо лопови, лупежи итд. морали смо прешутети. По пропису, казненик има бити у самици три месеца ако се добро влада и
директор има право само онда једног кажњеника више задржати ако се он добро не влада. Али они су нас задржали три године и три месеца премда ни један
од нас није био кажњен. Храна у Зеници онда је била као и у Сарајеву. Добијали смо толико да смо могли некако животарити. Ја сам изгубио у Сарајеву осам
кила а у Зеници сам био осто на тој мери. Али највише што нас је овде мучило
то је било управо оно потајно пакошћење команде и неких стражара а и онда
страшна дисциплина. На пример, кад смо излазили на шетњу нисмо смели ни
очију подигнути а камоли главе а ипак су стражари увек захтевали да смо једнако удаљени један од другог. Особито је код тога јадни покојни Митар Керо-
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Вјероватно се мисли на српског краља Петра Првог Карађорђевића Ослободиоца.
Није јасно да ли мисли на црногорског књаза Николу или можда на руског цара Николаја
Романова.
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вић67 страдо јер није мого да иде па би га онда неки изгрдили и испсовали. Додуше већ онда су се међу њима неки показали као људи и тима част и стога им
то никад нећу заборавити. Једном сам вам био одавде написао, где ми је драго
да покојни брат се добро држи, онда још он није био обешен, то су ми онда забранили писати за шест месеци. У шпитаљ68 нас ни једног нису хтели узети
премда је Јаков Миловић већ онда био болестан, али му лечник реко да лаже, и
да му ништа не фали. Појединости се не сећам јер цио тај живот текао је једнолично и тужно и све што се одатле сећам то је оне досаде која ме је онда притискивала. И тако је то уопће са животом казненичким. Човек се сећа само првих
тренутака а после му се све слије у памети као једна непрегледна тмурна маглуштина која је човјечју душу притискивала за оно време.
На 21/3 1915. били смо одвезени у Mellersdorf у Терезијенштат. Изјутра
смо се окупали, пресвукли се и у подне дошао је један вагон у казниону са осам
стражара и војника, који су нас имали пратити. За пут смо добили сваки по два
казненичка хлеба. У вагону су нас најпре свезали једног за другог па онда два и
два и напокон су нам свезали ноге за клупе вагонске. Тако увезани возили смо
се цело време. Били смо одмах растављени. Мене, Поповића, Керовића Митра
и Јакова Миловића свезали су посебно а посебно Ђукића, Степановића69 и
Крањчевића. Како се је према нама поступало о том не треба ни говорити.
Жандарчине чим не могу да уз пут себи купе пива одмах то на нама искале,
псујући и викајући. За она два-три дана вожње нисмо ништа више добили за
јести него она два хлебичка кажњеничка. А што нам је било најнеугодније
жандари су казивали уз пут публици, ко смо ми, па би се онда света скупило
око нашег вагона, а шта се ту говорило и лајало, особито у Мађарској, то ја
Мађарима нећу никад заборавити. И нема брезобразнијег и неотесанијег народа од њих. И кроз Беч смо ми ишли и тамо нас није свет гледо баш лепо али
ипак су се понашали пристојно према нама. И то морам Немцима признати
уопште да су били увек према нама обзирни и шта више много пута и добри.
Разговарати се успут нисмо смели.
Стигавши у Беч ту смо се сасвим растали. Нас петорица смо отишли у
Мелерсдорф а она тројица су наставили пут у Чешку. Ми нисмо ни знали куда
нас воде, него истом после пар недеља дознао сам где сам. Тамо су нас дали
одмах у самице. Заправо то нису биле самице него ћумези. Испод казненичке
фабрике направитих, било је ту неких 16 ћелија. Четри су биле велике на једној
страни а на другој страни 12 малих. Изглед њихов не могу вам описати тако, па
да себи можете преставити. Прозори су били окренути према северо-западу, тако да је управо онај ветар што је пирио са угарске равнице у прозоре ударао. А
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Шездесетогодишњи земљорадник из Тобута код Зворника, осуђен на доживотну тешку тамницу. Умро у најстрашнијим мукама у Melersdorfu код Беча, 1. октобра 1916.
68
Болница, њем. das Spital
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Цвијан Стјепановић, 37-годишњи земљорадник из Тобута, осуђен је на седам година тешке
тамнице, коју је преживио.
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тамо је опет увек ветар и љети и зими, само што зими зна тако побеснити да
оџаке са кућа пообара и војничке стражарнице испреваљује. Ћелије су биле како сам већ пре писо три метра дугачке и 175 широке. По томе можете себи већ
представити колико су биле големе. Прозори су били преко два метра високо
од пода осим тога са гвозденим шипкама, решеткама и крилима од прозора испреплетани да се ни по дану није добро видело. Замислите, да су код вас код
куће сва доња крила од прозора зазидана и само онај горњи капац да остане, па
ето вам нашег прозора. Тамо сам ја моје очи покварио. У соби нисмо имали
лампе и нисмо је смели имати него је више врата био један прозор који је обдан
био затворен а обноћ би га војник отворио да се види унутра колико он треба
да може видети шта ми радимо. Пећи исто тако нисмо имали у соби него се је
ложила једна пећ у ходнику па ако је могло шта унић и у ћелију добро и јест.
Али смо од тога имали слабу корист јер се за целу самицу давало три лопате
угљена дневно, а то није било ни доста да се пећ добро угрије. Осим тога прозори су били врло слаби па кад пирне напољу, у мене су се преврћали листови
у соби и код затворених прозора. И саме ћелије биле су влажне а особито после
кише. Много пута била је онда у нас сваког пуна ћелија воде, што напада унутра па онда по пар недеља треба много пута док се зидови осуше. А што је ту
најгоре било нисмо се могли шетати ни кретати у ћелији. Док направим пет корака већ морам натраг па се човеку тако заврти у глави. Па онда кад још дође
зима и глад онда нас притисне поготову мелерсдорфска команда није ништа
друго него једна лоповска банда која већ тридесет година од тог живи да казненике поткрада. У мирно доба казненицима је то било свеједно јер зато им је команда дозвољавала да могу себи приватно набавити, који оће, а и други су онда
уз њих живели. Али кад је дошао рат, није се могло ништа добити а команда
почела још више красти, онда су казненици већином почели мршавити и умирати. Нас петорица поготову. Ми смо били увек у самици ни с ким нисмо смели ни проговорити. Војници су добијали увек заповед код наступања на стражу
код нас да не смије нико са нама ни прозборити. И наравно они су се тога и држали првих две године. И то су били најгори тренуци у мом животу. На 10/5
1915. почели смо добијати један хлеб на пет дана а за вечеру нисмо имали ништа премда је команда добијала новце за онај хлеб што ми нисмо добијали, и
морала нам купити зато нешто или давати вечеру. Тако смо били и без хљеба и
без вечере месец и по дана. Шта смо онда препатили то се не може описати.
Изјутра смо добијали супу у подне пола литре супе и пола литре кромпирове
салате или купуса и онда више ништа цео дан. Хлеб што га добијемо већ други
дан плеснив, па или хтели или не морали смо га одмах појести па онда по три
дана буди без њега. Најгоре је онда обноћ. Не можемо заспати од глади, стомак
чисто боли. Но то је било још добро. Али кад дође зима онда истом наста патња. И оно мало животне енергије што смо имали били смо већ потрошили а
храна увек гора и гора. У то се разболи и Миловић. Он је био већ цело време
болестан. Кад су га затварали онда су га већ жандари испребијали, после у
Белини, изубијају га и војници тако да је он још четири месеца после тога на
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главној расправи имао крваву кошуљу и гаће, јер му за цело време нису дали да
се пресвуче. Убоји, што су му они задали, су се позледили. Он је ишао на визиту и у Зеници и у Mellersdorfu али га лечници нису хтели узети у шпитаљ. Напослетку му искочи на левој страни ребра кврга, голема као шака гдје се је била
крв накупила. А осим тога и друга ребра су му била поломита, где су га они
наредници у Белини по заповести поручниковој ципелама ударали. Напокон ни
лечник га није могао више одбити. Узме га у шпитаљ али само на два дана.
Оперира му ону квргу, исцеди из ње крв и одмах сутра дан пошаљу га тако
болесног са малим завојом у месецу јануару у самицу. Наравно да је студен у
ћелији урадила већ своје. Рана му још горе се огноји и натече, кичма му се
савије, а имао је страшне болове, јер цео онај месец што је био у самици прејечао је. Напокон и нама свима додија па се потужимо код оберста70 а он онда
упита ратно министарство, да ли га смије дати у шпитаљ. Мелерсдорфска команда је добила кад смо ми тамо дошли од ратног министарства да нас има
најстрожије држати одељено од осталих. То ми је једном приликом реко и сам
лечник кад сам ја био болестан у 1916. Да ми не може дати тако звани мароден
зиммер71 јер да наредба каже ''стренк'' сепариерт72. За шпитаљ су морали
молити екстра од министарства. И тако су Миловића одвели у шпитаљ, али је
било прекасно. Тамо је лежо до априла, још неколико пута опериран и напослетку умро у априлу 1916. године. Неђо Керовић умро је од стомака. Кака је у
њега болест била не зна се. Само да га је стомак заболео, ишао је неколико пута
на визиту али га лечник послао натраг и онда кад већ није могао ни ићи готово.
Оде опет са мном и лечник му рече да има катарк у цревима. Недељу дана
лежао је у шпитаљу и онда наједном умро. Угушила га крв што му је ударила
на уста. То било свршетком марта 1916. Стари Керовић умро је исто од стомака. Њега исто тако стомак заболео у септембру 1916. отишао у шпитаљ и већ
концем септембра био је готов.
Миловића су без сумње убили жандари и они наредници а Керовића
глад и беспослица јер то можете само себи представити како је њима било у
оној пештери без икаквог рада и разговора и са једним хљебом на пет дана.
Они, који су као сељаци били научени на кретњу, разговор, добру а још
што више много хране добијали су једва толики комадић хлеба да су могли
имати изјутра уз чорбу. И наравно то је све морало водити катастрофи. Ја и Поповић били смо још дечаци па смо се могли са мање хране уздржати, а осим тога, ми смо могли и помало књига добијати и тако се нечим забавити. А они
управо ништа. Немачки није знао ни један да би могли нешто читати а за њих
је то већ била готова смрт кад су морали бити у самици без икаквог занимања.
И осим тога Неђо је био и по свом карактеру врло слаб. Он ми је неколико пута
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причо како обноћ плаче кад се сети жене и деце. Плач му помого није него му
је пре одмого.
У то време некако у октобру 1916. оболео је и Поповић. Најпре је имао
прсни катарх а одатле се и сад лагано развија туберкулоза и од ње ево и сад лежи у шпитаљ. Осим тога, добио је јадник и реуму, која га исто тако мучи. Мене
и њега није онда оборило како сам већ реко, зато јер смо се ми од природе лакше задовољити. Али ипак и ми смо онда били слаби да се је туберкулоза могла
тако лако у Цветка развити а у мене се појавила срчана слабоћа. Ја сам од свију
још најбоље прошо, јер сам се узпркос забранама и Befehlima73 ипак увек знао
договорити са кухарима и другим казненицима да ми продају. А то ми је опет
било само са вашим новцем могуће. Јер да ми ви нисте слале зимског веша и
новаца ја бих већ давно био готов. Али и оног стања нећу никад заборавити.
Особити зими од 1915–1916. и 16–17. Много пута изјутра кад сам устајо
налазио сам воду у канти и у пљуваоници смрзнуту. Руке су ми отицале па се
онда окрастале тако се ни умивати нисам могао. Уши исто тако. Ево ћу вам
описати један таки дан. Устанем у шест сати изјутра па брже боље навучем
одело и у том дође у кључар. Најпре се умију остали казненици па онда истом
ми. Ако се могу умити, умијем се и утом дође црна кафа, наравно од цикорије.
Притиснем онда руке на њу да ми се угрију и испијем је док је још врућа. после
тог чекам до седам сати док дође кључар да изметем. Наравно, у стомаку већ
кврчи јер она кафа отворила само апетит. А кад изметем чекам кад ће нас
пустити у шетњу. Зима ме већ увати а најгоре ми је било за руке и чинило ми се
као да су у леду. Почнем шетати по соби. Не иде! Заврти ми се у глави а онда
ме некакав умор спопадне тако као да ми тело није моје наслоним се на кревет
и тако проведем много пута по два сата као у полусну. Иако се већ разданило
читати се не може. Мозак не може да капира. Онда ме спопадне такво чувство
досаде и нерасположења да бих најволео одмах умрети и напослетку панем
онда у апатију.
Ако је каки познат војник на стражи попнем се на прозор па се мало са
њим разговорим ако нема никог у ходнику. Али и он јадник леће тамо-амо
вичући ако је Чех Sakr dnes je zima74 а ако је Немац Кrucifix nochmalkalt75...
И прва реч сваког је глад. Глад, глад и опет глад. На ништа човек не може друго ни да мисли него на јело. Мого читати што хтео она је увек на памети.
Јер то није било оно тренутачно испражњење стомака, па где човек жели да га
напуни. Него то је цело тело, исисано и изморено за тим чезнуло. То сам се ја
најбоље уверио кад сам почео од вас пакете добијати. Ви ми нећете веровати
али ја сам онда обноћ устао да једем. Стомак ми је био пун али тело је још увек
тражило. И тако сам јео два-три месеца док нисам дошао на стару меру и заситио се. Кад после дође кључар испусти нас на шетњу по сата. После тога бежи
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одмах под деку док не дође подне. О спавању нема ту ни говора, него човека
увати онда некаква слабост па се не може ни макнути, лада зној га облије, силе
и душевне и телесне га оставе па тако проведем опет доподне. У подне дође репа и чорба. Репа кисела а стомак празан, па буде онда унутра, као да неко ножевима реже по стомаку. Ипак се нешто мало угријем, па онда узмем да шта читам. Сат-два читам док опет не озебем па опет под деку, после на шетњу па седи или покушај нешто читати док не дође пет сати поподне. Онда дође чорба
од репе испијем је па се онда мало прошетам. Јер то је код мене чудновато. Мени је највише зима до подне а чим дође пет сати поподне одмах као нека топла
струја прође кроз цело тело и ја онда могу и штетати и све друго радити. Постанем као сасвим други човек. Сви су се том у Mellersdorfu чудили. Ја сам не
знам откуд то дође. Обично сам онда шето или са војницима разговарао до 7-8
сати, онда сам ишо спавати. И сваку ноћ моро сам о јелу сањати. Много пута
ми је чисто жао било кад се управо у оном тренутку пробудим кад би требо јести. Само је то било много пута обноћ, не може се дуго заспати од глади. А кад
добијем хлеб па га половину поједем онда спавам ко топ. Срећом мени се то
врло ретко догађало. Али јадни Цветко на том је патио а и сад пати ужасно.
Ретко кад је спавао више од 4-5 сати а већ сад можете замислити како су му
морале бити дуге ноћи што трају од 5 сати увече до 6 сати изјутра. И то је њега
највише и убило. И онда самоћа. Човек се осећа много пута тако осамљен и тако жалостан да би не знам шта дао за само једну сућутну реч 76. Зимски су дaни
тако обично протицали а љети је већ било боље. Онда код читања и лепог времена човек и заборави на глад. Што се поступања тиче према нама оно је било
то морам признати коректно. Команда се је наиме бојала да се не дозна ако ми
шта урадимо.
Зато је она увек настојала такве ствари заташкати или је волела увек оне
друге казненике који би са нама нешто имали прогонити. Повољштина до душе
нисмо имали никаквих а према другим казненицима нисмо били строго држати. Ја сам тамо био 2 ½ године а ни један ми није рекао хрђаве речи. Додуше
ми није хтео дозволити посете двије године али ја мислим да то није била његова кривица него министарства ратног и босанске владе, од којих је он добио
упуте како има према нама поступати. Истом у јулу 1917. дошла је наредба да
се ја и Поповић даднемо заједно али опет нисмо смели с другима бити заједно.
Уопће, руска револуција нам је пуно помогла, јер после ње сви су били према
нама сусретљивији. Особито смо се били у задње време спријатељили са многим војницима чешким и њемачким. Ту сам та два народа и упознао и особито
Чехе заволео. И Немци су већином били према нама добри, особито радници а
о Чесима већ не треба ни говорити.
Да је mеllersdorfska команда лоповска банда то ћу вам доказати. У јуну
1915. добио је Цветко од сестре 15 круна и сам Oberstabsprofos 77 му је донео и
76
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показао намирницу пред нашим кључарем. Кад је после требо Цветко да добије
за тај новац кулук како се код нас каже и пито шта је с новцем, одговори му
Оберстабс да он није никаквог новца добио и узалуд је Поповић позивао кључара и тужио оберста. Оберстабс му лепо одговори да се он не сећа да му је
икакву намирницу показао и да се је то њему и кључару само причинило. И тако пропаде Цветку онај новац. То је само један пример. А најбољи је пример за
њихов лоповлук што је у првих 6 месеци умрло у 1917. години 140 казненика а
осталих стотину морали су узети у шпитаљ. Док сам ја још био тамо вођена је
истрага против њих, премда сам уверен да им неће ништа бити јер велики лопови штите мале.
Концем септембра 1917. послани смо овамо опет. Зашто? Ја не знам. Тај
пут што смо имали био ми је један од најугоднијих путова што сам га имао у
свом животу. Везани нисмо били, јести смо имали доста, а војници су били
према нама тако сусретљиви да боље већ није могло бити. Они то сада на жалост морају платити, али би само желео да се оно поправи зашто сам чуо да је
писано у новинама да су они Чеси. То није истина. Ниједан се од њих није признавао за Чеха и двојица су само хрђаво говорили а они су сви били Немци и то
већином из Беча. Али чини ми се њемачким новинама није драго да су они
управо Немци били. Наравно овде кад смо дошли да је било сасвим другче. Дочекали су нас додуше учтиво и господин директор нам је био обећао да ће гледати да нам олакша, али колико му прописи допуштају, то јест ништа. Премда
смо били преко 3 године у самици. Ја сам био од 3/VII 1914. до 13/VI 1917.
Ипак су нас дали опет у самицу где смо морали бити још три месеца. И тако
сад имам три године три месеца три недеље и три дана самице. Кад урачунам и
оних три недеље што сам скоро имао. Да вам кажем право овде је храна пуно
боља него у Мелерсдорфу и здравије је овде, али овде човек мора доживити таквих понижења и таквих увреда претурити да би ми драже било у Мелерсдорфу глад и зиму подносити него овде бити. Али сад шта ћемо. Де смо, ту
смо. Трпити се мора. То је што се тиче нас петорице. А шта је са оном шесторицом било у Терезијенштату. Казаћу вам колико сам чуо од Иве и Цвијана.
Одмах после мог и Цветковог одласка отпремљени су Гавро, Недељко и Трифко у Терезијен. Шта су они јадници препатили то је страшно. Осам дана су путовали, ради хрђавих веза оковани у ланце а готово ништа нису добили за јести. И мало нису од глади помрли. Како су их на разним штацијама дочекивали
о том не треба ни говорити. Дошавши у Терезијен бачена су сва тројица у самице и добили су ланце на ноге. Храну су они имали добру испочетка али су им
ћелије исто тако биле хрђаве као и у нас. Додуше биле су веће него наше али
исто са малим прозорима. И уопће живот им је иначе био као и у нас. Кад су
после дошли још Ђукић, Крањчевић и Степановић и они су носили ланце на
ногама све до 4/XII 1915. када су им скинули свима. Гавро је био болестан и
није могао ни устати а још му нису хтели скинути ланца са ногу. Самоћа, зима
и глад и код њих учинили своје. Најприје добије Чабриновић туберкулозу, оде
у болницу и умре 1916. године у јануару или фебруару не знам тачно. После
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њега оде Грабеж у шпитаљ, болео га стомак, па кад се једне вечери повратио
натраг у ћелију, осване изјутра мртав. Какав је био узрок његовој смрти не зна
се. Ја мислим да се је он сам убио јер он је то и у Сарајеву већ покушаво.
Ђукић Лазо је полудио. Он је већ напољу био слаб а поготову самица, глад и
зима спојена са хрђавим поступањем су га скршили. Уобразио је био себи како
ми је то Крањчевић причао да га оће да отрују, па онда је почео о неким стварима говорити о којима би при здравој памети шутио. Али на срећу нису му
веровали и тако се многи људи спасли од несреће. Напослетку су га морали
позвати у лудницу у Праг где је и умро у мају 1917. За Гавру већ знате. Њега су
и у болници држали увек у самици. И њихова је команда крала. Али она је
имала управо опречну методу него наша да то заташка. Они су за то још и пооштравали оне наредбе што су их добили од министарства за нас. Тако на пример ми нисмо имали никако гвожђа на ногама у Мелерсу док су они у Терезијену имали 8–12 месеци. Ето ја сам вам сад нашкрабао и већ ме рука боли али
само морате на ово пазити јер сам ту казо и за неке ствари за које се и не зна
као писмо Илића на Мишка приправе атентата 1910 на Цара итд. А то сам вам
зато казо да можете макар донекле добити добар преглед о моме суделовању у
атентату. Остало што има то вам не требам ни говорити јер за вас треба само
толико колико то стоји у свези са нашим признањем пред судом. Ово придодано писмо пошаљи Видо Емилу Шпатном78 у Праг ако можеш како.

78

Сасвим вјероватно да је ријеч о др Емилу Шпатном, чешком љекару, који је крајње савјесно
у Терезину лијечио Гаврила Принципа и његове другове.
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ДВА ПИСМА ГЕНЕРАЛА СТЈЕПАНА САРКОТИЋА
У збирци Вариjа Хисторијског архива Сарајево (некадашњи Архив града Сарајева) налазе се два писма генерала Стјепана Саркотића1 упућена почетком 1918. године
адвокату Владимиру Андрићу по питању политичких осуђеника у Босни и Херцеговини. Прецизније, ради се о одговорима генерала Саркотића адвокату Андрићу поводом његових жалби у вези са статусом и животима више политичких затвореника који су током Првог свјетског рата издржавали затворске казне у неким од босанскохерцеговачких робијашница. Иако у поменутој збирци нисмо пронашли оригиналне Андрићеве жалбе упућене земаљском поВладо Андрић
главару за Босну и Херцеговину, из Саркотићевих одговoра се јасно разазнају Андрићеве жеље и намјере.2 Андрић је током рата, уз Данила Димовића, био један од најпознатијих бранилаца ангажованих у тзв.
велеиздајничким процесима, које су аустроугарске власти организовале против
више стотина српских политичких, културних и јавних радника. Писма су сачувана у препису и у самом тексту нису вршене никакве корекције, осим уношења неколико напомена. Oба писма су написана латиничним писмом.
1

Стјепан Саркотић (њем. Stephan Freiherr Sarkotić von Lovćen) се родио 5. октобра 1858. у Сицу
код Оточца. Поријеклом је из војне породице. Након гимназије у Сењу, школовао се у војним
школама у Ст. Полтену и Бечком Новом Месту. Саркотић је за релативно кратко вријеме
направио завидну војну каријеру. Године 1911. унапријеђен је у фелдмаршала. Почетком Првог
свјетског рата командовао је 42. домобранском пјешачком дивизијом у саставу XII корпуса генерала барона фон Ремена. Цар Фрањо Јосип га је 23. децембра поставио на мјесто шефа Земаљске владе у Босни и Херцеговини. У војном својству командујућег генерала Саркотић је
био надлежан и за подручје Далмације. Своје функције је обављао до коначног слома Монархије. Саркотић је 1. новембра 1918. предао власт Народном вијећу, а Сарајево је напустио 6.
новембра. Послије завршетка рата Саркотић је отишао у бечки егзил, гдје се истицао као ватрени противник новостворене Краљевине СХС, касније Краљевине Југославије. У аустријској
штампи се повремено оглашавао текстовима упереним против Југославије и династије Карађорђевић. Умро је 16. октобра 1939; Примједба аутора
2
Владо Андрић се родио 1882. у Требињу. Као присталица Кочићеве групе снажно се залагао
за рјешавање аграрног питања и биран је за посланика у босанском Сабору. Послије рата је
припадао Радикалној странци. За сенатора је именован 1931. Преминуо је у Сарајеву 1932;
Примједба аутора
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Zemaljski poglavar Bosne i Hercegovine
Sarajevo, 18. februara 1918.
Vaše Visokoblagorodstvo!
Odgovarajući na Vašu žalbu u stvari političkih kažnjenika saopćujem Vam
ovo: Kada mi je Njegovo Veličanstvo moj premilostivi Car i Kralj povjerio upravu
Bosne i Hercegovine, bješe mi glavno načelo za tu upravu naklonost k ovdašnjem
narodu združena s pravednošću. I to bješe svagda osnova mojem djelovanju.
Kadno se u zametku rata neki dio ovdašnjeg naroda, razdražen i zaveden,
ljuto bješe ogriješio o vjernost i dužnost prema vladaru i državi, valjalo je svakako
ponajprije da pravedna kazna zadesi krivce, jer se zlodjelo moralo okajati, a država i
društvo osigurati. Ali i u tom stadiju nastojah, gdje god bi se moglo, da pod zakon
potpadnu samo zavodnici, samo najveći krivci. Pa i u samim tim slučajevima primjenjivala se svagda najveća blagost. Dokaz je za to da se od 21 smrtne osude nije
nijedna izvršila.3
A i u daljem toku svoje uprave bijah svagda zadahnut blagošću i nastojah da
na nov, zdrav, čestit građanski život navedem onaj dio naroda, koji skrenuvši s pravoga puta bješe pao u zlo i da mu po malo iscijelim rane, kojih dopade po svojoj
krivici. Pri tom nijesam zaboravio ni onih, kojima se na sudu dokazala krivica. Tako
sam sobom, a ne po utjecaju nekoga drugoga već dva puta na Previšnjem mjestu izmolio da se ostatak kazne oprosti nekim političkim kažnjenicima, u kojih sam smatrao da ima uslova da će se popraviti, te da ima pouzdanja da će se od sada kao slobodni državljani vladati bez zamjere. Na taj način је većina političkih kažnjenika
(96) srazmjerno iza vrlo malo vremena već ostavila zidove kustodije honeste u Travniku i centralne kaznionice u Zenici.
Vođen blagošću naumio sam, kad mi se bude zgodno činilo, da i ostale političke kažnjenike malo pomalo preporučim u Previšnju milost, ako svojim vladanjem
zajamče da će se u državnu zajednicu vratiti kao članovi koji će pouzdano vršiti svoje dužnosti i da neće opće dobro dovoditi u opasnost.
Nažalost, vladanje samih političkih kažnjenika smeta i zadržava mi to nastojanje, a nerijetko postupanje njihovih zastupnika, koji misle da će obilaženjem moći
postići oslobođenje svojih klijenata, prikazujući pri tome stvar često jednostrano i
tako da ne odgovara svagda činjenicama.
U svojoj se žalbi pozivate na osjećaj pomirljivosti. Čini se da se tim riječima
poslužiste po zabludi, kao da bi mene ili moju područnu upravu ikada bio mogao
voditi osjećaj nepomirljivosti, pa makar to bilo i u postupanju sa zalutalim dijelom
3

Већина осуђених на смрт на велеиздајничким процесима у Босни и Херцеговини током Првог
свјетског рата је помилована у рано прољеће 1917. године. Жеља новог аустроугарског владара, цара Карла, била је да се свијету представи у другачијем свјетлу у односу на свог претходника, а земљу којом је владао као цивилизовану и хуману државу вриједну очувања; Примједба
аутора
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ovdašnjeg naroda. Taj osjećaj bijaše svagda daleko od mene i od moje uprave. Naprotiv, nepomirljivi se pokazaše u svojoj mržnji na državni poredak oni dijelovi ovdašnjeg naroda koji se protiv toga poretka bijahu urotili i prema silama svojim uprli.
Ako se dakle uopće može govoriti o pomirljivosti valjalo bi taj osjećaj potražiti baš u
samih političkih kažnjenika, gdje bi bio znak, da se popraviše i povratiše na pravi
put, koji bijehu ostavili.
Ono što se u posljednje vrijeme opazilo i u kustodiji honesti u Travniku i u
centralnoj kaznionici u Zenici pokazuje nažalost da u većine tamošnjih političkih
kažnjenika i sada još preovlađuje osjećaj nepomirljivosti i mržnje na sadašnji poredak u državi. Tako se od političkih kažnjenika i u kustodiji honesti u Travniku i u
centralnoj kaznionici u Zenici čulo da im je mrsko zamoliti milost i da će prije u
tamnici istruhnuti, nego što će zamoliti za pomilovanje. U istom pravcu utjecahu politički kažnjenici i na pojedine drugove svoje koji bjehu zamolili milost, te ih za to
terorizirahu koliko mogahu. Razumjećete, zaista, da prema takovom pouzdano utvrđenom stanju nema stvarne podloge ono što iznesoste na korist pomilovanja svojih
klijenata.
Isto se tako ne da održati ni ono što u svojoj žalbi razlažete o postupanju s
političkim kažnjenicima u centralnoj kaznionici u Zenici. Zna se da je ta kaznionica
uređena po modernijem ugledu i da je izvršavanje kazne u njoj osnovano na najmodernijim osnovama.
Uprava je kaznionice u dobrim rukama i cijeli upravni aparat funkcioniše
uzorito. Hrane imaju kažnjenici dovoljno a i liječnici stručnjaci izjaviše da je posve
dostatna. Hrana im je obilnija i bolja od hrane naših vojnika u streljačkim jarcima, a
nadmašuje uvelike hranu slobodnog civilnog stanovništva, koje nedužno mora da
podnosi mnogu tegobnu oskudicu.
Naravno nalazi se među kažnjenicima i simptoma nedovoljne ishrane tijela,
ali joj uzrok nije u prehrani, nego u individualnom stanju samog kažnjenika. Uprava
pravosuđa obraća prilikama u Zenici svoju naročitu pažnju, pa je i naredila da se po
sporazumu sa zavodskim liječnikom udesi hrana prema individualnoj potrebi, gdje
god se u pojedinih kažnjenika pokažu znakovi nedovoljne ishrane. Taki kažnjenici
dobivaju i primjerenu večeru. Prema kućnom redu ne dobivaju svi kažnjenici večere;
što dobiju hljeba treba da im je i za večeru. Boravljenje u propisanim ćelijama od
žice neće valjda biti toliko nesnosno, kada se je do sada samo jedan kažnjenik
poslužio dozvolom da na mjesto u tim ćelijama noći u samoći. Naravno je da kako se
u kaznionici moraju kažnjenici odreći nekih udobnosti, i da ne mogu da žive u obilju
kao kod kuće, ali oni i nijesu u nekom hotelu, nego u kaznionici, gdje im se izvršuje
kazna. Kustodija honesta, kao što i sami dobro znate, ne može se primjeniti na
uhode, od kojih je mnogima dokazano da su uhodili za novac.
Na inspiciranju centralne kaznionice, što ga uprava pravosuđa nedavno bješe
naredila, među ostalim je utvrđeno da se politički kažnjenici ne upotrebljuju za teške
radove. Izuzimlju se zanatlije kojima se, dakako, naređuju poslovi prema njihovu zanatu. Politički se kažnjenici bave uglavnom pletenjem košara i vezanjem knjiga.
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Nikola Kašiković4 koji je osuđen za uhođenje radi samo što hoće i kad hoće, pošto je
veoma star. Na spomenutom inspiciranju ustanovljeno je još da nije osnovano ni ono
što općenito tvrdite, da su među političkim kažnjenicima, tobože, radi pretjerana rada
i nedovoljne ishrane učestalе nesvjestice. Samo se za jednog političkog kažnjenika
tvrdilo da se onesvještava. Taj je kažnjenik u bolnici, ali mu zavodski liječnik do sada nije mogao te slabosti pouzdano ustanoviti. Takovo je eto i sada ono što tvrdite u
žalbi, kad se osvjetli činjenicama.
Svagda mi je na srcu i udes kažnjenika uopće, a političkih naročito. Blagost i
popuštanje naći će uvijek u mene, samo neka budu dostojni tih osjećaja.5
S poštovanjem,
Sarkotić Stjepan
***
Zemaljski poglavar Bosne i Hercegovine
Sarajevo, 26. februara 1918.
Visokoblagorodni gospodine!
Pročitao sam sa osobitom pozornošću Vaše retke od 23.
o. mj. te mi dozvolite da se bez obzira na sve osobne momente
odmah ukratko obratim samoj stvari.
Nakon vama poznatih strašnih događaja bio je nepolitički kurs za ove zemlje od apsolutne potrebe. Ni sada ne ide ovaj
kurs za drugom svrhom, nego da uspostavi potpuni red, mir i sigurnost, te da izmiri sve elemente u zemlji; nadalje mu je svrhom apsolutna objektivna i pravedna uprava, koja ne poznaje
drugi cilj nego da uz sadanje veoma teške prilike po mogućnosti narod zadovolji. Ja, kao nepolitički zemаljski poglavar, moСтјепан Саркотић gu se jedino ovog cilja držati, dok ne bude došao čas za ustavni
režim.
Biće Vam ipak poznato da sam ja i uz ovaj nepolitički i apsolutni režim već
od prvih dana moga djelovanja namjeravao voditi upravu u sporazumu sa predstavnicima naroda.
No pokazala se je opravdana dvojba da li će antagonizam koji je onda između
pojedinih vjeroispovijedi vladao uopće dozvoljavati koristonosno, mirno savjetova4

Никола Кашиковић је рођен 1861. у Сарајеву. Као члан Учитељског збора Српске школе у Сарајеву, заједно са Николом Шумоњом, Божидаром Никашиновићем и Стевом Калуђерчићем је
1885. покренуо српски књижевни лист Босанску вилу. Цијела породица Кашиковић је жестоко
прогањана током Првог свјетског рата. Његова жена Стоја и син Предраг су осуђени на смрт
1918. године, али су касније помиловани на казну од десет година робије. Кашиковић је умро
1927. у Сарајеву; *
5
ХАС, Лични фонд др Владе Андрића, 89, 40. Писмо земаљског поглавара Стјепана Саркотића
др Влади Андрићу од 18. II 1918.
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nje. Kada su napokon ove sumnje isčeznule, te kada je sa višeg mjesta bila dozvoljena ova saradnja, otklonili ste prema mojoj informaciji Vi i vaši istomišljenici također
i od drugih vjera zamišljeno učestvovanje u upravi. Vi ste se držali ideje sabora, čije
bi ponovno otvorenje u starom sastavu bilo bez svake legalne osnove radi svojedobnog raspuštanja i radi izminuća izborne periode, dočim se s druge strane ne može u
obzir uzeti provođenje izbora u vremenu u kojem valjda najvažniji dio izbornika stoji
u fronti. Ovdje se ni ne obazirem na činjenicu da se uz prvu alternativu stari sabor ne
bi ni mogao potpuno rekonstruisati.
Također Vam moram primjetiti da su se vrlouvaženi predstavnici muslimanskog i katoličkog elementa izrazili protiv sabora.
Što se tiče političkog stanovišta, koje vi na tako rječit način prikazujete, to
neću propustiti da isto stavim do znanja meni predpostavljenom visokom mjestu, a to
tim više, što zemaljski poglavar ne daje pravac politici, nego ga određuju Vama poznati nadležni faktori, dočim je zemaljski poglavar doduše samostalаn u provedbi, ali
ipak ostaje odgovoran zajedničkom ministru finansija.
Što se pak tiče Vaših pritužaba i to u prvom redu Vaše tvrdnje da su Srbi,
premda predočuju najbrojniji i najspremniji dio stanovništva ovih zemalja, uvijek bili
zapostavljeni i potišteni, to moram ovu izreku preporučiti Vašem ponovnom, pravednom prosuđivanju nadodajući, da se od strane drugih vjeroispovijesti uspostavljaju
sasvim oprečne izjave. U pogledu Vaše tužbe radi ugnjetavanja ćirilice moram Vam
izjaviti da nitko ne misli dirati u ovu tradicionalnu svetinju srpsko-pravoslavne crkve, dapače je ovdje i povrh toga dozvoljeno predavati službene podneske pisane
ovim pismom. Obzirom na crkveno-školsku autonomiju morate Vi, kao državi vjeran
čovjek, kojim se priznajete, bez dvojbe i sam dopustiti da su u tom pravcu zastupnici
škole i crkve počinili najteže i najnevjerovatnije zloupotrebe, dapače i veleizdaju. Ne
može se zanijekati da su se ova od države data prava zlorabila, te mislim da u zemlji
jedva imade koji ne bi bio istog mišljenja.
Među onim, što se je dogodilo na početku rata, a poimenice još u godini
1914. imade sigurno stvari radi kojih se mora žaliti da su se zbile, ali imade i takovih
koje se moraju ispričati, te samo želim da sve ono što se je tada dogodilo između
Srba i Muslimana u našim pograničnim krajevima čim prije padne u zaborav.
Od dana nastupa moje službe u ovim zemljama bila mi je prva dužnost da
opet uspostavim red i sigurnost, te da se svagdje nepristrano i pravedno postupa.
Ukoliko sam u ovom pogledu izišao u susret baš srpskom elementu, to prepuštam
Vašem sudu i sudu vaših sunarodnika. Također Vas molim da mi navedete ma i jedan slučaj u kojem bi zemaljska uprava nepravedno postupala protiv zemaljskog pripadnika srpske narodnosti, pa ako se je već takova što i zbilo da mi kažete nije li odmah, kako je trebalo, ta nepravda ispravljena.
Pogledom na političke kažnjenike ostajem kod navoda mog pisma od 18. o.
mj. te možete biti uvjereni da njihovu sudbinu neću pustiti s vida. Vaš nazor glede
ideala mogao bi samo utoliko dijeliti ukoliko se ne odnosi na ideale izvan ovih zemalja, dotično izvan granica monarhije.
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Što se napokon tiče Vaših saopćenja o životu u kaznioni, o opskrbi, o gladi i
jedenju trave na šetnjama, mogu Vas mirne duše uvjeriti da su to zaista samo priče
bez svakog temelja, te da baš ovim kažnjenicima u Zenici danas relativno dobro ide,
a onim u Travniku dapače vrlo dobro.
Zahvaljujući Vašoj Visokoblagorodnosti najljepše što ste mi svoje stanovište
otvoreno predočili, ostajem sa osobitim veleštovanjem.6
Sarkotić Stjepan

6

ХАС, Лични фонд др Владе Андрића, 89, 40. Писмо земаљског поглавара Стјепана Саркотића
др Влади Андрићу од 26. II 1918.
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АЛЕКСАНДРА ПИЈУК-ПЕЈЧИЋ
Хисторијски архив
Сарајево
sandrapijuk@gmail.com

УДК 930.85:908(497.15Сарајево)“1923“
10.7251/GUARS1406421P

ИЗВЈЕШТАЈ О САЛУБРИТЕТСКИМ ПРИЛИКАМА
ГРАДА САРАЈЕВА ИЗ 1923. ГОДИНЕ
Друштвене промјене у Босни и Херцеговини крајем XIX вијека утицале
су на развој града Сарајева. За вријеме аустроугарске власти Сарајево је било
војни и административни центар и средиште политичких и друштвених збивања у Босни и Херцеговини. С обзиром на то да је у Сарајеву било и сједиште
Земаљске владе, Сарајево је у овом периоду највише напредовало. Да би оправдала своју "цивилизаторску улогу", Аустроугарска је кроз процесе модернизације, урбанизације и индустријализације потпуно измијенила изглед града. Тако је Сарајево, дотле оријентални град, добило карактеристике европског града,
а тиме и нове услове за живот градског становништва.
Након стварања Краљевине СХС 1918. и доношења Видовданског устава 1921. године, Уредбом о подјели земље из 1922. држава је подијељена на 33
области. Територија Босне и Херцеговине улазила је у састав шест области. У
тим новоствореним приликама, поставши сједиште само једне од 33 области,
Сарајево је изгубило некадашњи значај и статус политичког и административног центра.
Процеси урбанизације, модернизације и индустријализације, који су били интензивни у доба Аустроугарске, нису се наставили у доба Краљевине
СХС. Назадујући током рата и суочавајући се са многобројним проблемима
послије рата, може се констатовати да је Сарајево стагнирало у периоду Краљевине Срба, Хрвата и Словенаца.
У раду је представљен извјештај о салубритетским приликама града
Сарајева из 1923. године, из којег се јасно види у којој мјери је град био
развијен. Извјештај под називом "Биљешке о салубритетским приликама мјеста" припремило је Градско поглаварство града Сарајева на тражење Здравственог одсјека Земаљске владе за Босну и Херцеговину. Извјештај се састоји
од 34 кратка поглавља, од којих свако посебно пружа јасну слику о одређеним
карактеристикама града, а у цјелости представља опис самог града Сарајева, са
свим његовим особинама, четири године послије Првог свјетског рата.
У овом значајном архивском документу изнијети су подаци о броју становника, површини и положају града, тлу, санитетским рејонима, о трговима,
улицама, парковима, творницама, јавним локалима, јавним и приватним школама, болницама, амбулантама, блудилиштима, затворима, клаоници, месници,
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водоводу, бунарима, цистернама, одводним каналима, кућама, гробљима, живодерници, стоваришту, сметљишту, јавним заходима, приправи за довоз меса,
чишћењу улица итд.
Публиковање овог документа има изузетан значај, првенствено да би се
омогућила његова већа доступност.
Извјештај се чува у Архиву Босне и Херцеговине у Сарајеву у оквиру
фонда Здравствени одсјек Министарства народног здравља (сигнатура: А БиХ,
ЗОМНЗ, кут. 70, бр. 4698). Куцан је машином, ћириличним писмом, српскохрватским језиком на 12 листова, односно на 24 станице. На одређеним мјестима текст је допуњен руком, а поједини дијелови документа су замрљани и тешко читљиви.
Исти извјештај се чува и у ЈУ Хисторијски архив у Сарајеву у фонду
Градско поглаварство града Сарајева (сигнатура: ЈУ ХАС, ГП, кут. 1447, бр.
34330).
Градско поглаварство у Сарајеву
Ад. број 132.052/20 Зем. владе

Сарајево, дне 24. фебруара 1923.

Биљешке о салубритетским
приликама мјеста
ЗДРАВСТВЕНОМ ОДСЈЕКУ
Земаљске владе за Босну и Херцеговину
у Сарајеву.
Удовољавајући позиву Земаљске владе од 14/VIII.1920. број 132.052/20
предлажу се тражене биљешке о салубритетским приликама града Сарајева како слиједи:
I. БРОЈ ПУЧАНСТВА
По статистици из године 1921. у граду Сарајеву је било 58.889
становника од којих отпада на:
муслимане 21.110
римокатол. 17.824
срп.прав. 12.381
жидове 7.154
евангел. 420
II. ПОВРШИНА
Површина града Сарајева износи 1.295 хектара.
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III. ПОЛОЖАЈ ГРАДА
Град Сарајево лежи у котлини, која је са три стране опкољена брдима, а
према западу се отвара у Сарајевско поље. Градом протјече, од истока према
западу ријечица Миљацка, те се изљева у Сарајевском пољу у ријеку Босну. С
обје стране Миљацке, особито с десне обале, има нешто равни. Узев у обзир
број кућа, пучанства, те површине тла, на десној обали Миљацке смјештено је
по прилици 2/3 града, а на лијевој само једна трећина. На десној страни града
имају у равници 3/4 с током Миљацке паралелне цесте а одавде се онда град
подиже полако узбрдице према Бакијама, Грдоњу, те другим околним брдима
са сјеверне стране тако, да је ова страна града изложена сунцу, а с леђа је заштићена од сјеверних вјетрова брдима, усљед чега је она жупнија, здравија и
улице чишће, јер се под утицајем сунца брже суше. С лијеве стране града, гдје
се уз Миљацку протеже у равни само једна цеста, тзв. Терезија улица, од које
одмах узбрдице воде врлетни сокаци, према Чолиној капи и Дебелом брду, који
овај дио града држи већином у сјени, ради чега се овдје у прољеће држи дуље
времена снијег, а улице су увијек блатније и влажније, него ли на десној присојној страни.
Док је десни дио града колном промету доста приступачан, дотле је лијеви дио града изузев Терезију, мали Алифаковац, Бистрик, и Мједеницу улицу
изкључен од колног промета, а поготово изнад пруге источне жељезни-це, ради
чега је сузбијање заразних болести, као и провођење салубритетских прилика у
овим крајевима отежано. И баш је у овим крајевима, као примјерице на Беговцу
и Горњем Сокбунару због сиромашног пучанства у годинама 1917. и 1918.
највише харао пјегавац и оспице (у 1918), али је пошаст свом енергијом и с добрим успјехом предусретана, али се је опет с поља у град увлачила. Равница
града Сарајева лежи 550 м над морем.
IV. ОДНОШАЈ У ПОГЛЕДУ ТЛА
I. ТЕМЕЉНЕ ВОДЕ
Тло је града највећим дијелом покривено хумусом – с тога многобројне
башче и вртови – а на крајној периферији града трошним вапненцем. Врло је
мали дио градске површине пјесковит. Лежећих вода и баруштина нема у граду, ради чега је пучанство поштеђено од маларичних зараза. Тло је града –
може се рећи – било подводно, док није проведена канализација, уз коју је и
тло дренажом провиђено, којом се и темељна вода оцјеђује, а подводност је добила много нижи ниво. Доказ подводности тла су бивши многобројни бунареви
у граду, који су након провођења водовода рапидно бројем опали, те и даље
годимице опадају. Подводност тла је за дуготрајних суша још нижа.
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V. САНИТЕТСКИ РАЈОНИ
Град је раздијељен у слиједећих осам рајона:
I) Нутарњи дио града између Миљацке, Александрове, те Војводе
Путника улице
II) Вратник
III) Ковачи између Плоче и Ковачи улице до Пехливануше улице
IV) Бјелаве између Пехливануше и Кошево улице
V) Хрид
VI) Бистрик. Ова два рајона обухватају цијелу лијеву обалу Миљацке, а
међусобно их дијели Бистрик поток.
VII) Горица
VIII) Градски Пофалићи
VI. ЈАВНИ ТРГОВИ, ЊИХОВ БРОЈ, ПОЛОЖАЈ И ПОВРШИНА,
те њихове салубритетске прилике.
У граду постоје само четири мања трга и то:
I) Трг Фра Грге Мартића. Овај лежи у средини града пред католичком
катедралом. Исти је асфалтован и велик у површини од 1.130 м2.
II) Башчаршија. Средиште чаршије, на коју води више улица. Овдје се
одржава сриједом, а донекле и недељом сајам. Керамитом обложена површина
износи 2.350 м2.
III) Надковачи трг поврх Башчаршије. Велик је 2.550 м2.
IV) Ранковића трг. Велик 5400 м2 лежи између краља Петра Касарне и
зграде II армијске области на подножју Бистрика.
Има још трг Цара Душана пред Краља Петра касарном и Клемансоов трг
пред официрским домом, али ће ови међу парковима још бити поменути. У
градским Пофалићима је опћина купила 5.969 м2 земљишта у сврху јавног трга,
кад се буде овај дио града једном изградио. Салубритетско стање ових тргова
је, осим Надковача, изврсно.
VII. ГЛАВНЕ УЛИЦЕ И НУЗ УЛИЦЕ, ЊИХОВ БРОЈ
I. РАЗМЈЕР, салубритетско стање.
У граду Сарајеву има свега 317 улица. Око 76 км отпада на макадамске
улице са 392.644 м2. Асфалтованих улица има 5.98 км са 32.303 м2 и то:
Ферхадија, Краља Петра ул. (од Латинске ћуприје до Шеноине ул.) и све улице
чаршије. Осим Башчаршије, Керамитоване, ту су још Александрова, и Мис
Ирби ул. (са Башчаршијом укупно у дуљини 1.563 м и 10.934 м2 површине.
Малим коцкастим камењем покалдрмљена је Краља Петра ул. од Шеноине до Александрове улице у дуљини од 320 мт и 2.562 м2, а великим Александрова ул. од Башчаршије до Земаљске банке са 5.128 м2 површине. К томе придолазе многи сокаци у прибрдним крајевима града, калдрмисани са разнофор426
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ним камењем у дуљини од којих 2480 м са 55.800 м2 површине, међу главне
улице са ширином од 11.25 до 24 м спадају:
1) Краља Петра ул. Штросмајерова ул. Мис Ирби ул. са укупном дуљином од
1.650 м.
2) Кочићева ул., Александрова, Војводе Путника са 4.300 мт. дуљине.
3) Војводе Степе обала и Гундулићева ул., те Вилсоново шеталиште са 3.600
мтр.
4) Царева ул. са 450 мтр. дуљине.
5) Терезија ул. са 1100 мтр.
6) Скендерија ул. са 700 мтр.
7) Машића ул. са 160 мтр.
8) Аганагића ул. са 270 мтр.
9) Кошево
10) Краља Твртка ул.
11) Мусала ул.
12) Рачкога ул. 290 м и Даничића ул. (обје код музеја)
13) Мустајбегова ул.
14) Бранкова ул.

Осим ових регулисаних главних улица има овећи број и регулисаних
нуз улица, спојница међу наведеним главним улицама широких по 6, 7, 5, 9, 11,
25 и 13 мтр. у дуљини од 100–500 мт.
Започето претварање калдрмисаних узбрдних улица у макадамске показало се је непрактичним, јер вода пригодом наглих киша отплави са површине
пијесак, а остане крупно голо камење и издубине.
Хигијенско стање улица, особито оних макадамских је доста лоше, јер
се камен брзо распрскава и претвара у блато и прах, те пригодом љетних суша,
када су и водена врела оскуднија, ради чега се не могу улице довољно шкропити, свијет трпи од прашине.
VIII. ЈАВНИ ПАРКОВИ, њихов број, положај, салубритетско стање
У граду има 8 јавних паркова и то:
1) Велики градски парк измењу Александрове, Кошево ул., Трумбића и
Трампине ул. са површином од 27.700 м2.
2) Мали градски парк растављен од великог Кошево улицом, а према
палачи Земаљске владе са 8.300 м2 површине.
3) Парк за зградом Земаљске владе у Мис Ирби улици са 3.900 м.
4) Парк пред Касарном Краља Петра звани Цара Душана трг са 5.570 м2.
5) Уз неке јавне градске заходе се налазе насаде као:
а) на циркус тргу
б) између малога и великог градског парка. Оба са по 100 м2 површине.
ц) код цареве ћуприје на десној обали Миљацке са 250 м2 површине.
д) за друштвеним домом на улици Краља Петра са 1.130 м2
е) код Алипашине ћуприје са 100 м2 површине.
427

Гласник Удружења архивских радника Републике Српске, год. VI, број 6, 2014

6) Насада на ушћу Кошевског потока у Миљацку крај електричне
централе, са 297 м2 површине.
7) Насада на Бендбаши код љетног купалишта, те у страни испод жуте
табије од 21.000 м2 површине.
Наведени паркови леже у равници града, његују се лијепо, те дају граду,
особито у љетним мјесецима, врло лијепу слику. Одликују се својом љепотом и
величином особито ови: 2 градска парка, онај око владине палаче, те Цара
Душана парк. Салубритетско стање паркова је одговарајуће.
IX. ТВОРНИЦЕ, њихова врста и положај, површина,
евентуални њихови шкодљиви упливи
Од творница треба понајприје навести ове:
1) Дионичка пивовара у Пашића ул. недалеко од конака, са преко 6.000
2
м површине, са многим главним и нузгредним зградама.
2) Исабегова бања, на подножју Бистрика уз Цареву џамију са 280 м2
површине.
Оба ова етаблисмана леже око Конака, а у предјелу града који је врло
напучен. Пошто у трајном промету, продуцирају врло много дима, што се
особито опажа у тмурним зимским данима. И ако су димњаци у години 1915.
продуљени, те и ако су у њима направљене справе за умањивање дима
(Rauchver-zehrer) околица још трпи од истога, особито при сушењу и прозрачивању рубља пада чађ на исту, особито из димњака Исабегове бање, који је
много краћи и примитивније грађен од пивоварског димњака. Нема изгледа да
би у овој ствари могло какво побољшање настати.
3) Градска електрична централа лежи крај циркусовог трга, а на ушћу
Кошевског потока у Миљацку, на површини од 6.300 м2. С обзиром на висину
димњака, који такођер продуцира мноштво дима, али који се у висини разилази, не може се говорити о знатнијој штетности по људско здравље онога краја
града.
4) Ерарна ћилимска творница у Бистрику са 640 м2 површине.
5) Фабрика дувана са површином од 28.800 м2. Ова су два етаблисмана
без икакве штете по људско здравље.
Од преосталих фабрика долази даље у обзир:
6) Фабрика покућства и дрвенарије Бутацони и Вентурини-а у Војводе
Путника улици нешто даље иза главног колодвора са површином од 17.700 м2.
7) Фабрика клинаца и жице "Ферум" Рахера и др. такођер у Војводе
Путника ул. мало подаље од Бутацониеве фабрике на површини од 16.000 м2.
8) Жељезничка радионица на главном колодвору са површином од
64.000 м2.
9) Двије циглане под Борком, на лијевој обали Миљацке иза дуванске
фабрике са 25.000 м2.
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10) Пет циглана у Кошеви и иза Римо-католичког и православног гробља са површином од 16.000 м2, 9000 м2, 7.800 м2 и 60.000 м2.
11) Четири циглане за Александровим логором и то: двије на Крањчевићевој улици, а двије којих 5–600 мтр. одавде према Велешићима удаљене на
обалама потока Сушице. Оне су смјештене на површини од 28.000 м2, 7.200,
160.000 и 42.000 м2 те нијесу од какве штете по пучанство којег у овим предјелима врло мало има.
12) Градска плинара код Ченгић виле у Доцу, која је у години 1915.
почела функционисати, лежи изван града.
X. ЈАВНИ ЛОКАЛИ, као ресторације, гостионе, свратишта,
кафане, ашчинице, преноћишта и њихово салубритетско стање
У граду има 20 рестаурација, 293 гостионе и механе, 15 хотела, међу којима су три модерно уређена, која санитарним прописима потпуно одговарају.
На даље има 238 кафана, 40 ашчиница, 9 преноћишта и 34 хана. Прије подјеле
концесија се сваки локал комисионално прегледа, да ли је за ту сврху сходан.
Будући да се већина ових јавних локала налази у старијим кућама, већ
стога могу само дјеломично санитарним прописима удовољавати.
Ове све јавне локале обилази чешће или бар два пут годишње здравствено-полицајна комисија, која настоји кратким путем ове неподопштине
уклонити, а гдје то не користи, поступа се кажњавањем глобом, односно одузимањем концесија, те се на овај начин одржава довољно салубритетско стање.
Берберница има 84. Свака има јавно извјешени правилник којега се морају
држати.
XI. ЈАВНЕ И ПРИВАТНЕ ШКОЛЕ,
њихов број, положај и салубритетско стање
Што се тиче школа, особито основних, град се Сарајево не може никако
подичити, нити њиховим зградама, а још мање њиховим бројем. Свега има наиме 9, а требало би да их има 22, свака по 4 разреда.
1) I народна основна школа на Бендбаши је смјештена у једној старинској вакуфској, више пута дотјериваној згради, која хигијенским прописима
никако не одговара, а лежи на простору од 187.38 м2.
2) II народна основна школа на Војводе Степе обали. Ова је зграда грађевно и хигијенски за школу мање вриједна, јер није за школу грађена. Њена
површина износо 261.65 м2.
3) III народна основна школа у Фабрици чикми ул. Ова је школа смјештена у једној малој двокатној приватној згради, која је такођер адаптирана за
школу, премда и мјесто и положај зграде не одговара модерно уређеној школи.
Градска ју је опћина купила у години 1922. Површина је 267 м2.

429

Гласник Удружења архивских радника Републике Српске, год. VI, број 6, 2014

4) IV народна основна школа у Сулејмановој улици је модерно
хигијенски уређена зграда и грађена за школу са површином од 411.41 м2.
5) V народна основна школа у Маријином двору.
6) VI народна основна школа на Звонимировој обали према правосудној
палачи смјештена у једној модерно за школу грађеној згради са 280 м2 површине тла.
7) VII народна основна школа у Торомановој улици је смјештена у
једној приватној, од ћерпића грађеној, а за школу пренаправљеној згради са 302
м2 површине.
8) VIII народна основна школа на главном Колодвору. И ова је школа
смјештена у једној приватној згради, те слабо одговара хигијенским захтјевима
са 236,97 м2 површине.
9) IX народна основна школа у старом музеју на Фра Грге Мартића тргу
са 261.65 м2. Не удовољава школско-хигијенским захтјевима.
10) Римокат. основна школа у заводу Малог Исуса на Бјелавама. Зграда
је нова и беспријекорна.
Средње и ине школе су већином смјештене у властитим хигијени одговарајућим зградама, а те су:
1) Велика гимназија у Змај Јовиној улици крај официрског дома. Ова је
зграда модерно грађена, али је постала премалена. Њена плошна површина
износи 779 м2.
2) Велика реалка на обали Војводе Степе. Ова је красна школска зграда
саграђена у 1911. години, са свим модерним принципима једне школе. Пред
зградом је једна насада, а за њом простор, који служи као игралиште младежи
за вријеме међусатног одмора. Површина износи 1871 м2.
3) Трговачка школа је смјештена заједно са V народном основном школом у Маријином двору, а дјеломично у једној приватној згради у Краља Твртка улици. Школске су просторије у обе ове зграде окренуте према северу. Како
с овог, тако је и због других неподопштина ова школа слабо стала са школском
зградом. Трговачка школа има 20 разреда.
5) Женска препарандија, лијево од гимназијске зграде, је слична згради
трговачке академије, гдје је и вјежбаона смјештена са 474.36 м2 површине.
6) Виша дјевојачка школа смјештена је у истој згради гдје и женска препарандија, али са поподневном наставом, док она има доподневну наставу.
7) Виша дјевојачка муслиманска школа у Торомановој улици. Ова је
школа смјештена у једној приватној згради, која не удовољава хигијенским
захтјевима.
8) Занатлијска школа, провизорно је у баракама у Мис Ирби улици смјештена са 279.30 м2 површине.
9) Шумарска школа је смјештена у једној приватној двокатници у
Куловића улици са 405.48 м2 површине, која прилично удовољава.
10) Техничка стручна школа у Немањиној улици број 66 у једној приватној згради са 418 м2 површине.
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11) Шеријатска гимназија у Терезији улици у згради бившег војног пензионата. И ова је школа у приватној згради смјештена, те не одговара потпуно
школској хигијени, премда има овећу башту са игралиштем.
12) Окружна медреса у Дугом сокаку, такођер је мањкава, премда је
грађена за школу.
13) Женска стручна школа у Мис Ирби ул. бр. 10 у приватној згради.
14) Школа и завод милосрдних сестара Св. Винка у Шеноиној улици састојећи се из основне и више дјевојачке, римокатоличке конфесионалне школе.
Ова школа са конвиктом је модерно уређен завод на површини од 978.44 м2.
15) Завод Св. Јосипа на Бањском бријегу улици, састоји се из основне
школе, више дјевојачке школе и женске препарандије са конвиктом на површини 382.23 м2. Ова зграда одговара здравственим захтјевима.
16) Основна школа у заводу св. Аугустина на углу Чемерлине и Караџића улице у властитој модерно грађеној згради која потпуно удовољава школско-хигијенским прописима са 500.36 м2 површине.
17) Шеријатска судачка школа на углу Чемерлине и Сагрџије ул. Ова је
зграда, у којој је смјештен и конвикт за питомце те школе красна и модерно
уређена са 200 м2 површине те потпуно удовољава.
18) Католичко богословно сјемениште у Чемерлини ул. Ова је зграда за
наведену сврху грађена, пространа те потпуно модерно уређена са 272 м 2 површине.
19) Српско православна богословија у Ферхадији улици у згради бивше
срп. прав. конфесионалне школе. Зграда је за школу грађена те потпуно удовољава.
20) Фрањевачко богословно сјемениште у Пашића ул. крај Конака.
Овдје, као и у три горња завода је уједно смјештен и конвикт, а зграда је за ту
сврху грађена, модерно и без приговора.
21) Ханиках медреса.
22) Куршумлија медреса. Обје једна уз другу преко пута Хусревбегове
џамије у Сарачи улици.
23) Мехремића медреса у Бистрик улици.
24) Атмејдан медреса на Цара Душана тргу. Ове обје медресе су смјештене у старинским ниским зградама, које су скоро рушевне и хигијени ни у
ком погледу не одговарају.
Осим наведених школа има у Сарајеву још 20–25 мектеба растрканих по
Сарајеву, које највећим дијелом вакуф издржава, гдје се врши почетна вјерска
обука.
XII. БОЛНИЦЕ И АМБУЛАТОРИЈЕ, положај и салубритетско стање
1) Стална војна болница састоји се из главне зграде и шест павиљона са
одјелима за разне болести. Модерно је грађена те има и своју апотеку. Прима
на лијечење официре и војнике.
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2) Државна болница у Кошеви. Ова је болница саграђена павиљонским
системом, те се састоји из ових одјељења:
а) Одјел за нутарње болести,
б) Одјел за заразне болести,
ц) Дерматолошко сифилистично одјељење,
д) Хируршко очно одјељење,
е) Гинеколошко порођајно одјељење,
ф) Психијатрично одјељење,
г) Одјељење за дјечије болести, које је тек у год. 1921. отворено,
х) Просектура,
к) Апотека,
л) Пастеров завод, који је у јесен 1922. отворен у државној болници.
Скоро сва одјељења имају бесплатне амбуланте.
3) Градска болница за заразне болести (Колера болница) у град. Пофалићима. Ова служи за најтеже заразне болести као: колеру, кугу, пјегавац, богиње и сакагију. Састоји се из двије за ту сврху преправљене мање једнокатнице, које су потпуно модерно уређене, особито за случај колере, те од 5 барака
од који су три врло простране и зими упорабиве, да се у њих може до 150 болесника смјестити. У цијелу се болницу може смјестити до 200 болесника. Салубритетско је стање узорно.
Осим амбулаторија у државној и војној болници треба напоменути још и
ове:
1) Амбуланта градског физиката у Шахинагића Авдаге улици број 2.
Ова се дијели на двије секције и то:
а) за градске намјештенике и градске сиромахе од 9–12 сати.
б) за порођајне и женске болести те заштиту матере од 14 до 16 сати.
2) Амбуланта окружног уреда за осигурање радника у Кошеви ул. бр.
10. Овдје се скоро цијели дан врши перманентна лијечничка служба, у којој су
намјештена пет чиновника лијечника и два хонорарна лијечника. Ту се лијече
чланови окружног уреда, те њихове породице.
3) Амбуланта за жељезничке намјештенике и то:
а) Једна на главном колодвору.
б) Друга у Мис Ирби улици.
4) Школска амбуланта у Мис Ирби улици.
5) Амбуланта у згради полицајног затвора крај магистратске палаче. Ова
амбуланта служи за лијечење полицијских намјештеника, ухапшеника, за преглед приватних проститутки итд.
6) На дан 7. марта 1921. је отворена државна амбуланта за бесплатно лијечење венеричних болести у Мис Ирби ул. број 17.
7) Ноћна љекарска служба отпочела своју дјелатност 1/VII 1921. у амбуланти окружног уреда за осгурање радника Кошево ул. број 10. од 8 сати у вечер до 7 сати ујутро.
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8) Туберкулозни диспанзер, отворен у прољећу 1922. у Чуковића улици
број 2.
XIII. БЛУДИЛИШТА, њихов број, положај, салубритетско стање
У граду постоји седам јавних блудилишта, који су смјештени у једној
тзв. Новој улици вис-а-вис градске електричне централе с лијеве стране Миљацке. Ових седам зграда као и осма у којој је уређена станица за претраживање
проститутки, полицијска караула за држање мира и реда, болничарка и њен
стан су своједобно саграђене у ту сврху, те у сваком погледу одговарају здравственим надзорима. Број проститутки у ових седам блудилишта варира између
120–150.
Свака од проститутки дође бар два пут недјељно на лијечничку прегледбу, те сваку при њеном уступу у блудилиште и иступу из истог прегледа
полицијски лијечник. Здравствено стање, ред, чистоћа, храна, те поступање
власника блудилишта наспрам проститутки, стоји под надзором полицијског
лијечника и градског надфизиката.
Једина се недаћа показује у помањкању властите болнице. У свим зградама је салубритетско стање узорно.
XIV. ЗАТВОРИ, њихово салубритетско стање
1) Војнички затвор у Краља Александра логору. Овај је модерније грађен, простран је, те је са добрим салубритетским стањем.
2) Полицијски затвор стоји под надзором полицијског лијечника. Обноћ
сакупљени ухапшеници се слиједећег дана купају, а хаљине им се десинфикују,
те буду у тако чистом стању размјештени по чистим просторијама. Слично је и
у
3) Окружном затвору, те је у оба салубритетско стање повољно. Поврх
ових мјера опрезности догађало се је, да се по који случај пјегавца у овим
затворима појавио, који је обично у инкубационом стању био ухапшен. Прије
уведења ових мјера се је могло једном установити, да се је више особа у
полицијском затвору пјегавцем заразило.
4) Затвор котарског уреда одговара најмање хигијенским условима.
XV. КЛАОНИЦА И МЕСНИЦЕ, њихов положај и салубритетско стање
Градска клаоница лежи на скрајњој западној градској периферији на лијевој обали Миљацке. Састоји се из више објеката. Примитивно је грађена, застарјела је, те не одговара никако модерним назорима. Требале би боље хладњаче, помагала за сецирање, микроскопију, стерилизовање итд.
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Има осим одјељака за клање марве и један посебни дио за клање свиња.
Постоји пространа зграда за сушење кожа. Водовод, електрична расвјета и канализација постоји. Салубритетско је стање повољно.
Након ветеринарско лијечничке прегледбе меса, ово се преноси са градским месним колима, дијелом у градску тржницу, у којој има 25 продавница
сировог меса, а дијелом по осталим крајевима града са око 30 дућана, који су
врло примитивни. Свуда готово мањкају пожељне месне хладњаче у дућанима,
али влада повољно салубритетско стање. Кобасичарских радња и продаваоница
свињског меса има 14.
Пространи марвени трг се налази у близини клаонице.
XVI. ВОДОВОД, извор истога, каквоћа цијеви и обскрба града водом
Градски је водовод двоврстан и то:
а) са модерно ухваћеним врелом и жељезним цијевима,
б) са примитивно ухваћеним врелом и глиненим и дрвеним водоводним
цијевима.
Водовод потоње врсти опскрбљује мален дио града, премда оваквих врела, односно водовода има неколико, како ће се то ниже видјети. Најглавнија
врела, која град обскрбљују јесу ова:
а) Врело Мошћанице. Овај први модерни водовод у земљи и граду је у
1891. год. дограђен са 3 резервоара. Први на врелу са 200 м3 и двије растеретне
клијети, а друга два у граду и то један са 400 м3, а други са 1.100 м3 садржине.
Дуљина водовода од врела до у град износи 4.6 км. Промјер цијеви је 210 мм.
Дуљина водовода у граду самом изнашала је концем године 1922.62 км. Мошћаница врело извире у Фалетићима из вапненаста кршовитог тла. Околица је
врела заштићена и пошумљена. Издашност врела варира између 36–500 сец.
литара. Каквоћа воде је изврсна. Вода се при дугом и наглом падању кише нешто помути.
б) Бистрица–Прача водовод је данас најјачи и најмодернији. Због трајног помањкања добре воде у граду закључено је у години 1908. да се горња
врела уведу у град. Дакако, да се је понајприје започело са градњом водовода
Бистрице и то у марту године 1912., а 13. августа 1913. је прва вода дошла у
град. Врело Бистрице лежи 1296 метара високо над морем. Оно извире испод
Брестовачке шуме у опћини Кијево. Издашност овог врела варира између 35–
150 сец. литара. Прегледбом је утврђено да је вода добра и хигијенски беспријекорна, те да се и при великим кишама тек мало помути и бјелкастом постане.
Између резервоара близу Бистрице (1000 м3) и оног на Дудином хриду (3000 м3
садржине) протеже се 16,7 километара дуга водоводна цијев а 350 мм промјера.
Између модерно ухваћеног врела Бистрице и бистричког резервоара воде 780
метара дуге цијеви са 200 мм промјера. У години 1914. је започето са градњом
хидроелектричне централе на Дудином хриду, која је у 1917. години довршена
и дата у промет.
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Градња водовода Праче је била скопчана са већим техничким потешкоћама. Међутим је рат настао, ради чега је дуже времена била радња обустављена и касније са руским заробљеницима настављена и довршена те је прва
вода доведена 27. марта 1918. у резервар на Дудином хриду. Дуљина постављених чункова од врела Праче до међурезервара на Бистрици износи 10,8 километара. Од Бистрице према Прачи првих 6.2 км је са 300 мм слиједећих 4,6 са
325 мм промјера цијеви изведена. Овај водовод тече не само по равни него и са
малим успоном те водоводне цијеви могу водити највише 130 сец. литара. Вода
је изврсног квалитета те се никад не мути. Врело је најиздашније за најврућих
дана (јуни, јули, август), а спадне на минимум 60 сец. лит. за највеће зиме (децембра, јануара, фебруара и марта) кад по високим планинама снијег пада и
мрзне се. Врело Праче још није ухваћено, али се на томе сада ради, те ће скоро
бити и довршено. Да то прије није учињено разлог је томе:
а) потешкоћа у самом хватању врела,
б) што се није смјело дирати, односно мутити врело, док се његова вода
не надомјести с водом из врела "Стајски стан" што је прошлог љета учињено
које је удаљено од врела Праче за 520 метара. Ово врело има 10–70 сец. литара,
а употребљавало се је за ступе и пилане.
Премда у граду има још водовода из других врела како ће се ниже
видјети, али ипак ова два најглавнија водовода Мошћаница и Бистрица–Прача
обскрбљују највећи дио града. Цијелу лијеву обалу Миљацке, изузев високу
периферију и Шаторију (чиновнички кварт), те с десне стране Миљацке обалу
Војводе Степе и Краља Петра улице, те дио чаршије обскрбљује Бистрица Прача, а преостали дио десне обале града изузев опет високу периферију и Ново
Сарајево обскрбљује Мошћаница дјеломично сама, дјеломично помјешана са
водоводом Мошћаница Прача. Гдје ова два водовода не достижу, ту отпада на
водоводе, који ће ниже бити наведени.
ц) Ковачићи врело извире на југозападној периферији града испод
наслага вапненца једног брда, те обскрбљује шаторију, градску клаоницу, те
Ново Сарајево у коју сврху придобива помоћ код главног колодвора из водовода Бистрица Прача. Околица је врела дјеломично плодна земља за орање,
дјеломично пашњак. Опћина је откупила ту цијелу околицу врела, од којих 13
дунума оградила ју и учинила травњаком, чим је врело заштићено од сваке
нечисти. Издашност врела варира између 50–70 сец. лит. дочим је за водовод у
граду препуштено само 14 сец. лит., а преостатак те воде употребљава за потјеру турбина пивоваре и двију ступа. Промјер водоводних цијеви према шаторију
је 150 мм, а према клаоници у Новом Сарајеву 100 мм те би ове цијеви могле
цијелу воду ковачићког врела преузети, ако би иста била граду препуштена,
што би могло услиједити, ако се једном, како је предвиђено, искористи водена
снага рјечице Жељезнице у сврху продукције електричне струје, која би могла
у пивовари замијенити водену снагу Ковачићког врела. На овај би начин град
могао добити изврсне воде још којих 40 сец. лит. Врело је модерно ухваћено те
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служи истодобно као резервар од 320 м3 садржине. Дуљина водовода је концем
1922. износила 12958 мт.
д) Беговац водовод. Беговац је један од најузвишенијих предјела града, а
лежи југоисточно. Само врело Беговац извире испод једног брда требевићевог
обронка. Врело није заштићено. Његова издашност је 0.5 до 8 сец. лит. Врело је
још од прије било ухваћено. Резервоар је модерно грађен са 36 м3 садржине.
Овај је водовод био дуг 2981 мт али припојењем бистричког водовода му је
половица првобитног рајона одузета. Приватних водоводних иншталација на
Беговцу нема, него се пучанство служи са 8 јавних чесама.
е) Беркуша. Врело се зове по једном периферном предјелу града, који
лежи западно од Беговца. Резервоар служи уједно као ухваћење врела са садржином од 40 м3. Околина врела није заштићена. То врело у Беркуши има једну
приватну иншталацију и четири јавне чесме које тај предио с водом снабдијевају.
Осим ових горе наведених водовода, који су модерно ухваћени и који
пружају хигијенски беспријекорну воду, постоје још ови застарјели водоводи
којих су чункови већим дијелом дрвени и глинени, а врела примитивно ухваћена.
I. На лијевој страни града
ф) Добра вода, која извире у шуми испод Требевића и успут прима Књегињац, који извире из стијена поврх Беркуше.
Оба врела дају укупно 7 чесама у предјелу Брдо Џамија, Балибеговица,
Жагрићи, Коматин итд. За вријеме кише помути се. Укупна издашност, 2–7
сец. лит.
г) Хидајетовац. Има једну чесму 300 мт ниже врела.
х) Феризбеговац извире под Бабом (Бабина) из камена. Иде кроз њиве и
једно гробље. На путу даје свега три чесме. Задњу у Жагрићима. Дуљина цијеви 740 мет.
и) Пастрма извире под Округлом улицом. Врело је ухваћено једним
резерваром од 1000 м3. Војска га је 1878. саградила, а 1895. је напуштено, те
даје само једну чесму са жељезним цијевима на 50 мет. удаљену од врела. Издашност је 1–3 сец. лит.
ј) Жагрићи. извире из стијена под Бабом те као Феризбеговац иде кроз
њиве и гробље у улицу Кланац, гдје даје једну чесму. За невремена се помути.
к) Велики горњи Сокбунар извире испод Дебелог брда. Врело је ухваћено обичним камењем. Околица је врела кршовита. Снага врела је 2–7 сец. лит.
(за вријеме суше и кише). Киша га замути. Обскрбљује горњи Сокбунар.
л) Мали доњи Сокбунар извире под Брајковцем у Агића башчи, даје само једну чесму крај џамије на Сокбунару вис-а-вис куће Адемовића Х. Мехмед
еф. Дуљина цијеви је 380 метара.
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м) Прстењак има једну чесму којом у Ковачићима обскрбљује неколико
кућа. Издашност 9 минут. лит. Врело је циглом ухваћено.
II. На десној страни града
н) Сумбулуша или Виноград извире из камена под старим каменоломом
на Бакијама код војничког вјежбалишта у пуцању. Околица је испаша. Тече ливадама и гробљем. Даје двије чесме, једну код виноградске џамије, а другу у
Нова махала улици. Издашност 18–50 сец. лит. у минути. За кишних се доба вода мути. Дужина је 800 мет.
о) Студенац је издашан 0.1 сец.лит. Даје само једну чесму.
п) Седреник је издашан за 0.3 сец. лит. Примитивно је ухваћен. Цијеви
су земљане и дрвене. Обскрбљује три приватне куће. (1. на углу Лугавине и Сунулах еф. улице, 2. Сврзе Мујаге и 3. Сврзе Салих еф. куће) и двије чесме код
џамије на углу Чемерлине и Глођине улице и две код џамије на Будаковићима).
р) Јаворник потјече из предјела села Мркојевићи сјеверозападног дијела
града а обскрбљује водом Бјелаве. Врело је ухваћено модерно, а и градски резервоар на Брдакчијама са 80 м3 садржине је такођер модерно грађен. Од врела
до резервара су цијеви од глине дугачке 3500 мет., а од резервара по граду су
жељезне. Врело није заштићено, јер се повиш њега оре и обрађује. О правом
врелу се за право не може овде говорити, него ли само о притоку воде која се
из хумуса исцијеђује и хвата у такозвани оквир врела, те смо рекли, да је врело
ухваћено. Да се вода из хумуса од палих киша исцијеђује види се најбоље по
томе, што се вода овог водовода и при незнатним кишама замути. Према томе
ова вода не одговара хигијени те се даде врстати негдје у средини између модерних и старинских водовода. Да Бјелаве нијесу којим другим бољим водоводом обскрбљене, лежи разлог у висини терена тога предјела.
Врела Бистрица, Мошћаница, Беговац и Беркуша сличе међусобно с
обзиром на једнаке геолошке прилике кемијске саставнине, те бактериолошки
налаз. Топлина воде на врелима је 5, 8, 4, 8 ц. Воде ових врела су обично квалитативно врло добре, питке воде, а и нажалост имају ту злу ману, да се – као и
све воде, које извиру у кршевитом тлу ради помањкања хумуса – за јачих или
дуготрајних киша мање или више замуте наплавком разних минералних саставнина, усљед чега се знатно повећа број бактерија, који је нормално незнатан.
Ковачићи врело као што је већ речено увијек је непромијењено бистро,
те не садржаје никаквих бактерија. Ово је пошљедица, да је брдо испод којег
врело извире прекрито дебљим слојем хумуса. Аналогно Ковачићком врелу је
врело Прача. Не мути се и не садржаје бактерија, те су и приближно једнаке
температуре.
У години 1922. је било свега 248 чесама. Од тих је отпадало 6 на земаљски ерар, 30 на војни ерар и 10 на џамијске чесме.
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XVII. БУНАРИ, њихов број, врста и салубритетско стање.
Како се из горњих навода произилази град је довољно обскрбљен добром питком водом те према томе, да се вода из бунарева троши – изузев изнимке – као питка вода, дакако да је сувишно. Бунареви се као непотребни
сукцесивно умањују, да је њихов број спао на 455 од којих је 432 с пумпом
провиђен. Бунареви се не могу потпуно елиминирати и ако је њихово хигијенско стање лоше због превелике садржине бактерија, јер се употребљавају за залијевање башча, чим се водоводна вода уштеђује. Треба их подржавати и због
евентуалних пожара и случајног покварења водовода.
XVIII. ЦИСТЕРНЕ, њихов број, врста градње,
како се вода допрема у њих, сисаље, циједичка
Ових у граду нема.
XIX. ЈАВНИ ТИЈЕКОВИ ВОДЕ, њихова снага, салубритетско стање
Кроз град тече рјечица Миљацка са просјечном јакошћу од 80–100 сец.
лит. Она текућ од истока према западу за великих киша и наглог топљења снијега јако набуја и напуни своје дубоко корито, а изван града изиђе из свог корита и поплави околне земље. За времена суше опет тако опадне да изгледа као
поток, те ју метлари чисте од застоја талога и нечисти. Миљацка у граду прима
у се слиједеће потоке:
а) с десне стране
1) Мошћаница поток даје незнатну количину воде, али чисте.
2) Буг поток тече кроз предио града, који још није канализиран, те собом носи доста отпадака. За њега је у години 1911. начињен канал од бетона у
дуљини од 191 м. Наставак ће слиједити.
3) Черишин поток, је од почетка Хаџи Мулића улице уведен у канал.
Вода му није чиста.
4) Кеврин поток је мален и почам од Александрове улице затвореним
каналом је доведен у Миљацку.
5) Кошевски поток је за кишног времена доста јак, а за времена суше
има у кориту мало воде, па се талог може и да усмрди. У овај се излијева и Хамам поток.
6) Сушица поток је за сухих дана врло незнатан. Вода му је чиста.
б) С лијеве стране
7) Чолин поток има каткад доста и то чисте воде, љети се исуши и одводи воду Хрватинског врела. Од Пашића улице до Миљацке каналом је затворен.
438

АЛЕКСАНДРА ПИЈУК-ПЕЈЧИЋ, Извјештај о салубритетским приликама града...

8) Турбе поток има мало воде. И он је између Пашића улице и Миљацке
затворен каналом.
9) Бистрик поток. Није велик, али за кишних дана набуја. Из оближњих
се кућа у њег сваљају отпаци и друга нечист. Он прима у се Беркушу и Коматин поток, којих је вода такођер нечиста.
10) Широкача поток има мало и то нечисте воде.
11) Жагрићи поток мало и то нечисте воде. У Терезији је ухваћен каналом.
12) Гај поток у Чобанији ухваћен каналом. Има мало и то чисте воде.
13) Сокбунар поток је сведен од Сокбунар улице у канал са мало и то
чисте воде.
14) Подтекија поток је у Подтекији улици сведен у канал. Има мало и то
чисте воде.
15) Прстењак је поток љети сух и води претеклу воду свога врела.
16) Ковачићи поток је прилично јак. Вода му је чиста, која потјече као
преостатак воде свога врела и служи за погон турбина на Ковачићима.
Уколико градски водовод не може да даде воде за пољевање улица љети, узима се вода из Миљацке и то: при њеном улазу у град на Бендбаши.
XX. Јавни одводни канали, њихов начин грађења,
дуљина, салубритетско стање
Јавни градски водоводни канали су изведени на начин изапирања
(Schwemmkanalsystem), а дјеломично и мјешовитим системом. Мјешовити канали са изапирањем су стјециште нечисти и кишнице. Ови обухваћају градску
раван с десне стране: од Миљацке до инцк. Александрове улице према сјеверу.
Надаље мјешовитим каналним системом су провиђени. Александров логор,
предио јавног колодвора и чиновничка четврт, звана Шаторија. Канал из Шаторије је проведен испод Миљацке те се састаје са главним скупним каналом –
колектором – на Вилсоновом шеталишту, одакле иде дуж обале те се изљева у
Миљацку крај ћуприје источне жељезнице у Храсну.
Растављени систем (das gentrenten system) граничи улицама: Сагрџије–
Голобрдица, Карпузов сокак – Пехливануша – Чурак – Вејсилагина у Бањски
бријег – Армангањуша – Бјелаве – Горње Бјелаве, Осман Арнаутовића – Деребент – Химзарина – Проваре – Чекалуша укључиво Џинин сокак те државна
болница.
Растављени систем с лијеве стране Миљацке је ограничен с Алифаковцем–Конак–Бакаревића–Бистрик–Широкача–Мједеница–Чобанија–Скендерија
–Сокбунар улицом.
Канали су изграђени било бетоном, било глиненим цијевима. Поједини
су системи међусобно спојени, те се заједнички изван града улијевају у Миљацку.
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Дуљина канала концем 1922. износила је 76860.00 метара. Канали се 1–3
пут недељно пропиру. Осим горе наведених крајева који су на модерни начин
провиђени, канала има још у граду 12.090 метара по старинском начину проведених, који су изидани каменом, а прекривени каменим плочама или храстовим
подницама. Мјестимице има по периферији града канала од глинених цијеви
особито оних, који из кућа воде нечист до ближњег канала.
XXI. КУЋЕ, њихов број по рајонима
Град се дијели на седам котарева са укупним бројем кућа 6862 од којег
отпада: На I. 593, II. 845, III. 1001, IV. 1343, V. 801, VI. 1031, VII. 1247. По
новијој штатистици у граду има 7028 кућа од којих је 3.184 прикључено на
градску канализацију која је удешена за изапирање, 1278 кућа је припојена на
канализацију домаћег система. Преостали дио кућа по периферији града је највећим дијелом проведен бетонским јамама или су проходи сведени у оближње
потоке. Да би се овим потоњим нехигијенским неприликама у крај стало, настојало се је, да се градска модерна канализација што више прошири, али је за
вријеме рата па иза преврата настао такав застој, да и за ову годину вриједе
горњи подаци.
Јавни уреди, школе, те скоро сви јавни локали су смјештени у модерно
грађеним зградама, које су провиђене модерном канализацијом изузев неке
мектебе у периферним предјелима града.
XXII. ГРОБЉА, њихов положај и салубритетско стање,
пренапуњење, ограђивање
У граду Сарајеву, као и на његовој периферији има не претјерујући око
200 гробља од којих око 15 отпада на упорабиве, гдје се још и данас мртваци
покопавају, а ова лежи на периферији града – а остатак на застарјеле. Ова много застарјела гробља служе дјеломично као паркови, на примјер она два у
Александровој улици, и друга за које се брине Земаљска влада – дјеломично
као коснице и башче. Сва муслиманска гробља стоје под скрби вакуфско-меарифског саборског одбора, који се брине, да гробља буду ограђена и очувана.
Сва гробља, а особито она два парка пружају љети својим зеленилом граду врло лијепу слику, те му служе као плућа.
У убавој Кошевској долини је смјештено више гробаља с обје стране
Кошевске цесте и то изузев неупорабивог муслиманског гробља с десне стране
цесте.
1. Римокатоличко
2. Православно гробље. Оба су једно до другога, те су пренапуњена.
3. Старо војничко гробље, а до овога
4. протестантско гробље
5. Жидовско
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6. Ново војничко гробље. Ови су сви једно до другога.
Према овим лијево од цесте
7. Ново српско-правосл. гробље.
8. Римокатоличко гробље и коначно на крају и десно од Кошевске цесте
9. најновија римо-католичка гробља.
Гробља којим се још данас муслимани служе јесу:
а) На лијевој страни града
10) Дудин хрид
11) Хамбина царина
12) Сокбунар
б) На десној страни града
13. Бакије
14. Бардакчије
15. Химзарино гробље и коначно поврх Шаторије је
16. гробље шпањолских јевреја
Што се тиче стања темељне воде по гробљима, оно је разнолико, да ли
које гробље лежи на брду, при страни или у равни. Код ових задњих подводност засијеца у ниво гробља.
XXIII. ЖИВОДЕРНИЦА И СТОВАРИШТЕ
животињских љешева, њихов положај и салубритетско стање
Живодерница лежи на Врацима крај цесте на једном не великом комплексу, недалеко од тврђаве на Врацима. Уз живодерницу се налазе неке нузгредне просторије, као за затварање паса, за сецирање животињских љешева и
слично. Љешеви се у одговарајуће дубоке јаме закопавају, премда су се прије
спаљивале, али је за вријеме рата војска узела за себе градску пећ за спаљивање
животињских лешева, која је данас покварена и неупорабива. Живодерница је
провиђена каналом и водоводом, али је цијела институција тако застарјела, да
би ју требало у цјелости преустројити.
XXIV. СМЕТИШТЕ, његов положај, салубритетско стање
Звоњењем, коњима и колима по граду сакупљено сметље се истовара на
градском сметљишту ниже град. клаонице. У том предјелу нема кућа, а промет
је врло незнатан.
XXV. ЈАВНИ ЗАХОДИ, њихов број, уређај, положај,
салубритетско стање, те уплив на околину
Јавних прохода је до конца 1922. било 14, од ових 10 посве модерних
(Лаезлиних), 2 стара са водом, 2 стара без воде. Сви су прикључени канализацијом. Попречно највише писоара и прохода има по чаршији, јер су ту
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само дућани без кућа, односно без прохода. Сваки јавни модерни проход има
осим 4 мјеста за мокрење и по 2 одјељења за велику нужду и то растављено за
мушке и женске. У сваком се јавном модерном проходу налази по једна чуварица, која пази на ред и чистоћу, и наплаћује по 25 пара за велику нужду. Док
се једна особа брине за чистоћу оних старих прохода. За уздржавање јавних
прохода промета и евентуалних поправака брине се градска опћина. Модерни
јавни проходи с обзиром на своју вањштину су укусно саграђени, те чине угодан дојам, тим више што је њих највећи број саграђен у малим насадама, које
особито љети изгледају као мали паркови. У њима као и у њиховој околици
влада узорна чистоћа, те се из њих по околици не развија никакав воњ.
XXVI. ПРИПРАВА ЗА ДОВОЗ МЕСА
Након ветеринарско-лијечничке прегледбе меса у градској клаоници се
исто преважа са шест у ту сврху набављених и хигијенски одговарајућих кола у
град, гдје се по дућанима тржнице, као и изван ове пораздијели. Овај посао
врши један подузетник по једном или више пута дневно према потреби.
XXVII. КАКО СЕ И КОЛИКО СЕ ПУТА улице чисте и полијевају
Како се и колико се пута чисте проходи и канали.
Чишћење улица у граду обавља којих 30 цестара и 70 њихових помоћника. Они чисте улице са метлама и другим потребним оруђем. Прије чишћења
– ако су сухе – оне се полијевају било из кола са великим буретом, провиђеном
штрцаљком, било са кантом у руци. Цестари смеће смећу на хрпице, које дижу
у циварама у бетонске јаме, којих у разним улицама има нешто преко 20 из којих се сметље ноћу односи. Гдје ових јама нема блато се и сметље диже великим колима и одвози на сметљиште, на Грбавицу. Најглавније се улице у равни
чисте раном зором са колима, провиђеним метлама, прије се тога пошкропе.
За вријеме дана се чисте улице само од животињских отпадака. Свакако
се настоји, да се дизање прашине што више сузбија. Брдске се улице, које су
највећим дијелом калдрмисане, чисте према потреби. Сваковрсне запреке, као
таловнице да канали добро функционишу, уклањају се од стране град. грађ.
уреда за канализацију. Из бетонских се јама нечист одстрањује са колима, која
су у ту сврху набављена. Гдје се колима не може нечист одвозити, садржина се
јаме избацује на баште, за гнојење земље или се сноси до ближњег потока, кад
је овај усљед обилне кише набујао. Дакако да се ово – као и директна веза прохода са потоцима настоји да се што више уклања и да се мрежа канала што
више и по брдовитим предјелима града прошири.
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XVIII. Број и данови, кад су се држале
здравствене обходње појединих рајона
Посебан се регистар о здравственим обходњама по граду у прва два
квартала 1922. није водио, док се то задња два квартала 1922. већ чинило и у
будуће ће се чинити. Обходње се често провађају, и чешће дакако у оним рајонима гдје се већа потреба за то покаже. Сваког прољећа и јесени се врши генерална прегледба цијелог града. Комисија врши тај посао три пута недељно од
9–12 сати, а прегледа се цијели град кроз 1 до 2 мјесеца. Овима су присуствовали органи наведени под XXXIV.
XXIX. Број при томе установљених мана уз сумарни надзор
њихове врсте, како су се уклониле
Број установљених мана при повјеренственим обходњама за цијелу годину 1922. није вођен него се је тачно вођење тих пронађених мана и кажњавања од стране градског физиката започело водити тек у другој половици године
1922. док је дотле кажњавање и вођење регистра било у надлежности повјереника покрајинске управе.
Комисија забиљежи затечене мане сваког појединца, поднесе о том писмену пријаву град. физикату, нашто овај те пријаве заводи у регистар, позивље
окривљене партаје и поступа по санитетском закону од 25. јула 1921. До конца
године 1922. је стигло 250 пријава и то највећим дијелом за неред и нечистоћу
по дућанима, хановима и слично.
XXX. Укупни број казне за мане, које дотичне странке нијесу уклониле
У другој половици године 1922. је 140 партаја било кажњено глобом од
10–150 динара због непослуха, да у својим локалима или кућама одстране мане,
које су се противиле здравствено редарственим прописима, те које су установљене од разних здравствених опходња.
XXXI. Број и предмет мнијења предатих на захтјев политичке области или
опћине
Број предатих мнијења на захтјев политичке области био је прилично
велик, а односио се је највећим дијелом на разне хигијенске мјере, али се
посебан регистар није за то водио, те се зато број цифрама не може установити.
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XXXII. Број одржаних сједница, те ко је њима предсједао
Будући, да у години 1922. није било градског вијећа, као што га ни данас
још нема, него само комесаријат за градску опћину, било је више одржаних
сједница, али чисто административног карактера.
XXXIII. Број и предмет нереализованих закључака
градског санитетског одбора
Навод против томе постојећих запрека отпада.
XXXIV. Састав мјесног здравственог повјеренства,
састојао се је из једног 1) замјеника повјереника покрајинске управе, 2)
заступника град. физиката, 3) заступника град. грађ. одјела, 4) заступника полиције, 5) заступника градске тржнице и 6) према потреби би се још позвао заступник удружења гостионичара.
Ужа санитетска комисија која при свакој потреби иступа, састоји се од
органа наведених под 1, 2 и 3.
Сарајево, дне 20. јануара 1923.
Комесар за градску опћину1

Aleksandra Pijuk-Pejcic
Тhe Report about Sanitary Circumstances in Sarajevo from 1923
Summary
Processes of urbanization, modernization and industrialization of the city of
Sarajevo, intensive in the time of Austro-Hungarian rule, were interrupted in the
Kingdom of Serbs, Croats and Slovenes since Sarajevo had no longer its former
political and administrative role. Considering severe deterioration of the city during
the war, and myriad of problems which arose in the postwar period, it can be
concluded that the development of Sarajevo was seriously restrained in the period of
the Kingdom.
This work is an elaboration of the report entitled “Notes on the Sanitary
Circumstances of the Place”, issued by the Sarajevo City Council on the request of
the Health Department of the National Government of Bosnia and Herzegovina. The
report consists of 34 short chapters, each offering a clear insight into a particular
1

Извјештај је потписао комесар за градску општину Ибрахим Хаџиомеровић, који је ову
дужност обављао од 1922. до 1927. године.
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characteristic of the city, and as a whole the chapters represent a thorough
description of the city four years after World War I.
This important archival record contains data about the city population, the
area it covers and its geographical position, as well as the information about its soil,
sanitary regions, squares, streets, parks, factories, public places, public and private
schools, hospitals, ambulances, brothels, prisons, slaughterhouses, butcher's shops,
water supply systems, wells, cisterns, drainage canals, houses, cemeteries, dog
pounds, warehouses, rubbish dumps, public toilets, street cleaning etc.
It is of special importance to publish this document primarily to increase its
availability and enable access to all interested persons.
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ЉУБИЦА ЕЋИМОВИЋ
ГОРАН ЂУРАН
Архив Републике Српске
Бањалука

УДК 336.12(497.15Бања Лука)“1943“
10.7251/GUARS1406445E

БУЏЕТ ГРАДА БАЊАЛУКЕ ЗА 1943. ГОДИНУ
Буџет је основни инструмент финансирања јавних расхода. Поред буџета, у институције јавних финансија спадају фондови, установе, државни трезор,
национално државно рачуноводство, посебни рачуни и разни подрачуни. Буџет
је финансијски инструмент којим се врши прикупљање средстава механизмом
јавних прихода, с једне стране, и њихово планско трошење којим се финансирају јавни расходи, с друге стране. Први облици буџета настали су прије нове
ере. У Атини је за вријеме владавине Солона постојала обавеза да лица која
обављају јавне функције поднесу извјештај о примљеним приходима и извршеним расходима. У средњовјековним државама била је пракса израде завршних
рачуна и инвентара. Завршни рачуни су систематски преглед убраних прихода
и утрошених средстава – расхода, које су подносили локални органи централним органима власти, у форми извјештаја. Инвентар је био састављан попис
прихода и расхода државе. Ријеч буџет води поријекло од старофранцуске
ријечи "bougette" која означава малу кожну торбу у којој је министар финансија
доносио акте на скупштинску дискусију и пројекте за финансирање државних
потреба. Отварање торбе значило је отварање расправе о доношењу, усвајању и
извршењу буџета. У финансијској теорији Енглеска се сматра колијевком буџета. Борба за буџетска права је трајала у Енглеској од почетка 13. до краја 17.
вијека. У савременом свијету, буџет постаје средство: за равнотежу производње, расподјеле и потрошње; за равнотежу штедње и инвестиција; интервенције
у привреди којима се усмјеравају привредни токови; за регулисање платно-биласних односа. У савременој теорији буџет се може посматрати са више аспеката: финансијског, економског, правног, политичког и социјалног.
***
Успостављањем Независне Државе Хрватске априла 1941. године, приступило се формирању нових органа власти, од државних, преко жупских (жупанијских) до општинских и градских. "Jedno od ministarstava prve hrvatske
državne vlade bilo je Ministarstvo narodnog gospodarstva. Dijelilo se u nekoliko
odjela: za financije, trgovinu, obrt, industriju, polјoprivredu. No već potkraj lipnja
1941. bilo je podijelјeno u tri ministarstva: Državna riznica, Ministarstvo za obrt,
veleobrt i trgovinu te Ministarstvo selјačkog gospodarstva. Državna riznica (službeni
naziv za Ministarstvo financija) je izrađivala državni proračun, utvrđivala poreze i
carine, brinula o državnim zajmovima, novčarstvu, katastru i državnoj imovini. Pod
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njenom izravnom upravom bila je Hrvatska državna banka kao emisij-ska ustanova.
Ministarstvo za obrt, veleobrt i trgovinu u svojoj je nadležnosti imalo organizaciju
privrede i nadzor nad njom. Ministarstvo selјačkog gospodarstva vodilo je brigu o
polјodjelstvu i njegovom unapređenju, o stočarstvu, vinogradarstvu i voćarstvu, te o
posjedovnim odnosima na selu. I pored navedenih ministarstava, koja su imala točno
utvrđene nadležnosti u sektoru gospodarstva, u kolovozu 1941. ustanovlјeno je i Državno gospodarstveno povjerenstvo. U svibnju 1941. vlada NDH je osnovala Hrvatsku državnu banku, kojom je nastojala stvoriti privid gospodarske samostalnosti. Uspostavlјena je i vlastita novčana jedinica NDH pod nazivom kuna. Zamjena jugoslavenskih dinara za kune obavlјala se postupno. Prve novčanice od 1000 i 100 kuna
izdane su 26. svibnja 1941. Kovani novac Kralјevine Jugoslavije od 10, 20 i 50
dinara vrijedio je još do 31. siječnja 1942. Sitni kovani novac od 0,25 i 0,50 dinara,
te 1 i 2 dinara ostao je u upotrebi zaklјučno do 31. prosinca 1942. U odnosu na
jugoslavensku dinarsku novčanicu kuna je zamijenjena u istoj nominalnoj vrijednosti
(1:1). Za vrijednost hrvatske valute i njezinu stabilnost od posebnog je značenja bio
njen odnos prema njemačkoj marki i talijanskoj liri, jer se s Nјemačkom i Italijom i
vršio najveći dio trgovinske razmjene i uopće gospodarskih transakcija. S druge
strane, ratno stanje koje se jačanjem partizanskog pokreta iz dana u dan pogoršavalo,
te odnos Nјemačke i Italije prema hrvatskom gospodarstvu, smanjivalо je gospodarske mogućnosti NDH, što je izazivalo rapidno padanje vrijednosti kune. Prema raspoloživim podacima, početkom 1945. u NDH je bilo u opticaju 150 milijardi kuna.
Svakog mjeseca NDH je izdavala novih 20 milijardi kuna. Od te svote tri četvrtine
trošile su se na izdržavanje njemačke vojske."1
1

Doc. dr Milena (Dragan) Raković, Javne finansije i finansijsko pravo, Pravni fakultet, Banja Luka
2003, 231–248; Naredbenici za proračunsku godinu 1944., Građanska tiskara Banja Luka; Zakonska
odredba o proračunu NDH za godinu 1942. i Naputak za provedbu zakonske odredbe o proračunu
NDH za godinu 1942, Državna riznica – odjel za državni proračun i računovodstvo, Tisak Hrvatske
državne tiskare u Zagrebu; Opšta enciklopedija Jugoslovenskog leksikografskog zavoda, pod: Budžet,
knjiga 1, A-Bzu, Zagreb 1977, 713–714; Ран. В. Тодоровић, Буџет. Састав и извршење. Права,
дужности и одговорности наредбодаваца, рачунополагача и осталих органа власти при саставу
и извршењу буџета са додатком разних уредаба и правилника, Београд 1930; Naputak za izradbu
gradskih i obćinskih proračuna za godinu 1943., Hrvatska državna tiskara u Zagrebu; Pravilnici za
proračunsku godinu 1943., Braća Jakšić, Banjaluka; Hrvoje Matković, Povijest Nezavisne Države
Hrvatske. Drugo, dopunjeno izdanje s koloriranim prilogom. Ikonografija, Naklada P.I.P. Pavičić,
Zagreb 2002, 116–119.
(http://www.scribd.com/doc/142207032/Hrvoje-Matkovi%C4%87-Povijest-NDH);
Budžet u teoriji i praksi (www.scribd.com); Zakonska odredba o promjeni prostorne nadležnosti
rizničkih upraviteljstava (financijalnih ravnateljstava), Narodne novine, Službeni list NDH, 125/1941,
1; Naputak za provedbu Zakonske odredbe o izjednačavanju propisa o državnom računovodstvu,
Narodne novine, Službeni list NDH, 126/1941, 1–2; Zakonska odredba o izmjenama i dopunama
Zakona o državnoj trošarini, Narodne novine, Službeni list NDH, 148/1941, 1; Zakonska odredba o
nadopuni Zakonske odredbe o novcu Nezavisne Države Hrvatske, Narodne novine, Službeni list NDH,
167/1941, 1; Zakonska odredba o promjenama i dopunama Zakona o državnoj trošarini br. 24.673.
od 1. IV 1930., Narodne novine, Službeni list NDH, 167/1941, 1–3; Zakonska odredba o osnivanju i
djelovanju državnog ureda za oblikovanje ciena i nadnica, Narodne novine, Službeni list NDH,
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***
У архивском фонду Велика жупа Сана и Лука Бањалука (1941–1945),
под дјеловодним бројем 16/43, налази се документ који се односи на буџет
града општине Бањалука за 1943. годину. С обзиром да је ријеч о веома обимном а садржајном документу, одлучили смо се за скраћени препис документа.
***
Документ број 1
PRORAČUN
izdataka i primitaka
gradske obćine Banja Luka
za godinu 1943.

183/1941, 3; Zakonska odredba o izdavanju rizničkih navjernica, Narodne novine, Službeni list NDH,
188/1941, 2; Zakon o proračunu Nezavisne Države Hrvatske, Narodne novine, Službeni list NDH,
1/1942, 1–2; Zakonska odredba o preinaci Zakonske odredbe o državnoj vladi Nezavisne Države
Hrvatske i Zakonska odredba o podjeli ministarstava na odjele i o djelokrugu odjela, Narodne novine,
Službeni list NDH, 10/1942, 1; Naputak za provedbu Zakonske odredbe o proračunu Nezavisne
Države Hrvatske za godinu 1942., Narodne novine, Službeni list NDH, 24/1942, 1–4; Zakonska
odredba o rizničkoj straži Nezavisne Države Hrvatske, Narodne novine, Službeni list NDH, 107/1942,
1–4; Naputak Državne riznice o početku djelovanja glavnog nadzorničtva rizničke straže i župskih
nadzorničtava rizničke straže, Narodne novine, Službeni list NDH, 119/1942, 1; Zakonska odredba o
nadopuni Zakonske odredbe o novcu Nezavisne Države Hrvatske, Narodne novine, Službeni list NDH,
120/1942, 1; Zakonska odredba o kažnjavanju devizno-valutnih prekršaja, Narodne novine, Službeni
list NDH, 179/1942, 1; Zakonska odredba o promjeni i nadopuni Zakonske odredbe o proračunu
Nezavisne Države Hrvatske za godinu 1942, Narodne novine, Službeni list NDH, 208/1942, 1;
Zakonska odredba o državnoj kovnici, Narodne novine, Službeni list NDH, 221/1942, 1; Zakonska
odredba o izdavanju sitnog novca Nezavisne Države Hrvatske, Narodne novine, Službeni list NDH,
228/1942, 1; Zakonska odredba o državnoj vladi Nezavisne Države Hrvatske, Narodne novine,
Službeni list NDH, 229/1942, 1–3; Zakonska odredba o proračunu Nezavisne Države Hrvatske za
godinu 1943., Narodne novine, Službeni list NDH, 289/1942, 1–2; Zakonska odredba o promjeni i
nadopuni Zakonske odredbe o proračunu Nezavisne Države Hrvatske za godinu 1943., Narodne
novine, Službeni list NDH, 14/1943, 1; Zakonska odredba o promjeni Zakonske odredbe o državnoj
vladi Nezavisne Države Hrvatske i proračunu izdataka Nezavisne države Hrvatske za godinu 1943.,
Narodne novine, Službeni list NDH, 31/1943, 1; Odredba o imenovanju ministra Državne riznice,
Narodne novine, Službeni list NDH, 125/1943, 8; Naputak za izradbu proračuna Nezavisne Države
Hrvatske za godinu 1944., Narodne novine, Službeni list NDH, 159/1943, 1–3; Zakonska odredba o
Računskom dvoru, Narodne novine, Službeni list NDH, 180/1943, 1–3; Zakonska odredba o
Državnom povjereničtvu za ciene i nadnice, Narodne novine, Službeni list NDH, 189/1943, 1–2;
Naputak za izradbu gradskih i obćinskih proračuna za godinu 1944., Narodne novine, Službeni list
NDH, 239/1943, 1–5; Zakonska odredba o proračunu Nezavisne Države Hrvatske za godinu 1944.,
Narodne novine, Službeni list NDH, 297/1943, 1–3; Naputak za provedbu Zakonske odredbe o
proračunu Nezavisne Države Hrvatske za godinu 1944., Narodne novine, Službeni list NDH, 57/1944,
1–7; Propisnik Računskog dvora o polaganju državnih stručnih ispita za činovnike Računarskog
dvora, Narodne novine, Službeni list NDH, 83/1944, 1–2; Zakonska odredba o velikim župama,
Narodne novine, Službeni list NDH, 138/1944, 1–2.
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[У овом документу табеларног облика, дат је преглед буџета прихода и
расхода за 1943. годину, према сљедећим ставкама – beriva činovnika i službenika (9.076.640 kuna); vremenske povišice (60.000); mirovine (1.540.070); osiguranje
službenika (340.000); nagrade (406.800), obća uprava (1.600.300); osobna i imovna
sigurnost (551.800); narodna prosvjeta (1.237.800); građevna uprava (7.512.000);
družtvovna skrb (680.000); narodno zdravlje (315.000); unapređenje narodnog prirada (7.000); klaonica (174.000); tržnica (151.000); vodovod (1.469.500); kanalizacija (150.000); gradska električna mreža (2.947.000); financijalna uprava
(2.860.740); proračunske pričuvne navjere (450.000); gradski prirezi (1.450.000);
pristojbe i biljegovina (2.345.000); odkupnina osobnog rada (350.000); trošarine
(13.192.800); gradske ustanove (6.930.000); kamate i ovršne pristojbe (52.000);
prihodi od imovine (29.550); kamatni prihod (25.000); razni primitci (190.300); potraživanja (2.305.000); sreditbena zaklada (343.500); veterinarska zaklada (58.600);
zaklada za gradnju Uboškog doma (11.000); zaklada za zaštitu pučanstva od napada
iz zraka (11.000); mirovinska zaklada (51.000).]2
***
Документ број 2
NAREDBENIK
za provedbu proračuna obćine grada Banja Luke za 1943.
§ 1.
Proračun obćine grada Banja Luke za godinu 1943. sastavni je dio ovog
naredbenika za provedbu proračuna, a utvrđuje se iznosima kako sliedi:
1) Proračun gradske uprave:
Izdatci ...................................................................... Kn. 33,436.8503
Primitci .................................................................... Kn. 33,436.8504
2) Proračun vlastitih zaklada:
Izdatci ...................................................................... Kn. 417.100.Primitci .................................................................... Kn. 468.100.§ 2.
Proračunska 1943. godina počima 1-I-1943., a svršava se 31-XII-1943.
Po izteku proračunske godine ne mogu se zauzeti izdatci niti otvarati navjere.
Izdatci se zauzimlju odlukom naredbodavca (naručbom, naredbom, razpisom, ugovorom i t.d.), koja povlači sobom izdatke za gradsku obćinu, odnosno kojom se stvara

2

Прорачун је одобрен Одлуком Градског начелника бр. 27.243/42 од 9. децембра 1942. и
Рјешењем Министарства државне ризнице, број 119.165 од 24. децембра 1942. године.
3
U originalu iznad ovog broja stoji ručno napisano 31,529.650.4
U originalu ispod ovog broja stoji ručno napisano 31,529.650.-
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obveza za nju. Ako se obveza osniva na zakonu ili osudi, zauzeti znači donieti odluku o izvršenju zadataka u svrhu izpunjenja te obveze.
Na teret navjera predbilježenih do konca proračunske godine, mogu se
izdavati nalozi za izplatu do 31. ožujka 1944., a vršiti izplate do 30. travnja 1944.
Poslie ovoga roka ne mogu se vršiti nikakve izplate iz proračunskih odnosno naknadnih navjera.
§ 3.
U proračunskoj 1943. godini ubirat će gradska obćina po odobrenim propisima sliedeće gradske daće: obćinski prirez, vanredni družtvovni prirez, upravne
pristojbe, pristojbe na pravne poslove, zavičajnu pristojbu, pristojbu na marvene
putnice (pasoše), pristojbe od prinudne naplate gradskih daća, pristojbu za pregled
živežnih namirnica, klaoničku pristojbu, pristojbu za upotrebu klaonice i sušane
koža, pristojbe za odvoz smeća, pristojbe za upotrebu i priključak kanala, vatrogasnu
pristojbu, pristojbu za vađenje kamena, mjestovinu, pristojbe za upotrebu tržnice,
pristojbu za izkorišćavanje sajmišta (behija), pristojbe od gradskih vaga, pristojbe na
prevozna sredstva, pristojbu na tvrdke (firme), pristojbe na razne objave, plakate, na
razne priredbe i na ulaznice slikokaza, pristojbe za pse i za usluge živodera, prenoćištnu pristojbu, pristojbu za prenos nekretnina, pristojbe za rad stručne komisije po
čl. 109 Zakona o radnjama, pristojbe za držanje automata, pristojbe na neizgrađena
gradilišta, pristojbe za javnu rasvjetu i upotrebu električne mreže, građevinske pristojbe, pristojbe za priključke i davanje spoja za upotrebu električne struje i vode,
trošarinu na alkoholna pića i ostalu robu i kaldrmiju.
§ 4.
Gradski načelnik odnosno njegov zamjenik izvršuje proračun kako je odobren
i naređuje izdatke unutar odobrenog proračuna i zajmova bez daljne odluke gradskog zastupstva osim u slučajevima za koje je odluka gradskog zastupstva propisana.
Dok ne bude postavljeno gradsko zastupstvo, gradski načelnik odnosno njegov zamjenik može donašati sve odluke koje spadaju u nadležnost gradskog zastupstva.
§ 5.
Ni jedan izdatak ne može biti zauzet ako nema odobrene i slobodne navjere.
Pojedine proračunske navjere smisju se trošiti samo u onu svrhu koja je navedena u
podstupcima odnosnog stupca.
Tokom godine mogu se u već odobrenom proračunu određivati sliedeće
promjene:
1) povećanje i smanjivanje navjere putem prienosa i
2) odobravanje naknadnih navjera.
Prenašanje navjera u redovnom proračunu i proračunu zaklada između podstupaca istog stupca vrši se po odobrenju gradskog zastupstva, a prenašanje između
stupaca vrši se po odluci gradskog zastupstva i odobrenju Ministarstva državne riz451
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nice. Za naknadne navjere potrebna je odluka gradskog zastupstva i odobrenje Ministarstva državne riznice a savezno sa propisom § 120 Zakona o gradskim obćinama.
Dok ne bude postavljeno gradsko zastupstvo, gradski načelnik odnosno
njegov zamjenik donosi odluke po prednjem stavu ovog paragrafa.
§ 6.
Naloge za izplatu podpisuje naredbodavac a supodpisuje nadstojnik financijalnog odjela kao računopolagač.
Ako računopolagač uskrati vizu, naredbodavac može ponoviti svoj nalog i on
se ima izvršiti pod njegovom odgovornošću.
Blagajnik smije vršiti isplate samo na temelju propisno izdatih pismenih
naloga i propisnih novčanih dokumenata.
§ 7.
Kao računopolagači stvari i materijala odgovaraju rukovaoci i gospodarski
nadzornici, a ako ovi nisu određeni nadstojnici odjela odnosno odsjeka.
Nadstojnik odjela odnosno odsjeka odgovoran je materijalno i stegovno za
propisno zauzeće izdataka na teret proračunskih navjera njegovog odjela odnosno
odsjeka, a isto tako i za zauzeće izdataka ako nema unapried odobrene i slobodne
navjere.
Platne iskaze nadničara (radničke isplatne liste) potvrđuje nadstojnik odnosnog odjela ili njegov zamjenik, koji iste podpisuje i on odgovara za ispravnost
navedenih podataka u tim iskazima.
Naredbodavac i odgovorni računopolagači daju odgovore na primjedbe kontrolnih oblasti, ali pored njih odgovara materijalno i stegovno svaki službenik, koji je
štetu prouzročio svojom krivnjom, u koliko djelo nije još kažnjivo po drugim zakonima.
§ 8.
Povraćaj trošarine, kaldrmije, pristojbi i ostalih obćinskih daća – bez obzira
kada su ove daće naplaćene – isplaćivat će se i knjižiti na teret odnosnih prihoda
tekućeg proračuna, a na način i u iznosu kako je to određeno u naredbenicima za
naplatu obćinskih daća. Povratak preplaćenih daća, bez obzira kada su preplate nastale, knjižit će se na teret odnosnih prihoda tekućeg proračuna.
§ 9.
Računi bolnica za liečenje građana kao i računi ljekarnih i zdravstvenih
zavoda za liekove i pregled bolestnika isplaćivat će se iz predviđenih navjera tekućeg
proračuna po stupcu ''narodno zdravlje'' bez obzira iz koje godine ti računi potječu.
§ 10.
Gradski načelnik se ovlašćuje da raspolaže navjerama, koje su u proračunu
predviđeni u globalnim svotama, a u naznačene svrhe, te da po svom nalaženju odre452
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đuje visinu pojedinih pomoći, priloga i nagrada predviđenih u proračunu. Gradski
načelnik se ovlašćuje da iz navjere stupac 6 podstupac 5 može vršiti izdatke do Kn.
1.000 bez pravdajućih dokumenata.
§ 11.
Gradskom načelniku i donačelniku isplaćivat će se naknada za reprezentaciju
u visini predviđenoj u proračunu po stupcu 6 podstupac 1 i 2.
Ova reprezentacija izplaćivat će se u jednakim mjesečnim obrocima unapried
po njihovim namirama bez pravdajućih dokumenata.
§ 12.
Gradski načelnik odnosno njegov zamjenik može, kada to priroda posla
zahtjeva, odobriti obračunivi predujam gradskom službeniku, koji odgovara stegovno
i materijalno za pravilnost izvršenih izdataka po tom predujmu. Predujam se ima
opravdati u zakonskom roku propisnim novčanim dokumentima.
§ 13.
Prinos za uzdržavanje župske redarstvene oblasti u Banjoj Luci predviđen u
proračunu stupac 7 podstupac 3 gradska obćina vršit će u gotovom novcu. Ovaj doprinos imade gradska obćina plaćati u četvrtgodišnjim unaprednim dionim iznosima
počam od 1-I-1943. državnoj blagajni u Zagrebu. Za opravdanje ovih izdataka služit
će potvrda poštanskog ureda o doznaki novca.
§ 14.
Izvanredni, naročito svojstveni i posebni službovni doplatci kao i ostale
povišice na beriva stalnim službenicima i umirovljenicima isplaćivat će se u istim
iznosima u kojim su isplaćivati i u 1942. proračunskoj godini.
Ovlašćuje se Gradsko zastupstvo da prema potrebi može bez daljnjeg odobrenja povisiti dosadašnje dodatke i odrediti nove povišice i dodatke na beriva gradskim
službenicima i umirovljenicima (osobnim i obiteljskim) na teret odobrenih navjera
osobnih izdataka. Dok ne bude postavljeno gradsko zastupstvo ovlašćuje se gradski
načelnik da donosi odluke po prednjem stavu ovog paragrafa.
§ 15.
Nagrade (beriva) honorarnim i kontraktualnim službenicima kao i dnevničarima određuje gradski načelnik odnosno njegov zamjenik svojom odlukom s tim, da
zbroj svih nagrada ne može biti veći od odobrene navjere u ovu svrhu.
§ 16.
Nova postavljenja na sistemizirana mjesta mogu se vršiti samo u toliko, u
koliko postoji nepopunjeno mjesto i za to odobrena navjera.
Iz navjera proračunom predviđenih nepopunjenih sistemiziranih mjesta
stalnih gradskih službenika mogu se izuzetno plaćati i honorarni odnosno kontrak453

Гласник Удружења архивских радника Републике Српске, год. VI, број 6, 2014

tualni službenici i dnevničari s tim, da njihove nagrade ne mogu biti veće od predviđenih beriva za odnosnog stalnog službenika.
Umirovljenom službeniku može se u toku godine isplaćivati mirovina na teret
iste navjere, sa koje su mu isplaćivana beriva kao djelatnom službeniku, dok se
njegovo mjesto ne popuni.
Gradski službenici primaju beriva sa navjere na koju su postavljeni, bez
obzira gdje su dodieljeni na rad.
Obitelji umrlog gradskog službenika i umirovljenika isplatit će se novčana
pomoć u iznosu cjelokupnih jednomjesečnih beriva (zajedno sa dodatcima) koje je
primao odnosni službenik ili umirovljenik na teret iste navjere, sa koje su isplaćivana
beriva umrlom službeniku odnosno umirovljeniku.
§ 17.
Gradski načelnik, donačelnik i gradski zastupnici kao i članovi savjetodavnog
odbora kada putuju po obćinskoj potrebi izvan područja grada imaju pravo:
1) na prvi razred brzog vlaka ili broda, a u koliko nema željezničkog prometa, na vožnju velikim osobnim samovozom, a u koliko ovog nema, na
vožnju samovozom po stvarnoj cieni. U slučaju potrebe može gradski načelnik dozvoliti upotrebu samovoza bez obzira da li postoji drugo prometno sredstvo.
2) Na dnevnice za pokriće ostalih troškova i to:gradski načelnik i donačelnik
po Kn.600.- a gradski zastupnici i članovi savjetodavnog odbora po
Kn.500.- dnevno bez obzira na vrieme trajanja putovanja u tom danu.
Ako gradski zastupnici ili članovi savjetodavnog odbora vrše po obćinskoj
potrebi kakav posao izvan sjednica gradskog zastupstva odnosno savjetodavnog odbora i odbora, a na području grada, Pripada im dnevnica od Kn.150.- dnevno bez
obzira na trajanje rada u tom danu.
Ako gradski zastupnici odnosno članovi savjetodavnog odbora sudjeluju kao
članovi povjerenstva kod nabave robe (tvoriva) za obćinu pripada im dnevnica od
Kn.50.- dnevno bez obzira na trajanje rada u tom danu.
Za putovanja izvan granica države određuje dnevnice gradsko zastupstvo, a
dok ovo ne bude postavljeno gradski načelnik. Trajanje putovanja računa se po tački
2) ovog paragrafa.
§ 18.
Dok se ne donese naredbenik o putnim troškovima visinu putne dnevnice
gradskim službenicima određuje gradski načelnik odnosno njegov zamjenik.
Za naknade za prievoz primjenjivat će se analogno odredbe koje važe i za
državne službenike.
§ 19.
Predujmove za putovanja odobrava gradski načelnik. Putni troškovnici imaju
se predložiti najdalje u roku od mjesec dana od dana povratka.
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§ 20.
Odredbe Uredbe o osiguranju, prinudnoj naplati i nenaplativosti poreza vriede
i za zaostale obćinske daće.
§ 21.
Ovaj naredbenik stupa na snagu 1. siečnja 1943.
Ovaj naredbenik odobrio je gradski načelnik svojom odlukom br.27.243/42
od 9-XII-1942.
Broj: 27.243/42
Banja Luka, 10-XII-1942.
GRADONAČELNIK:
(potpis)
(Pečat)
(Pečat)
(Pečat)
***
Документ број 3
Izvještaj gradskog načelnika.
Financijalno stanje ove obćine je dosta teško. Ono je naročito sada teško kada
obćina mora da vrši i izvanredne izdatke za razne troškove i radove za odbranu
grada. Ovim se izdatci povećavaju iz dana u dan a obćina nema mogućnosti da za
iste nađe pokriće iz svojih redovitih primitaka a niti je mogla do sada da dobije
pomoć od države.
Obćina je tokom prijašnjih godina podigla nekoliko investioni zajmova od
bivše državne hipotekarne banke u ukupnom iznosu od Kn.33,440.000.- Na 1-I-1943.
ostat će dug po ovim zajmovima još Kn.25,242.161.- Osim toga obćina duguje Javnom uredu rada u Sarajevu za prije podignuti zajam Kn.467.000.- i bivšoj gradskoj
aprovizaciji odnosno ''Diporisu'' Kn. 2,000.000.Na traženje Ministarstva hrvatskog domobranstva i narodne zaštite obćina
mora da pristupi izgradnji najnužnijih skloništa, Osim toga obćina mora plaćati radnu
snagu za potrebe Njemačke vojske. Za sve ove izvanredne izdatke obćini ne preostaje ništa drugo nego da traži poveću subvenciju od države. Osim anuiteta za
zajmove koje obćina plaća u godišnjem iznosu od Kn. 2,350.000.- obćina mora da
snosi i dosta znatne izdatke koji su joj naloženi samim zakonom: uzdržavanje škola,
župske redarstvene oblasti, vatrogastva i t.d. na što se troši godišnje oko Kn.
2,000.000.Sve svoje izdatke obćina pokriva u glavnom od javnopravnih primitaka i
trošarine odnosno kaldrmije. Obćina nema svojih poduzeća a niti imovine pa joj je
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nemoguće da težište svoje financijalne politike prebaci na primitke od priradnih
poduzeća kao ni na posebničko-gospodarske primitke.
U prošloj proračunskoj 1941. godini koja je trajala od 1-IV- do 31-XII 1941.
obćinski prihodi su se ostvarili u 92,26% od predviđenih primitaka. Pošto je u istoj
godini ušteđeno Kn.1,083319. a manjak u prihodima bio je Kn.745.284. to se je
pokazao višak od poslovanja u 1941. od Kn. 338.033. Na taj način obćina je podmirila sve izvršene izdatke tokom proračunske 1941. Usljed ratnih prilika proračun se
nije mogao u cielosti ostvariti ali se je sa velikom pažnjom i štednjom postiglo to da
su se svi izvršeni izdatci mogli podmiriti iz ostvarenih primitaka tako da nije nastalo
za obćinu novih obveza.
U tekućoj godini za prvih 9 mjeseci prihodi su ostvareni u iznosu od Kn.
14,710.055. prema predviđenim po proračunu od Kuna 15,578.017. t.j. ostvareni su
manje za Kn.867.962. Prema sadašnjim podatcima može se računati da će se
ostvarenje prihoda u tekućoj godini kretati između 92–95%. Za ovu godinu naročito
su se dobro ostvarili prihodi od trošarine i uvoznine. Tako za prvih 9 mjeseci ovi su
prihodi ostvareni više za Kn.1,118.000. nego što su predviđeni. Međutim u ovom
mjesecu opaža se slabiji priliv ovih prihoda radi poremećenog prometa. Kada nebi
postajali izvanredni izdatci za ovu obćinu moglo bi se unapried utvrditi da bi se od
ostvarenih primitaka u tekućoj godini podmirili svi izvršeni izdatci te se ne bi stvorile
nikakove nove obveze za obćinu.
Predloženi proračun izdataka za 1943. iznosi Kn.33,436.850. U proračunu su
predviđeni izdatci koji su potrebni za redovito odvijanje poslova grada kao i sve
zakonske i ugovorne obaveze. Proračun je uravnotežen. U koliko prilike budu normalne postoji vjerovatnost da će se predviđeni prihodi moći ostvariti pa prema tome
moći će se i izvršiti svi predviđeni izdatci. Iz samog proračuna se vidi obći raspored
rada u sliedećoj godini. Od stvarnih izdataka najviše se je pažnje posvetilo građevinskoj upravi te su po ovoj grani osigurate navjere za uredno održavanje gradskih
ulica i čistoće u gradu. Osim toga posvetila se je pažnje i drugim granama: kao
narodnom zdravlju, družtvovnoj skrbi i td. Nisu se mogli predviditi izvanredni izdatci za uređenje novih ulica i proširenje vodovodne i kanalske mreže jer se nije
moglo naći pokriće u redovitim primitcima obćine. Međutim za neke izvanredne
izdatke kao što su: izgradnja novih ulica, izgradnja skloništa, proširenje vodovodne
mreže i t.d. tražit će se posebnom odlukom jedna oveća subvencija od države. Što se
tiče samog proračuna primitaka on je prema sadašnjim prilikama dovoljno stvarno
predviđen, međutim u koliko bi se prilike izmienile i primitci počeli opadati obćina
bi bila prinuždena da suzi i svoje izdatke kako ne bi morala posegnuti za novim
zajmovima i kako ne bi stvorila nove obveze.
Banja Luka, dne 10-XII-1942.
GRADONAČELNIK:
(potpis)
(Pečat)
***
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Документ број 4
PREGLED
izvršenih izdataka odnosno ostvarenih primitaka
po proračunu za 1942. do konca mjeseca studenog 1942.
[

У овом документу табеларног облика, дат је преглед извршених прихода и
расхода према буџету за 1942. годину, до краја новембра 1942., према
сљедећим ставкама – osobni izdatci; obća upravna vlast; javna rasvjeta;
vatrogastvo; župska redarstvena oblast; narodna prosvjeta; financijalna grana;
građevinska grana; poljoprivreda; veterina; narodno zdravlje; socijalna skrb; prinosi i
pomoći; trgovina, veleobrt i obrt; kanalizacija; gradska električna mreža; gradski
vodovod; razni izdatci; nepredviđeni izdatci; neredoviti izdatci; obćinski prirez;
takse; prihod od trošarine i uvoznine; odkupnina ličnog rada; prihodi od zgrada i
zemljišta; prihodi od naknađenih izdataka; kamate i ovršni troškovi; prihodi od
gradske električne mreže; prihodi od gradskog vodovoda; nepredviđeni prihodi;
dugovani prihodi; vanredni socijalni prirez i prenos gotovine iz 1941. pror. god.]
***
Документ број 5
Uzporedni pregled gradskih daća
[Овај преглед се дијели на неколико дијелова – Naredbenik o obćinskim
pristojbama; Cienik (tarifa) pristojbi; Tarifa za obračun električne struje; Tarifa za
obračun prodate vode; Naredbenik o općinskoj trošarini; Tarifa kaldrmije i trošarine
(trošarina i kaldrmija).]
***
Документ број 6
[У табели под називом Iskaz o brojčanom stanju radnika i s pregledom
njihovih nadnica успоредило се стање крајем 1941. године и 1942/1943. години.]
***
Документ број 7
Popis imovine.
[Дат је попис имовине (управне и стамбене зграде те земљишта, односно
укупна вриједност 10.237.640,25 куна. У попису зграда градске управе – имовина општине града Бањалука дат је попис од 39 стамбених јединица са укупном
вриједношћу од 6.330.401,12 куна. У попису стамбених зграда – имовина општина града Бањалука, дат је попис три зграде са укупном вриједношћу од
86.717,65 куна. У попису некретнина општине града Бањалука, укупна вриједност износи 3.820.521,48 куна. У Инвентару Водовода опћине града Бањалуке
са стањем од 31. децембра 1941. године, укупна вриједност је износила
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6.552.463,49 куна. У Инвентару Градске електричне мреже и цјелокупне направе општине града Бањалука, са стањем од 31. децембра 1941., укупна вриједност је износила 895.851 куна.]
***
Документ број 8
[У Збирном прегледу свих истоврсних издатака наведено је укупно шест
ставки – Писарничке и уредске потребштине (156.000); За државне биљеге
(75.000 куна); Огриев (270.000 куна); Закони, књиге и тд. (13.000 куна); Набава
одјеће и обуће (436.000 куна); Одржавање и чишћење зграда (616.500 куна).]
***
Документ број 9
[У Прегледу издатака и примитака наведено је укупно пет ставки –
Клаоница (825.000 куна); Тржница (300.000 куна); Водовод (1.853.040 куна);
Канализација (270.000 куна) и Градска електрична мрежа (4.275.000 куна).]
***
Документ број 10
[У Образложењу прорачуна за 1943, које је веома обимно, на 25 страница ситно куцаног текста, види се по којим су се све ставкама обезбјеђивала
новчана средства (буџетска) – beriva za stalne činovnike i službenike (4.039.040
kuna); nagrade za dnevničare i honorarne službenike (2.606.400); navjera za povišenje beriva službenicima i umirovlјenicima (2.431.200); vremenske povišice (45.000);
mirovine (1,540.070); osiguranje privremenih službenika kod ureda za osiguranje
radnika i mirovinskog zavoda (340.000); nagrade službenicima za izvanredni rad
(80.000); navjera za nagrade trošarinskom i kontrolnom osoblju za uspješnu naplatu
trošarine (nije predviđena svota); nagrade muktarima (76.800); navjera za potrebe
obće uprave (1.818.500); javne svetkovine (15.000); putni troškovi (nije predviđena
svota); obći troškovi (701.050); uzdržavanje i nabava vaga i t.d. (40.000); pravni
poslovi obćine (nije predviđena svota); nabava odjeće i obuće za podvornike i dostavljače (55.000); podvozni troškovi članova uprave i službenika (20.000); troškovi
za unapređenje turizma (10.000); zakonski doprinosi podružnici za osiguranje radnika (575.000); prinos za uzdržavanje gradskog prometa (25.000); osobna i imovna
sigurnost (701.800); narodna zaštita (nije predviđena svota); narodna prosvjeta
(1.237.800); građevna uprava (8.751.000); održavanje gradskih ulica i mostova
(3.000.000); troškovi za čišćenje ulica (3.164.000); uzdržavanje općinskih konja
(192.000); prehrana konja (465.000); održavanje i nabava alata i voznog parka i dr.
(700.000); održavanje drvoreda, perivoja i razsadnika (150.000); održavanje i čišćenje zgrada (200.000); uzdržavanje i popravak torova (35.000); gradnja trošarinske
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postaje Gornji Šeher (180.000); gradnja novih torova (65.000); nabava konja sa kolima i priborom (150.000); nabava kućnih brojeva (50.000); troškovi za njemačku vojsku (150.000); družtvovna skrb (680.000); narodno zdravlje (365.000); poljodjelstvo
(7.000); klaonica (174.000 kuna); tržnica (127.000); vodovod (1.669.500); uzdržavanje i popravci vodovodne mreže (500.000); nabava i popravci vodomjera i dr.
(250.000); nabava odjeće i t.d. (11.000); troškovi za školovanje naučnika (1.500);
troškovi za popravak ulica (30.000); podizanje šumske kuće na vrelištu (nije predviđena svota); nabava vodovodnih cievi i dr. tvoriva (600.000); kanalizacija (150.000);
gradska električna mreža (2.947.000); nabava električne struje (1.592.500); uzdržavanje električne mreže (600.000); nabava tvoriva i brojila za kućne priključke (nije
predviđena svota); gradski dugovi (2.526.240); obća financijalna uprava (334.500);
proračunske pričuvne navjere (500.000); gradski prirezi (1.450.000); pristojbe i biljegovina (2.345.000); upravne pristojbe i biljegovina (4.300.000); tržne pristojbe
(1.150.000); pristojbe od gradskih vaga (73.700); pristojba na prevozna sredstva
(150.000); pristojbe na ulaznice slikokaza (41.100); prenoćištna pristojba (nije predviđena svota); vatrogasna pristojba (nije predviđena svota); pristojba na tvrdke (nije
predviđena svota); pristojba na pse (nije predviđena svota); pristojba na prienos
nekretnina (100.000); pristojba na neizgrađena gradilišta (nije predviđena svota);
pristojba na priredbe (nije predviđena svota); odkupnina osobnog rada (nije predviđena svota); trošarina (5.500.000); kaldrmija (13.700.000); klaonica (825.000); tržnica (300.000); vodovod (1.600.000); kanalizacija (200.000); gradska električna mreža (4.050.000); kamate i ovršne pristojbe (52.000); prihodi od imovine (14.500); kamatni prihod (nije predviđena svota); razni primitci (nije predviđena svota); potraživanja (2.305.000) i proračun zaklada (nije predviđena svota).]
***
Документ број 11
GRADSKO POGLAVARSTVO BANJA LUKA.
Broj: 27.243/42
dne 9. prosinca 1942.
Banja Luka.
PREDMET: Priedlog proračuna obćine grada Banja Luke za 1943.
Na temelju §§ 116 i 117 Zakona o gradskim obćinama donosim sliedeću
ODLUKU:
Odobrava se priedlog proračuna primitaka i izdataka za 1943. sa ukupnim
iznosom izdataka od Kn. 33,853.950.- i sa ukupnim iznosom primitaka od Kn.
33,904.950.- a koji sadržava:
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a) proračun gradske uprave sa ukupnim iznosom izdataka od Kn.
33,436.850.- i sa istim tolikim iznosom primitaka,
b) proračun vlastitih zaklada sa ukupnim iznosom izdataka od Kn. 417.100.- i
ukupnim iznosom primitaka od Kn. 468.100.Odobravaju se naredbenici i cienici za naplatu obćinskih daća kao i
naredbenik za provedbu proračuna za 1943. i to:
1) Naredbenik o obćinskom prirezu,
2) Naredbenik o vanrednom družtvovnom prirezu,
3) Naredbenik i cienik o obćinskim pristojbama,
4) Naredbenik o obćinskoj trošarini,
5) Naredbenik o kaldrmiji,
6) Tarifa kaldrmije i trošarine,
7) Tarifa za obračun električne struje,
8) Tarifa za obračun prodate vode.
Priedlog proračuna kao i naredbenici imaju se dostaviti Ministarstvu Državne
riznice na odobrenje, a prema propisu § 118 Zakona o gradskim obćinama.
(Pečat)
GRADONAČELNIK:
(Potpis)
***
Документ број 12
SPISAK
umirovljenika gradske općine u Banja Luci
[У Списку су дата имена и презимена пензионера (личних и породичних), те износи годишњих пореза: Muharem Alagić (37.635 kuna), Edhem Baručija (39.701), Ilija Blažević (24.494), Fehim Ćerimić (24.494), Smail Delić (29.742),
Ismail Ekić (40.088), Muharem Hamula (48.867), Šerif Handžić (39.660), Ibrahim
Haznadar (39.330), Ahmet Hodžić (28.032), Hasan Kajdić (18.061), Ilija Kopanja
(25.165), Hamid Kovačević (40.698), Latif Krajišnik (49.390), Stevo Kremenović
(16.959), Ignjac Laslo (58.800), Veljo Mađarac (34.796), Gligo Marjanović (28.160),
Suljo Mličar (36.021), Jovo Morača (24.150), Jovo Popović (40.020), Jovo Rađević
(37.786), Mustafa Ramić (48.239), Đuro Rauš (31.082), Todor Sabljić (36.627),
Emina Sijahović (16.830), Atif Sikirić (31.294), Hasan Šibić (38.720), Đorđo Trtić
(19.584), Ramo Tucek (28.973), Ziza Bajagilović (12.415), Vasilija Bilbija (14.625),
Zorka Crneković (18.330), Hadžera Čardžić (18.437), Ana Čengić (14.221), Nazifa
Džanić (21.862), Habiba Džinović (12.036), Uma Đonlagić (25.620), Hadžera Đumišić (18.107), Rabija Đuzel (15.966), Šefka Gušić (16.636), Nijaz Gvožđar (12.640),
Esrefa Hadžiefendić (32.693), Džehva Hadžimeširović (11.862), Fehima Kabašlić
(12.956), Hadžera Lađerević (13.440 kuna), Janja Marić (12.345), Anđelka Miketa
(17.702), Ana Miletić (11.591), Kata Milinković (14.697), Paša Osmančević
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(16.374), Danica Petrović (17.576), Mina Rajić (12.343), Hajrija Ramić (32.692),
Nura Sarač (14.592), Micika Sarnic (16.795), Nura Subašić (21.132), Deva Trtić
(11.782), Azema Vehabović (12.718), Emilija Viherek (17.268) i Fanika Žutić
(25.615).]
***
Документ број 13
SPISAK
službenika gradske obćine u Banjoj Luci
[У Списку са дата имена и презимена службеника (сталних и хонорарних), те износи годишњих пореза – Seid dr Buljina (73.047 kuna), Salih Višić
(70.950), Safet Husedžinović (30.000), Hajrudin Moralić (29.540), Fahrudin Džin
(28.800), Muhamed Džumhur (31.660), Josip Vlašić (33.000), Adem Karabegović
(29.640), Mustafa Durić (28.500), Mehmed Kadenić (35.730), Pero Balvanović
(43.680), Osman Litrić (45.000), Todor Đorđević (63.660), Mustafa Kazaz (45.960),
Ankica Madžarac (28.200), Rasim Halalkić (29.940), Mara Vujaković (37.800), Atif
Sitnica (39.000), Mustafa Konjohodžić (45.300), Bego Šehović (37.650), Stana Marić (45.100), Abduselam Gvožđar (48.800), Husein Jašarević (35.520), Abdulah Mešić (45.000), Derviš Šalak (56.820), Josip Tušinski (38.460), Munib Husedžinović
(49.800), Ladislav Odić (56.650), Suljo Vojvodić (47.484), Omer Dedušić (31.941),
Todor Šinik (39.060), Sulejman Haznadar (54.060), Abaz Muminović (48.510),
Mehmedalija Muhardarević (53.340), Ahmet Karabegović (41.340), Hamdija Jahić
(38.940), Leon Mandrović (44.400), Ibrahim Čeleš (44.520), Abdulah Maglajlić
(51.000), Ivan Kusin (39.300), Smajo Mešinović (32.940), Adem Afgan (40.680),
Alija Halalkić (30.570), Mato Ćosić (39.780), Muhamed Đonlagić (49.050), Slavko
dr Hudolin (48.240), Fikret Bahtijarević (34.300), Ćerim Mešinović (44.100), Josip
Smok (49.680), Šefika Kadić (24.600), Nadžib Osmančević (31.440), Mahmut Misirlić (30.540), Nazif Afgan (45.600), Rikard ing Kronfeld (72.000), Alija Ašić
(26.400), Smajo Ašić (24.000), Ibrahim Avdagić (24.000), Ejub Bakalbаšić (26.400),
Josip Barili (38.800), Smail Bećirbašić (27.600), Evgenije Bjelogaj (28.800), Muharem Brkić (24.000), Meho Buzdalek (25.200), Husein Coco (24.000), Mujo Ćuk
(22.800), Nedžib Čukur (24.000), Idriz Čelеš (22.800), Niko Ćorković (22.800), Aiša
Delić (25.200), Ibrahim Delić (30.000), Nail Delnezirović (30.000), Edhem Dervišić
(25.200), Ibrahim Demirović (24.000), Kerim Dujso (27.600), Taib Dujso (25.200),
Muharem Duraković (21.600), Omer Duraković (24.000), Adil Džanić (22.800),
Fehim Džanić (22.800), Sabit Džanić (24.000), Smajo Dženanović (22.800), Omer
Džihić (26.400), Idriz Džihić (26.400), Rasim Džihić (24.000), Idriz Dželić (27.600),
Rasim Dželić (26.400), Avdo Gazić (24.000), Suljo Gazić (28.800), Abaz Gunić
(24.000), Enes Gušić (28.800), Mehmed Gušić (26.400), Mustafa Gušić (26.400),
Mustafa Hadžidedić (34.800), Muharem Hadžić (34.800), Ahmet Haznadar (26.400),
Enver Hodžić (28.800), Alija Hotić (27.600), Hivzo Husedžinović (24.000), Vesid
Husedžinović (27.600), Fehim Ibrahimbegović (24.000), Muharem Imamović
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(30.000), Rifat Jahić (26.400), Tihomir Janković (27.600), Anka Jurinčić (22.800),
Munib Kadić (31.200), Zijad Kadenić (30.000), Ibrahim Karabaš (25.200), Osman
Karabegović (26.400), Edhem Karasalihović (25.200), Ibrahim Katana (26.400),
Marko Kezić (26.400), Teofik Kobašlić (24.000), Čelebija Kovačević (21.600), Ahmet Kulenović (24.000), Ahmet Litrić (27.600), Smajil Litrić (25.200), Arif Maglajlić (26.400), Franjo Marić (26.400), Tomislav Marić (27.600), Redžo Menković
(24.000), Jelica Miličević (25.200), Martin Mizdarić (33.600), Husein Muftić
(24.000), Hasan Mujagić (25.200), Sulejman Mundžić (27.600), Muharem Musić
(24.000), Danijal Mustajbašić (24.000), Sulejman Nuhanović (26.400), Smail Osmančević (26.400), Salko Pandžić (24.000), Midhat Pita (25.200), Vejsil Poljak
(24.000), Selim Rajić (24.000), Mustafa Sаltagić (24.000), Ibrahim Sefić (27.600),
Alija Selman (28.800), Ibrahim Sitnica (24.000), Nadir Skorup (27.600), Salih Lipić
(25.200), Hivzo Smajilagić (27.600), Naim Smajagić (26.400), Magbula Ibrahimpašić Softić (24.000), Nedžib Softić (28.800), Ibrahim Spahić (25.200), Šimun Šarić
(28.800), Šefik Šatrić (28.800), Mujo Šeranić (25.200), Mujo Šibić (24.000), Muhamed Terzić (26.400), Sofija Tomić (25.200), Adem Trokić (24.000), Mujo Tufekčić
(25.200), Mahmut Vehabović (24.000), Dragica Verstovšek (24.000), Fehim Zembo
(26.400), Habiba Žižak (22.800), Muniba Kušmić (22.800), Muharem Džonlić
(26.400), Besim Ramić (22.800), Midhat Ekić (24.000), Zdravko Derenčin (21.600),
Olga Bilobrk (21.600), Sakib Ibrišagić (21.600), Teofik Medić (21.600), Ludvig
Kirchbaumer (36.000), Rizah Taslidža (22.800), Enver Sarajlić (28.800), Ljubica
Martinović (21.600), Sulejman Suljić (30.000), Ibrahim Suljić (36.000) i Josip Sertić
(18.000)]
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ДУШАН ВРЖИНА
Архив Босне и Херцеговине
Сарајево

УДК 314.15(497.113)“1945/1947“
10.7251/GUARS1406461V

ПЛАНОВИ, ПРОГРАМИ И ИЗВЈЕШТАЈИ О
КОЛОНИЗАЦИЈИ У ВОЈВОДИНИ (1945–1947)
Апстракт: У раду је објављено неколико списа Аграрног савјета ДФЈ и
Комисије за аграрну реформу и колонизацију Владе ФНРЈ. Анализа тих списа
указује на циљеве, начин и резултате колонизације Војводине, прије свега Баната, Барање и Бачке, као и на проблеме на које се наилазило приликом спровођења колонизације.
Од укупно око 45.000 насељених колониста, највише их је насељено из
БиХ – 12.000 породица, затим из Хрватске 8.000 и из Црне Горе 7.000 породица.
Кључне ријечи: Аграрна реформа, колонизација, ДФЈ, ФНРЈ, Војводина, Бачка, Барања, Банат, Срем, колонисти, борци, становништво, породице.
Други свјетски рат је на простору Југославије оставио за собом велику
пустош, жртве, разарања. Ионако сиромашно становништво остало је без кућа,
имања, прихода, те постало још сиромашније. Разорена привреда и пољопривреда нису могле да обезбиједе стварне потребе за прехраном становништва.
Због тога су народноослободилачке власти, под водством КПЈ, већ у другој половини 1944. године почеле да планирају рјешавање питања сиромаштва, беземљаша, људи који су у рату остали без крова над главом, имања и било каквих
прихода. Почело се планирати и пресељавање становништва из пасивних и
разорених дијелова Југославије у регије гдје им се може обезбиједити плодна
земља за обрађивање.
Одлуком о прелазу у државну својину непријатељске имовине, о државној управи над имовином неприсутних лица и о секвестру над имовином коју
су окупаторске власти присилно отуђиле, коју је 21. новембра 1944. донијело
Предсједништво АВНОЈ-а,1 омогућено је касније планирање и спровођење аграрне реформе и колонизације Војводине.
У првој половини 1945. године органи Демократске Федеративне Југославије (ДФЈ) планирају и почињу провођење аграрне реформе и колонизације
у Југославији. Декларативно, аграрна реформа, а нарочито колонизација, треба1

''Службени лист ДФЈ'', бр. 2, 6. фебруар 1945, стр. 13–14.
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ло је да се проведу на простору цијеле Југославије, а практично су проведене
само у Воводини.
Требало је да се проводи унутрашња, односно колонизација унутар одређене народне републике, и спољна, односно колонизација која се проводи из
једне у другу народну републику. У пракси је унутрашња колонизација проведена у јако малом обиму, док је спољна проведена само у Војводини.2
Аграрна реформа и колонизација требало је да ријеше питање додјеле
земље беземљашима, првенствено борцима, ратним војним инвалидима и њиховим породицама, односно породицама са мало или недовољно земље за
обраду.
Начин на који се одвијала аграрна реформа и колонизација показује да је
њен циљ био да се из западних и јужних дијелова Југославије, тј. Хрватске, Босне и Херцеговине, Македоније, Црне Горе, Косова и Македоније, у што већем
броју изврши пресељавање, прије свега српског народа, и његово насељавање
на подручје Баната, Бачке и Срема, односно Војводине.3 Органи државне
власти планирали су да се простор за колонизацију у Војводини обезбиједи
исељавањем њемачке националне мањине и сарадника окупатора.
Намјера за пресељењем што већег броја српског становништва из западних и јужних крајева Југославије на подручје Војводине види се и из Титовог
говора одржаног на сједници Националног комитета ослобођења Југославије од
30. новембра 1944. године: ''Колонизацији нашег становништва у Војводину намјесто истјераних Нијемаца треба одмах приступити, тј. на њемачка имања одмах населити Србе, Црногорце, Личане итд. и то сиромашне и поштене породице''.4
Предсједништво АВНОЈ-а је 3. августа 1945. донијело Закон о ревизији
додјељивања земље колонистима и аграрним интересентима у Македонији и
Косовско-метохијској области.5 Овим законом су скоро свим српским колонистима одузета имања која су им додијељена у доба Краљевине Југославије и, као
избјеглицама и прогнаницима, онемогућен им повратак на њих послије Другог
свјетског рата.
На засједању Привремене Народне скупштине ДФЈ, одржаном 23. aвгуста 1945. године, донесен је Привремени закон о аграрној реформи и колониза-

2

Главна и највећа унутарња и спољна аграрна реформа и колонизација проведене су на простору Војводине. Под територијом Војводине подразумијевала су се 1945. подручја Баната, Бачке
и Срема, јер је Барања током 1945. године изузета из састава АП Војводине и припојена Хрватској.
3
Становништву пренасељених мјеста у ужој Србији, за разлику од осталих српских мјеста у
осталим народним републикама ФНРЈ, није дозвољена значајнија колонизација на подручју
Војводине.
4
Записници НКОЈ-е и Привремене владе ДФЈ 1943–1945, приредили Б. Петрановић и Љ.
Марковић, Београд 1991, стр. 54.
5
''Службени лист ДФЈ'', бр. 56, 5. август 1945, стр. 510–511.
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цији.6 Овим законом предност при додјели земље имали су борци НОР-а, ратни
војни инвалиди и њихове породице. У највећем броју то су били Срби и њихове породице.
Ради провођења аграрне реформе и колонизације, Министарски савјет
ДФЈ донио је Уредбу о Аграрном савјету ДФЈ.7 Овај савјет почиње од 29. августа 1945. да руководи пословима аграрне реформе и колонизације. Аграрни савјет прво дјелује у саставу Министарства за аграрну реформу и колонизацију, а
потом Министарства за колонизацију (1945–1946). О значају Аграрног савјета
говори и чињеница да је његов предједник био Моша Пијаде.
У пословима аграрне реформе и колонизације учествују и министарства
пољопривреде народних република ФНРЈ преко својих одјељења за аграрну реформу и колонизацију.8
На приједлог Ј. Б. Тита, Министарски савјет ДФЈ донио је 2. септембра
1945. Уредбу о реду првенства у додјељивању земље. 9 Предсједник Привредног савјета, а на приједлог Аграрног савјета ДФЈ, донио је Уредбу о оснивању
фондова стамбених и пољопривредних зграда, пољопривредног инвентара и
стоке, сјемена и хране и покућства, прикупљаних конфискацијама и експропријацијама.10 Сет прописа о аграрној реформи и колонизацији употпунила је
Уредба о спровођењу насељавања бораца у Војводини, коју је 8. септембра
1945. донио Аграрни савјет ДФЈ.11
Већ крајем септембра 1945. године обезбијеђени су услови за спровођење аграрне реформе и колонизације у Југославији, односно Војводини. Плановима и програмом аграрне реформе и колонизације одређене су тзв. насељеничке квоте за насељавање колониста на подручју Војводине. На сједници Аграрног савјета ДФЈ од 3. и 4. септембра 1945. предвиђено је насељавање 43.000
породица у Војводини и 1.500 породица у Барањи. Барања је одређена за насељавање бораца из Хрватске. Планирано је да се у Банат, Бачку и Срем насели
12.000 породица из Босне и Херцеговине, 8.000 из Хрватске и 7.000 из Црне
Горе.12
Аграрни савјет је 8. септембра 1945. одредио рејоне, срезове и мјеста у
Војводини, тј. у Банату Бачкој, Барањи и Срему, која ће се насељавати по утврђеним квотама. У Банату је предвиђено насељавање 16.500 породица бораца, од
којих 8.500 из БиХ, а у Срему по 500 породица бораца из Семберије, Босанске
Посавине и Хрватске.
6

''Службени лист ДФЈ'', бр. 64, 28. август 1945, стр. 621–624.
''Службени лист ДФЈ'', бр. 67, 4. септембар 1945, стр. 657.
8
Министарство пољопривреде и сточарства НР Босне и Херцеговине основано је Законом о
Президијуму Народне скупштине БиХ 27. априла 1945. године, а укинуто је 12. априла 1951. У
току 1947. промијенило је назив у Министарство пољопривреде НР БиХ.
9
''Службени лист ДФЈ'', бр. 68, 7. септембар 1945, стр. 667–668.
10
''Службени лист ДФЈ'', бр. 72, 21. септембар 1945, стр. 721–722.
11
''Службени лист ДФЈ'', бр. 72, 21. септембар 1945, стр. 722–723.
12
''Службени лист ДФЈ'', бр. 72, 21. септембар 1945, стр. 722–723.
7
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На основу члана 14 Уредбе о спровођењу насељавања бораца у Војводини, 8. септембра 1945. формирана је Главна комисија за насељавање бораца у
Војводини. Прва је свога представника делегирала Влада НР БиХ, већ 11. септембра 1945. године.13
Послове аграрне реформе и колонизације од 4. фебруара 1946. преузима
Комисија за аграрну реформу и колонизацију Владе ФНРЈ. Народна скупштина
ФНРЈ донијела је 4. фебруара 1946. Закон о оснивању Комисије за аграрну
реформу и колонизацију, којим је Аграрни савјет ДФЈ претворен у ову комисију.14 За предсједника комисије именован је Крсто Попивода. Иста комисија
преузела је све послове укинутог Министарства за аграрну реформу и колонизацију (1945–1946) и Министарства колонизације (1945–1946).
На основу Закона о оснивању комисије за аграрну реформу и колонизацију, Влада ФНРЈ донијела је 15. фебруара 1945. Уредбу о организовању и надлежностима комисије за аграрну реформу и колонизацију при Влади ФНРЈ.15
Да би подстакла колонизацију и помогла колонистима који се насељавају на дијеловима великих посједа експроприсаним између два свјетска рата, првенствено у Војводини и Хрватској, Влада ФНРЈ је донијела Уредбу о ликвидацији обавеза аграрних дужника код Дирекције за финансијску ликвидацију аграрне реформе на великим посједима у сјеверним крајевима.16 Овом Уредбом
свим колонистима који су се населили на експроприсаним посједима опроштена су сва новчана дуговања.
Међутим, и поред свих законских одредаба и нормативних бенефиција
које је држава омогућавала, колонизација није текла глатко. Напротив, јављали
су се многобројни проблеми који су рјешавани у ходу.
Насељавање колониста, посебно оних из Босне и Херцеговине, вршено
је без реда и непрописно, самовољно и неодобрено, што је доводило до премашивања одобрених квота за насељавање. Нешто касније, када се колонизација
увелико одвијала, дио већ насељених односно пресељених колониста из различитих разлога, почиње да се враћа у мјеста свога првобитног пребивалишта.
Комисија за аграрну реформу и колонизацију при Влади ФНРЈ дјеловала
је до 24. априла 1948. године, када је донесен Указ о укидању Комисије за аграрну реформу и колонизацију при Влади ФНРЈ.17

ЗАПИСНИК
седнице Аграрног савета од 3 и 4 септембра 1945 године.

13

Архив Војводине, Одељење за аграрну реформу и колонизацију Главног извршног одбора
Народне Скупштине АП Војводине, бр. 3.
14
''Службени лист ФНРЈ'', бр. 12, 8. фебруара 1946, стр. 117–118.
15
''Службени лист ФНРЈ'', бр. 15, 19. фебруара 1946, стр. 157–158.
16
''Службени лист ФНРЈ'', бр. 70, 30. август 1946, стр. 857.
17
''Службени лист ФНРЈ'', бр. 34, 28. април 1948, стр. 420.
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Седници су присуствовали претседник и сви чланови Аграрног савета,
изузев генрала Владе Шегрта, који је отсутан из Београда.
Након што је прочитан и усвојен записник прошле седнице од 31.
августа о.г., седница је утврдила следећи дневни ред:
1.
Фондови;
2.
О управи над шумама и шумским земљиштем;
3.
О мерама у погледу имања, која потпадају под удар аграрне реформе;
4.
Аграрни закони федералних јединица;
5.
Квота насељеника;
6.
Исељавање самоколониста.
У вези са постављеним дневним редом седнице је донела следеће
ОДЛУКЕ
ад 1.
а) да се преради нацрт Уредбе о фондовима стиме, да ју се постави на
федералну основу, а с посебним освртом на Војводину у погледу бораца;
б) да Министарство колонизације затражи прву рату кредита у износу од
50,000.000 динара за извођење колонизације те да у сарадњи са чланом
аграрног Савета генералом Орешчанином изради нацрт Уредбе о новчаном
фонду за колонизацију;
ад 2.
О управи над шумама и шумским земљиштима, која потпадају под удар
аграрне реформе, формулисана је одлука и то као одлука аграрног савета.
ад 3.
а) да се овласти Министар пољопривреде да изда детаљна упутства о
надзору и чувању живог и мртвог инвентара са поседа који потпадају под удар
аграрне реформе.
б) да се овласти Министар пољопривреде да изда упутства у циљу
осигуравања јесење сетве на земљиштима, која долазе под удар закона о
аграрној реформи и колонизацији;
ц) да се прихвати тумачење да се са одузетих великих поседа одузимају
такођер и производи уз одбитак обавеза у вези са обрадом имања;
ад 4.
да се позову замаљске владе да спреме материјал, који ће бити потребан
у погледу претстојећих земаљских аграрних закона.
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ад 5.
да се за насељавање бораца на 500.000 к. јутара у Бачкој, Банату, Барањи
и Срему у смислу чл.18 закона о аграрној реформи и колонизацији одређују
следеће квоте:
Босна и Херцеговина .......... 12.000 породица
Хрватска
..........
9.000
,,
Црна Гора
..........
7.000
,,
Србија (и Санџак)
..........
6.000
,,
Војводина
..........
6.000
,,
Словенија
..........
3.000
,,
Македонија
..........
2.000
,,
Уколико са ових 45.000 породица не буде исцрпљен фонд од 500.000 к.
јутара населиће се још до 5. 000 породица исте категорије сразмерно утврђеној
квоти.
У погледу ове одлуке изјавили су своје противљење чланови Аграрног
савета Васа Чубриловић, Министар пољопривреде ДФЈ и Сретен Вукосављевић, Министар колонизације ДФЈ.
ад 6.
Да претседник Моша Пијаде преради поднесене нацрте упутства о исељавању самоколониста.
Закључене
Записничар:
(потпис нечитак)

Претседник:
(у потпису) Моша Пијаде

ЗАПИСНИК
Седнице Аграрног савета од 14-IX-1945 г.
Седници су присуствовали претседник и сви чланови Аграрног савета
изузев генерала Владе Шегрта и генерала Богдана Орешчанина.
Након што су прочитани и усвојени записници седнице од 6 те 7 и 8
септембра о. г. седница је утврдила следећи
ДНЕВНИ РЕД
1) Тумачење Закона о аграрној реформи и нолонизацији;
2) Молба колониста ранијих добровољаца;
3) Претставка Министарства пољопривреде и шумарства владе Македоније у питању краљевског имања у Демир Капији;
4) Молба Министарства пољопривреде ваде Босне и Херцеговине за додељивање кредита од 1 милион динара за потребе колониста;
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5/ Избор руковаоца новчаног кредита одобреног од стране Министарства финансија ДФЈ;
6) Дјечје колоније;
7) Предлог решења Министарства пољопривреде ДФЈ о прикључењу
шума државним пољопривредним добрима.
У вези са постављеним дневним редом седница је донела следеће
ОДЛУКЕ:
ад 1
да се усваја предложено и допуњено тумачење Закона о аграрној реформи и колонизацији;
ад 2
да Министарство пољопривреде детаљно проучи питање ранијих добровољаца којима је додељена земља у Панчевачком риту и да поднесе свој предлог Аграрном савету;
ад 3
да се усваја гледиште, да је споменуто имање у Демир Капији дошло
под удар аграрне реформе пошто је Петар Карађорђевић приватно лице те да се
о томе извести Министартсво пољопривреде и шумарства Македоније;
ад 4
а) да се Министарству пољопривреде владе Босне и Херцеговине одобрава кредит од 500.000. (петстохиљада) динара за потребе исхране исељеника
колониста и других федералних јединица, који пролазе преко Босне и Херцеговине;
б) да овака федерална јединица сноси трошкове исхране и смештаја својих исељеника колониста на свом подручју.
ад 5
да се за руковаоца новчаног кредита именује Јерко Радмиловић;
ад 6
а) да се затражи од Министарства народне одбране 300 другарица те да
се за њих организира курс за васпитачице и осталу помоћну службу у дјечјим
колонијама;
б) да се у наведену сврху одобрава кредит од 1,000.000 (један милион)
динара;
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ад 7
да предлог решења о прикључењу шума државним добрима проучи друг
Бринар и да се идућој седници Аграрног савета изнесе образложени став о
поднесеном предлогу.
Закљ учено
Записничар,
Претседник,
Сходно члану 31 Закона о аграрној реформи и колонизацији а према предлогу
савезног Министарства пољопривреде, Аграрни савет ДФЈ доноси следеће
РЕШЕЊЕ
О МЕСТИМА У КОЈИМА ЋЕ СЕ НАСЕЛИТИ БОРЦИ У БАНАТУ,
БАЧКОЈ, БАРАЊИ И СРЕМУ НА ЗЕМЉИ КОНФИСКОВАНОЈ
ОД ЛИЦА НЕМАЧКЕ НАРОДНОСТИ
1) Основу за план насељавања обухваћен овим решењем чини насељавање 45.000 породица бораца према члану 18 Закона о аграрној реформи и колонизацији и то по квоти коју је одредио аграрни савет:
Босна и
.......... 12.000 породица
Херцеговина
Хрватска
..........
9.000
,,
Црна Гора
..........
7.000
,,
Србија (и Санџак)
..........
6.000
,,
Војводина
..........
6.000
,,
Словенија
..........
3.000
,,
Македонија
..........
2.000
,,
У ову квоту улазе и они борци из Косова и Метохије и Македоније који
су били колонизирани а по Закону о ревизији изгубе право раније додељене
земље. Они улазе у квоту оне федералне јединице из које су родом.
2) План насељавања бораца у Банату:
Населиће се 16.500 породица бораца и то 3.000 из Словеније, 2.000 из
Македоније 3.000 из Србије и 8.500 из Босне.
Из Србије ће се населити у срезовима: белоцркванском, алибунарском и
ковинском и то у селима:
Омољица (панчевачки срез)
....... 450 породица
430 ,,
Бан. Брестовац
,,
.......
100 ,,
Плочица (ковински срез)
.......
200 ,,
Ковин
,,
.......
230 ,,
Баваниште
,,
.......
250 ,,
Мраморак
,,
.......
50 ,,
Скорановац
,,
.......
430 ,,
Бела Црква (белоцрквански)
.......
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550 ,,
Бан. Карловац
,,
.......
120 ,,
Шушара
,,
.......
90 ,,
Кусић
,,
100
,,
Старчево (панчевачки)
.......
Из Македоније ће се населити у срезовима Панчевачком и Петроградском и то у селима:
Глогањ (панчевачки срез)
....... 320 породица
Јабука
,,
.......
520 ,,
Краљевићево
,,
.......
530 ,,
Книћане (петроградски)
.......
630 ,,
Из Словеније ће се населити у срезовима вршачком и јашатомићком и то
у селима
Велики Гај
....... 220 породица
100 ,,
Влаковац
.......
130 ,,
В. Средиште
.......
400 ,,
В. Греда
.......
700 ,,
Вршац
.......
250 ,,
Гудурица
.......
100 ,,
Јерисковци
.......
480 ,,
Мариолана
.......
140 ,,
Сеченево
.......
180 ,,
Ст. Лец
.......
170 ,,
Бока (јашатомићка .......
130
,,
Џрв. Неузина
.......
Из Босне и Херцеговине ће се населити у срезу јашатомићком, петроградском и великокиндском и то у селима:
Шупљаја (јашатомићки)
....... 530 породица
100 ,,
Шурјан
.......
130 ,,
Сечање
.......
350 ,,
Сарча
.......
500 ,,
Јаша Томић
.......
500 ,,
Српски Итебеј
.......
350
,,
Нинчићево
.......
200 ,,
Молин (јашатомићки)
.......
170 ,,
Честерег
.......
200 ,,
Нова Црња
.......
320 ,,
Масторт (великокиндски) .......
270 ,,
Хајфелд
.......
260 ,,
Св. Хуберт
.......
210 ,,
Шарлевил
.......
800 ,,
Велика Кикинда
.......
250 ,,
Воћар
.......
Башаид
.......
100 ,,
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Банат. Топола
Мокрин
Св. Ђурађ (петроградски)
Катарина
Клек
Мартиница
Лазарево
Ботош
Бан. Деспотовац
Бан. Двор
Нем. Елемир
Петровград

.......
.......
.......
.......
.......
.......
.......
.......
.......
.......
.......
.......

200
200
200
790
100
130
200
250
500
200
130
200

,,
,,
,,
,,
,,
,,
,,
,,
,,
,,
,,
,,

3) План насељавања бораца у Бачкој
Населиће се 20. 000 породица бораца и то: 7. 000 из Црне Горе, 7.500 из
Хрватске, 3.000 из Босне и Херцеговине и 2.500 из Србије.
Из Црне Горе ће се населити у срезовима сомборском, бачкотополском
и кулском и то у селима:
Ст. Сивац (сомборски)
....... 900 породица
Н. Сивац
.......
300 ,,
Секић (бачкотополски)
.......
600 ,,
Фекетић
.......
400 ,,
Мали Иђош
.......
300 ,,
Црвенка (кулски)
.......
500 ,,
Вепровац
.......
450 ,,
Торжа
.......
500 ,,
Б. Добро Поље
.......
400 ,,
Ст. Врабац
.......
700 ,,
Н. Врабац
.......
500 ,,
Кула
.......
400 ,,
Куцура
.......
250 ,,
Н. Шове (новосадски)
.......
300 ,,
Пашићево
.......
400 ,,
Из Хрватске населиће се у срезовима сомборском, апатинском и оџачком и то у селима:
Крњаја (сомборски)
....... 700 породица
Чонопља
.......
600 ,,
Бајмок
.......
350 ,,
Станишић
.......
1200 ,,
Риђица
.......
650 ,,
Крушевље
.......
130 ,,
Гарково
.......
370 ,,
Колут
.......
500 ,,
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Бездан
.......
300 ,,
Бачки Брег
.......
200 ,,
Сомбор
.......
700 ,,
Свилојево (апатински)
.......
50 ,,
Стаџаре
.......
350 ,,
Сонта
.......
600 ,,
Дорослово
.......
150 ,,
Брестовац (оџачки)
.......
400 ,,
Филипово
.......
250 ,,
Из Србије ће се населити у срезу оџачком и то у селима:
Српски Милетић (оџачки) ....... 400 породица
Оџаци
.......
600 ,,
Каравуково
.......
500 ,,
Дероње
.......
200 ,,
Парабућ
.......
600 ,,
Бач (оџачки)
.......
300 ,,
Из Босне и Херцеговине ће се населити у срезу бачкопаланачком и то у
селима:
Б. Ново Село (бачкопаланачки) ....... 270 породица
Букин
.......
450 ,,
Обровац
.......
350 ,,
Гајдобра Н. и Ст.
.......
650 ,,
Буљкез
.......
280 ,,
Товаришево
.......
300 ,,
Паланка Н. и Ст.
.......
400 ,,
Чиб
.......
150 ,,
Плавна
.......
150 ,,
4) План насељавања бораца у Барањи
Населиће се 1.000 породица бораца из Хрватске и то у Дарди, Јагодњаку
и селима око Беља. Села и број породица које ће се населити одредиће Главна
комисија за насељавање бораца и о томе известити Министарство колонизацији
и аграрне реформе Хрватске да га изврши.
5) План насељавања бораца у Срему
Населиће се првенствено борци из Срема, затим борци из суседних срезова Семберије и Босанске Посавине (500 породица из Хрватске у делу Срема
који је новим разграничењем припао Хрватској села: Сотин, Ловас, Берак и у
вуковарском срезу). У старопазовачком и земунском срезу населиће се инвалиди и борци (породице) Гардиске дивизије. Главна комисија за насељавање бораца одредиће села и број породица које ће се тамо населити водећи рачуна да
се узму у обзир она села у којима се нису привремено населили сељаци из попаљених села у западном Срему.
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6) Борци из Војводине насељаваће се првенствено у крају одакле су или
по тражењу и у друга места Баната, Бачка и Срема о чему ће донети одлуку
Главна комисија за насељавањеспоразумно са одељењем за аграрну реформу и
колонизацију Претседништва Покрајинске народне скупштине Војводине.
7) куће ће борци добити у месту где добијају и земљу по распореду
Главне комисије за насељавање бораца.
8 септембра 1945 год.
у Београду

За Аграрни савет
Претседник,
(у потпису) Моша
Пријаде

ПЛАН НАСЕЉАВАЊА У РЕОНУ БОСНЕ И ХЕРЦЕГОВИНЕ
ПО МЕСТИМА У ВОЈВОДИНИ
ОКРУГ ПЕТРОВГРАД насељавају срезови из Б. и Х. по местима:
1) ШУПЉАЈА насељавају срезови: Дрвар, Бос. Крупа, Бихаћ, Цазин,
Кладуша; може се населити 650 породица а досад је насељен. 630 пор. 4362 чл.
2) СЕЧАЊ насељавају срезови: Билеће, може се населити 370 породица,
до сад насељено 371 пор. 2150 чл.
3) САРЧА насељавају срезови: Гацко, може се населити 250 породица,
до сад насељено 186 пор. 1245 чл.
4) ЈАША ТОМИЋ насељавају срезови: Невесиње, може се населити 400
породица, до сад насељено 186 пор. 1110 чл.
5) ХИНЧИТЕВО насељавају срезови: Билеће, Гацко, може се населити
400 породица, до сад насељено 215 пор. 1131 чл.
6) ЧЕСТЕРЕГ насељавају срезови: Кључ, Приједор, С. Мост, Кот.
Варош, Бос. Нови, може се населити 250 породица, до сад насељено 208 пор.
1422 чл.
7) НЕМАЧКА ЦРЊА насељавају срезови: Кључ, Мркоњић, С. Мост,
Дубица, Бос. Нови може се населити 400 породица, до сад је насељено
8) МАСТРОТ насељавају срезови: Бос. Нови, Мркоњић Град, насељава
се 220 породица, до сад насељ. 190 пор. 1127 чл.
9) ХАЈФЕЛД насељафају срезови: Сански Мост, Лакташи, Б. Градишка,
Кот. Варош, Бос. Дубица, може се населити 310 породица, до сад насељено 107
п. 511 чл.
10) СВ. ХУБЕРТ насељавају срезови: Бихаћ, Цазин, Кладуша, може се
населити 350 породица, до сад насељено 170 пор. 1259 чл.
11) РУСКО СЕЛО насељавају срезови: Кључ, Прњавор, Б.Лука, може се
населити 100 породица, до сад насељено 106 пор. 677 чл.
12) ШАРЛЕВИЛ насељавају срезови: Бос. Крупа, Бос. Петровац, Л.
Паланка; може се населити 200 породица, до сад насељено 156 п. 1206 чл.
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13) СОЛТУР насељавају срезови: Дрвар; може се населити 200
породица, до сад насељено 141 пор. 948 чл.
14) ВЕЛИКА КИКИНДА насељавају срезови: Бихаћ, Бос.Грахово; може
се населити 400 породица, до сад насељено 2 пор. 9 чл.
15) БОЧАР насељавају срезови: Крупа; може се населити 150 породица,
до сад насељено
16) БАЧ. ТОПОЛА насељавају срезови: Цазин; може се населити 75
породица до сад насељено
17) НАКОВО насељавају срезови: Бос. Петровац, Б. Грахово; може се
населити 275 породица, до сад насељено 276 п.1841 чл.
18) МОКРИН насељавају срезови: Б. Грахово; може се населити 175
породица до сад насељено 86 п. 566 чл.
19) БЕГЕЈ СВ. ЂУРАЂ насељавају срезови: Лушци Паланка; може се
нас. 250 породица, до сад насељ. 1 пор. 8 чл.
20) КАТАРИНА насељавају срезови: Столац, Љубиње, Мостар,
Љубушки, Коњиц; може се населити 400 породица, до сад насељено 441 пор.
2473 чл.
21) КЛЕК насељавају срезови: Требиње; може се населити 300 породица
до сад насељено 317 пор. 169 чл.
22) МАРТИНИЦА насељавају срезови: Грачаница, Брчко, Бељина, Бос.
Шамац, Тузла, Сребрница, Власеница, насељава се 280 породица, до сад насељ.
217 п. 1021 чл.
23) ЛАЗАРЕВО насељавају се срезови: Виноград, Сарајево, Рогатица,
насељава се 525 породица, до сад насељ. 182 п. 704 чл.
24) БАН. ДЕСПОТОВАЦ насељавају се срезови: Мркоњић, Јајце,
Бугојно, Гламоч, Ливно, Купрес, Травник, насељавају се 550 породица, до сад
насељено 472 пор. 3296 чл.
25) НЕМАЧКИ ЕЛЕМИР насељавају се срезови: Бос. Петровац
насељава се 150 породица, до сад нас. 150 пор. 878 чл.
26) ПЕТИН насељавају се срезови: Приједор, Пискавица, Градишка,
Лакташи, Кот. Варош, Прњавор, Бања Лука, насељава се 100 породица, до сад
нас. 12 пор. 41 чл.
27) ПОТИСКИ СВЕТИ НИКОЛА насељава се срез: Кладуша, насељава
се 100 породца до сад нас.
СВЕГА БАНАТ
ОКРУГ СРЕМ
28) НОВА ПАЗОВА насељавају округ Добој, Тузла насељава се 500
породица, до сада насељ. 160 пор. 773 чл.
ОКРУГ БАЧКА
29) БАЧКО НОВО СЕЛО насељавају муслимани укупно 500 породица
30) ПЛАВНО до сад насељено 1 пор. 6 чл.
31) БУКИН насељавају се срезови: Бугојно, Гламоч, Прозор, Купрес,
насељава се 600 породица, до сад насељено 442 пор. 2743 чл.
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32) ОБРОВАЦ насељавају се срезови: Јајце, Травник, Бугојно, Гувно,
насељава се 370 породица, до сад насељ. 117 пор. 920 чл.
33) НОВА ГАЈДОБРА насељавају се срезови: Гацко, Љубиње,
Љубушки, Столац, Требиње, насељава се 250 породица, до сад насељ. 187 п.
968 чл.
34) СТАРА ГАЈДОБРА насељавају се срезови: Мостар, Невесиње,
насељава се 500 породица, до сад насељ. 492 п. 2663 чл.
35) ТОВАРИШЕВО насељавају се срезови: Дувно, Ливно. насељава се
165 породица до сад нас:
36) ЧИБ насељавају се срезови: Бос. Петровац, насељава 240 породица,
до сад насељено 2 породице 18 чл.
37) БАЧКА ПАЛАНКА насељава срез: Дрвар, свега насељено 400
породица, до сад насељено 2 породице 18 чл.
ПЛАН НАСЕЉАВАЊА У РЕОНУ ЦРНЕ ГОРЕ
ПО МЕСТИМА У ВОЈВОДИНИ
ОКРУГ СОМБОР
1) СТАРИ СИВАЦ насељава срез Бијело Поље; може се нас. 400
породица, до сада нас. 140 п. 878 чл.
2) НОВИ СИВАЦ насељава срез Плевље, може се населити 400
породица, до сад насељено 257 п. 1362 ч.
ОКРУГ СУБОТИЦА
1) СЕКИЋ насељавају срезови: Петињски, Барски, може се населити
1000 пород., до сад насељено 459 п. 2865 чл.
БОСНА И ХЕРЦЕГОВИНА
Ред.
број
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Место
Шупљаја
Сечањ
Сарча
Нинчићево
Честерег
Масторт
Хајфелд
Св. Хуберт
Шарлевил
Вел. Кикинда
Береј Цв.
Ђурађ

Срез
Јаша Томић

Српска Црња
Вел. Кикинда
Српска Црња
Петровград
476

Насељено до
19.XI.1945
Породица
Душа
643
4332
483
2647
186
1189
1
8
226
1436
127
726
33
140
27
157
164
1197
2
8
82
524
297
1765
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13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.

Катарина
Клек
Матриница
Лазарево
Бан.
Деспотовац
Нем. Елемир
Петровград
Наково
Руско село
Солтур
Бачко Н. Село
Букин
Обровац
Гајдобра
Нова Гајдобра
Товаришево
Нова Паланка
Нова Лагова

Вел. Кикинда
Српска Црња
Вел. Кикинда
Бачка Паланка

158
171
71
491
162
14
321
9
38
2
74
94
138
76
59
5

878
837
496
3296
966
70
2118
17
252
10
500
481
603
382
341
13

87

681

4241

26070

Стара Пазова
Укупно

ТАБЕЛАРНИ ПРЕГЛЕД ПРИМЉЕНИХ И РЕШЕНИХ МОЛБИ
ЗА НАСЕЉАВАЊЕ, КАО И ОНИХ КОЈЕ НИСУ РЕШЕНЕ
Предложено
Ред.
бр.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Федерат.
јединица
или аутоном.
област
Србија
Војводина
Хрватска
Словеначка
Босна и
Херцеговина
Црна Гора
Македонија
УКУПНО

Неодобрено

1.495
615
6.653
474

564
465
238
213

2
8
1
-

спорно
са
мало
под.
1
2
-

3.894

-

45

4.626
1.830
19.587

392
909
2.781

161
164
381

број
молби

које су у
бивши
решавању колонисти

На дан 14 – XII – 1945.
год.

Одобрено
одбивене
13
4
197
-

915
136
6.217
261

75

6

3.768

9
229
316

335
34
589

3.729
494
15.520

Израдио,
(потпис нечитак)

у м. ов. пресељено
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3.924 породице
18.705 душа
УКУПАН ПРЕГЛЕД
НАСЕЉАВАЊА ПО РЕОНИМА ВОЈВОДИНЕ ДО 1 ДЕЦЕМБРА 1945
ГОДИНЕ
Ред.
бр.

Реон
насељавања

1
2
3
4
5
6
7
8

Србија
Македонија
Хрватска
БиХ
Словенија
Инвалиди
Војводина
Црна Гора
УКУПНО:

Насељено стално

Насељено стално

Насељено укупно

Породица Душа Породица Душа Породица Душа
15
96
29
155
44
251
2
21
3
19
5
40
2.361
12.898
615
1.858
2.976
14.756
4.632
29.233
390
2.077
5.022
31.310
51
490
9
45
60
535
11
50
2
8
13
58
36
156
2
6
38
162
1.359
7.437
161
227
1.520
7.634
8.467
50.351
1.211
4.395
9.678
54.746

MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE I
STOČARSTVA
NARODNE VLADE BOSNE I HERCEGOVINE
Odjelenje za agrarnu reformu i kolonizaciju
Broj: 18786/45 Arik broj: 5492/45
Sarajevo 25.XII. 1945 g.
PREDMET:

Davanje mišljenja na zahtjev Agrarnog savjeta pod
br. 260 o rješavanju pitanja crkvenih zemalja.
AGRARNOM SAVЈETU
BEOGRAD

Eksproprijacija crkvenih imanja spominje se u Zakonu o аgrarnoj reformi i
kolonizaciji na dva mjesta u čl. 3 tač. c/ i u čl. 8. U čl. 3 kaže se da će preći u državne
ruke zemljišni posјedi crkava, manastira, vjerskih ustanova i svih vrsta zadužbina
svjetovnih i vjerskih.
U čl. 8 stoji: Od postojećih posjeda pojedinih bogomolja, manastira i vjerskih
ustanova oduzeće se samo višak preko 10 hektara njihove ukupne površine, njiva,
bašta, vinograda, voćnjaka, utrina i šuma.
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Na prvi pogled izgleda da su ove dvije odredbe jedna s drugom u protuslovlju. Međutim to ne stoji, niti može biti. Odredba u čl. 3 jest načelne prirode a to znači
da se imade oduzeti sva zemlja bez razlike dali se radi o zadužbinama ili se radi o
crkvama, manastirima i vjerskim ustanovama.
Odredba u čl. 8 jest izuzetak od pravila i odnosi se samo na bogomolje, manastire i vjerske ustanove, a ima za cilj da omogući izdržavanje ovih pravnih lica i to isključivo ovih. Ta odredba zadužbine i ne spominje.
Da je to tako slijedi iz pojma zadužbine. Zadužbina je u smislu građanskog
prava odredaba pojedinih lica, po kojoj se zavještava izvjesna imovina u pobožne i
opšte korisne svrhe. Prema tome je zadužbina vjerska ili svjetovna.
Postanak ovakvih zadužbina potiče iz vremena, kad je krug javnih funkcija,
koje je država na se preuzimala, bilo vrlo ograničen i kad su pojedinci, koji su bili u
mogućnosti, rukovodeći se izvjesnim moralnim pobudama htjeli zavještavanjem
imovine da doprinesu svoj dio u oblasti onog javnog staranja, u kojoj je država bila i
suviše slaba da zadovolji potrebama, koje su joj se nametale.
Moderna država, a naročito naša narodna država, ne samo da je proširila krug
svojih funkcija, nego ona ide za tim da sve dužnosti iz oblasti javnog staranja ili
sama preuzme ili, ako to neće, da im odredi tačan pravac i da njihovo vršenje stavi
pod svoju kontrolu. Zato kad je riječ o svrsi, kojoj je zavještana imovina služila, onda
je ta svrha postala ne samo izlišna, nego više puta i neodrživa.
Princip koji je postavljen da zemlja ima da pripadne onome ko ju radi, ima da
potisne svrhu, kojoj su zadužbine služile, jer ovu svrhu usled proširenih funkcija preuzela je sama država na sebe. Zadužbine su privilegije za izvjesne ustanove ili lica i
kad je zakonodavac te zadužbine ukinuo time je htio reći da ukida i privilegije i da
privilegisane ustanove ili lica izjednači sa neprivilegisanim. Pri tome nije pravio razlike između zadužbine vjerskih i zadužbina svjetovnih.
Ipak, kako je rečeno, zakonodavac je dopustio izuzetak. Taj se odnosi na onu
imovinu, koja je određena za izdržavanje bogomolja, manastira i vjerskih ustanova a
koje ostaju i dalje u oblasti staranja pojedinih priznatih vjerskih zajednica.
Zato kod rješavanja pitanja eksproprijacije crkvenih zemljišnih posjeda treba
obzirom na intenciju zakonodavca razlikovati kojoj svrsi služi dotični posjed. Kod
odlučivanja težište je na svrsi imovine a ne na oznaci vlasnika (pravnog lica) kome
imovina pripada.
Kod svih zadužbina, bilo u njihovim pravilima, bilo u povelji, kojom se zasnivaju, izričito je naznačena svrha kojoj zadužbine, u ovom slučaju imovina, služi. To
je slučaj po Ustavu Srpske pravoslavne crkve iz 1931 godine (čl. 253 i 254), kao i po
Ustavu Islamske vjerske zajednice iz 1936 godine (čl. 10, 12 i 182).
Po Ustavu Srpske pravoslavne crkve zadužbine služe za vjerske, crkveno prosvjetne, dobrotvorne ili druge potrebe Srpske pravoslavne crkve ili pojedinih njenih
sastavnih dijelova, zavoda i ustanova (čl. 253). Po Ustavu Islamske vjerske zajednice
sva nepokretna dobra Islamske vjerske zajednice služe isključivo za vjerske, vjerskoprosvjetne i humane svrhe Muslimana (čl. 9 i 180).
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Prema tome kad je u pitanju eksproprijacija imovine Srpskopravoslavne crkve
ili Islamske vjerske zajednice onda se po pravilu oduzima sva imovina osim one, koja služi za izdržavanje bogomolja, džamija, manastira,tekija i vjerskih ustanova.
Prosuđujući ovo pitanje sa stanovišta pravnih lica, odnosno sa stanovišta
subjekata prava valja istaći ovo:
Srpska pravoslavna crkva jest pravno lice sama za se. To slijedi iz čl. 3 Zakona o Srpskoj pravoslavnoj crkvi čl. 5 Ustava. Ali po istim ovim propisima pravna su
lica i eparhije, crkvene opštine, manastiri, zadužbine, samostalne ustanove ili takvi
fondovi, i prema crkvenoj namjeni, i pojedini hramovi. Sva ta pravna lica imaju i
svoju imovinu, što izričito stoju čl. 243 Ustava.
Po Ustavu Islamske vjerske zajednice pravna su lica sama Islamska verjska
zajednica kao i pojedine njene ustanove pa čak i organi predviđeni Ustavom (čl.8).
Koliko je pravno ispravno, da organ bude pravno lice nije potrebno na to se osvrtati.
Više je važno, što se u čl. 9 kaže, da vakufska dobra i sva druga dobra i ustanove islamske vjerske zajednice ostaju njeno vlasništvo i.t.d. odnosno što se u čl. 180 kaže
da sva nepokretna dobra pripadaju vlasništvu odnosnih vjerskih ustanova, u koje prema stilizaciji ovog člana ubraja vakufe, džematske, sreske i druge zaklade te samostalne imovinske uprave. Prema ovim zakonskim odredbama, koje su dosta nejasne,
dade se ipak izvesti, da je Islamska vjerska zajednica kao takova pravno lice, ali da
su i vakufi t.j. zadužbine kao i džematske, sreske i druge zaklade takođe pravna lica i
to svako za se, jer imaju svoju imovinu i svoju svrhu. Prema tome i po ustavu Srpsko
pravoslavne crkve kao i Ustavu Islamske vjerske zajednice postoji više pravnih lica u
svakoj od ovih vjerskih zajednica, od kojih svako od njih ima i svoju imovinu.
Sličan slučaj biće i kod Rimo-katoličke crkve kako sam se osvjedočio po
zemljišnim knjigama gdje su nekretnine upisane čas na Rimokatolički župni ured,
čas na Rimo-katoličku stolnu crkvu kao i na Prvostolni kaptol Vrhbosne.
Iz svega ovoga slijedi da pod eksproprijaciju spada sva imovina crkava u
koliko ona ne služi svrsi, koju predviđa član 8 Zakona.
Važno je istaći šta se razumijeva pod vjerskim ustanovama, jer je i njihova
imovina u granicama Zakona zaštićena.
Pod vjerskim ili bolje reći vjersko-prosvjetnim ustanovama, razumijevaju se
na primjer kod Srpske pravoslavne crkve škole i zavodi za njegovanje i razvijanje
crkveno-prosvjetne i crkvene umjetnosti te škole za obrazovanje srpsko-pravoslavnog sveštenstva oba reda (čl.221 i 222 Ustava), a kod Islamske vjerske zajednice
Viša islamska šerijatsko-teološka škola, Gazihusrefbegova medresa, zatim niže i početne medrese, tečajevi i mektebi kao i autonomne vjerske škole. Prema tome i imovina koja prema zadužbinskoj povelji služi izdržavanju ovih vjerskih ustanova jest
zaštićena u granicama zakona (čl.8).
Ovo je osnovna linija, po kojoj se imade rješavati pitanje imovine crkava i t.
d. a svaki konkretni slučaj mora se svestrano ispitati uzevši u prvom redu u obzir
sadržaj zadužbinske isprave kao i upise u zemljišnim knjigama.
Pomoćnik ministra,
(потпис нечитак)
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АГРАРНИ САВЕТ
Демократске Федеративне Југославије
Бр. 2
4/5 1946 год.
Београд
МИНИСТАРСТВО КОЛОНИЗАЦИЈЕ
ДЕМОКРАТСКЕ ФЕДЕРАЦИЈЕ ЈУГОСЛАВИЈЕ
АГРАРНОМ САВЕТУ ФНРЈ
Број: 92/45 р.
БЕОГРАД
Дана 4-I 1946 год.
БЕОГРАД
По споразуму Пољске Републике и ФНРЈ, иселиће се преко 20.000 Пољака из Босне и Херцеговине за Пољску. Преме усменим подацима Министра
пољопривреде Босне и Херцеговине то ће иносити око 4.500 породица. Сва
земља тих Пољака остаје земљишном фодну Босне и Херцеговине. Народна Република Босне и Херцеговине добила је највећу квоту колониста за Војводину.
Њеном земљишном фонду од напуштене немачке земље у Босни, сада се прикључује још и земља коју остављају ови Пољаци. Тако Народна Република
Боснa и Херцеговина долази сада у повољнији положај за унутрашњу колонизацију од многих других народних република.
С друге стране, очигледно је да је Народна Република Србија добила релативно мало места за колонизацију. Нашим ранијим аргументима додајемо сада извадак из студије Гастона Гравијера написаних 1915 године о густини становништва у Србији. После детаљне анализе густине становништва по срезовима и географским окрузима, Гастон Гравијер каже: ''Србија је скоро искључиво
земљорадничка држава. У њој су најплодније равнице (Мачва, Моравска долина, Стиг) у исти моменат и најгушће насељено, и мора се приметити, да је за
чисто пољопривредну земљу та густина врло велика; то је скоро густина великих индустријских држава: Немачка (1910) 120, Италија (1911) 121, Енглеска
(1911) 144 становника на 1 км²''.
Овде морамо нагласити да ове бројке не дају још увек потребну слику,
јер Србија је аграрна земља, она запосљава своје становништво главно у пољопривреди док индустријски насељене земље запосљавају велики део становништва у индустрији. Тако посматрана Србија је далеко пресељенија нег многе
европске, индустријске државе.
На основу свега овога сматрамо да се квота Босне и Херцеговине може
да смањи за 2.000 породица (по овоме ће Босни и Херцеговини остати опет још
од 2.000 породица Пољака земље у њихов земљишни фонд), а да се српска
квота повећа за исти инос.
Шаљући Вам овај предлог мислимо да треба да о њему буде рећи на
сутрашњој седници Аграрног савета.
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Смрт фашизму – Слобода народу!
Министар колонизације,
(С. Вукосављевић)
АГРАРНИ САВЕТ
Демократске федеративне Југославије
Бр. 12/46
6 – I – 1945 год.
БЕОГРАД
ПРЕТСЕДНИКУ ВЛАДЕ БХ
Сарајево
Насељавање колониста из БХ у Војводину вршено је стално без реда и
непрописно стоп број досељених породица већ премаша десет хиљада стоп
молим наредите хитно да се одмах обустави свако даље упућивање колониста а
нарочито да спречите самовољна и неодобрена пресељавања која су досад била
врло честа из ваше јединице стоп понављамо молбу да не упућујете ниједну
породицу без претходног споразума о нама.
Претседник аграрног савета
Пијаде
АГРАРНИ САВЕТ
Демократске федеративне Југославије
Бр. 80
15/II 1946 год.
БЕОГРАД
U vezi obrazloženog zahteva Ministarstva kolonizacije DFJ br. 9366 od 25/X
1945, a na osnovu člana 18 Uredbe o naseljavanju boraca u Vojvodini od 21.IX.1945
god. Agrarni savet DFJ donosi ovo
REŠENJE
Da se specijalno na teritoriji Bosne i Hercegovine zbog teških opštih materijalnih i saobraćajnih prilika kolonisti mogu prevoziti kamionima i na relacijama gde
ne postoji železnički saobraćaj od zbirnih stanica pa do utovarnih železničkih stanica
na teret novčanog fonda Agrarnog saveta.
Smrt fašizmu = sloboda narodu!
''DASP''
Pretsednik
Agrarnog saveta DFJ,
(Moša Pijade)
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КОМИСИЈА
ЗА АГРАРНУ РЕФОРМУ И КОЛОНИЗАЦИЈУ
ПРИ ВЛАДИ
ФЕДЕРАЛНЕ НАРОДНЕ РЕПУБЛИКЕ ЈУГОСЛАВИЈЕ

Број 13418 1946 год.
Дана 31- XII - 1946 год.
БЕОГРАД
СТАЊЕ И ПРОБЛЕМИ КОЛОНИЗАЦИЈЕ
За колонизацију је предвиђено Законом 500.000 кат. јутара земље. Од
тога је за колонистe по борачкој линији предвиђено 450.000 кат. јут., а осталих
50.000 за обезбеђење извршења Закона о ревизији у Македонији и КосовскоМетохијској области. Касније, одлуком Комисије за аграрну реформу и колонизацију за ревизију остављено 30.000 кј., а 20.000 је издвојено за исељенике-повратнике из Аустралије, Канаде и других земаља.
Од предвиђених 450.000 кј. за насељавање бораца-земљорадника, отпада
на аутономну покрајину Војводину 435.000 кј. а у Барањи 15.000 кј.
Рачунајући просечно по 10 кј. на једну породицу, одређено је да се насели 45.000 породица, и то 43.000 у аутономној покрајини Војводини, а 1.500 у
Барањи. Земља у Барањи била је одређена за борце из Хрватске и то за 1.500
породица, а земља у аутономној покрајини Војводини била је одређена сразмерно на све народне републике.
Стање пресељавања на дан 31.XI.1946 год, било је следеће:
Народна република
или аутон покр.
Босна и Херцеговина
Хрватска
Црна Гора
Србија
Војводина
Словенија
Македонија
Свега

Предвиђена
квота
12.500
8.000
7.000
6.500
6.000
1.500
2.000
43.500

Пресељено
до 31.XI.
11.963
9.412
6.742
5.129
6.606
591
1.557
42.200

Остало за
пресељавање
939
297
1.407
910
443
3.996

Више
пресељено
1.111
606
1.717

Сви пресељени нису остали у Војводини. Многе породице су се вратиле
у стари крај. Неке су тражиле сагласност, или се барем пријавиле главној комисији за насељавање бораца, а друге нису тражиле никакву сагласност, него су
једноставно оставиле кућу и земљу и вратиле се натраг о своме трошку. До 30
октобра вратило се са знањем Главне комисије у Новом Саду 1.397 породица и
то:
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Босна и Херцеговина 595, Србија 280, Хрватска 277, Црна Гора 170,
Словенија 40, Македоније 35.
На место њих треба преселити нове породице.
Земљу предвиђену за колонизацију у Барањи, народна република Хрватска искористила је у потпуности. Населила је више од 1.500 породица, али од
тога свега око 800 по линији савезне колонизације, и дајући им земљу и инвентар по кључу за савезне колонисте у аутономној покрајини Војводини. Остале
је насељавала као унутрашње колонисте, дајући им компетенцију земље и инвентар такође по кључу за унутрашње колонисте.
До 21.XI. у аутономној покрајини Војводини земљом и кућом је надаљено, и земља измерена за око 40.000 породица.
При одређивању броја породица за насељавање узео се просек од 10 кј.
земље на једну породицу. Према досадашњем раду геометара на терену изашло
је просечно око 9 кј. за једну насељену породицу. На тај начин после пресељавања 43.500 породица, остаће око 43.500 кј. земље, што значи земља за нових
4.800 породица. Та је земља углавном разбацана по појединим колонијама и
углавном без кућа. Тачан преглед гдје се колико ове земљe налази можемо добити тек после завршетка барем основних радова на терену од стране геометара. Пошто је ова земља, како смо већ рекли углавном без кућа, то ће се за насељавање ових 4.800 породица поставити проблем зидања кућа. Негде ће се вероватно моћи извршити оправка оштећених кућа. Али, како земља тако и фонд
оштећених кућа у вези са односном земљом непознат је за сада.
Како се из напред наведене статистике види највећи број непресељених
колониста има народна република Србија, затим Босна и Херцеговина и Словенија. Народна Република Србија треба да пресели 1.400 породица, а већ одобрених молби од стране Комисије има преко 2.300. То је стога што ће бар 50%
од ових, према подацима Министарства пољопривреде Н.Р. Србије одустати од
колонизације. Изгледа, међутим да ће одустати много више, тако да ће свакако
бити потребно поновно одобравати нове молбе из Србије. Међутим, било би
врло ризично даље одобравање молби, док се не пониште молбе оних који се
неће преселити. Министарство пољопривреде већ је неколико пута питало молиоце и тражило да се дефинитивно изјасне хоће ли се пресељавати или неће.
Кријући се иза чл. 7 Уредбе о насељавању бораца у Војводини, молиоци избегавају да даду тачан одговор користећи предвиђени рок од годину дана за размишљање. То је главни разлог зашто је колонизација из народне републике Србије стала.
Народна република Боснa и Херцеговинa такође има више одобрених
молби од 940, колико још има места на њиховој квоти. Министарство пољопривреде и сточарства Н.Р. Босне и Херцеговине није се строго држало рока од
годину дана за поништавање донетих одлука за насељавање у Војводини. Ипак
су ти прописи поменуте Уредбе отежавали и данас отежавају пресељавање до
висине њихове квоте. Ових дана добили смо писмо којим траже да се рок скрати онако како је наша Комисија предвидела. Пресељавање из Н.Р. Босне и Хер484
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цеговине је остало ради демобилизације старијих годишта. Народна република
Босна и Херцеговина није имала један сталан критеријум за насељавање у Војводину. У времену слабог прилива молби првобораца, имали су врло благ критеријум. Сада је остало врло мало места, а јављају се бројно првоборци из 1941
и 42 године, врло сиромашни или без имало земље. Да би се осигурало правилно решавање молби потребан је известан систем, што успорава рад.
Народна република Словенија није могла да попуни своју првобитно
предвиђену квоту од 3.000 породица. Преселила је свега око 600. 1.500 места,
одрекла се у корист других република јер јој се првобитна свота показала
превелика. Тих 1.500 места раздељени су по осталим народним републикама.
Око 900 места резервирали су за борце из Јулијске Крајине и уопште Словеначког приморја, који нису имали тамо земље, али који су требали да остану у
своме крају још извесно време. Данас Словеначка влада сматра да треба већ
приступити пресељавању ових породица. Тај свој став телефонски је Министарство пољопривреде и шумарства Н.Р. Словеније саопштило нашем Отсеку
за пресељавање. По њиховом извештају стотину од ових породица већ је
спремно за пут.
Један од врло важних проблема који су искрсли у току колонизације и
који су данас врло актуелни јесте и питање оправке кућа оштећених у току борбе и пре насељавања. Унутар тога опет најважније је питање стакла. За оспособљавање станбених просторија за колонисте потребно је око 30.000 квадратних метара прозорског стакла. Пре двадесетак дана дато је одобрење за оправку
кућа углавном је обезбеђен.
Поред оправке поставља се и питање изградње нових кућа и то како на
земљи која је већ била предвиђена за савезну колонизацију а на којој нема станбених просторија (око 43.000 кј, о којој је горе било речи) тако и на земљи од
око 300.000 кј. предвиђеној првобитно за подизање нових насеља у оквиру унутрашње колонизације аутономне покрајине Војводине.
Радом Мешовите ревизионе комисије, по Закону о ревизији од 5 августа
1945 изгубило је зeмљу у Македонији око 2.000 и у области Косова и Метохије
око 3.000 ранијих колониста, сви са правом на Војводину. Од ових колониста
од 1.XII.46 преселило се за Војводину 1.548 породица по линији ревизије.
Многе су породице, које овај Закон погађа, учествовале у Народно-ослободилачкој борби и као такве по борачкој линији већ пресељене у Војводину на
рачун квота појединих народних република. Само из Н.Р. Црне Горе преселило
се по борачкој линији скоро 1.000 породица старих колониста на Косову и Метохији. Остале породице од ових не јављају се нашој Комисији без обзира на
различите апеле и позиве било у штампи било преко народних одбора. Тако
њихов положај није могао да буде коначно регулисан. Изгледа међутим да је
највећи део ових породица настањен својевољно у Војводини и успео да добије
земљу и кућу без решења Комисије за аграрну реформу и колонизацију при
Влади ФНРЈ и без решења Главне комисије за насељавање бораца у Новом Саду. Ових дана добили смо спискове око 5.000 породица насељених у Војводини
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који немају потребно решење за насељавање. Међу овима ће свакако бити највећи број ранијих колониста по чијем предмету су радиле Мешовите комисије
и од којих је још око 2.500 треба да остане у Војводини зато што им није
остављено у староме крају довољно земље за опстанак, а остали треба да се сви
врате, јер им је остављено довољно земље да могу да опстану у томе крају.
Смрт фашизму – Слобода народу!

STANJE KOLONISTA U VOJVODINI
PO FEDERALNIM NARODNIM REPUBLIKAMA NA DAN 1 MAJA 1946
Red.
br.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

9.

10.

11.
12.

Federalna
Republika
Bosna i Hercegovina
Hrvatska
Crna Gora
Srbija
Slovenija
Makedonija
Invalidi
Garda
Bivši kolonisti iz Makedonije koji su izgubili pravo na ranije
dobivenu zemlju
Bivši kolonisti iz Makedonije koji su naseljeni na račun mak.
kvote
Bivši kolonisti sa Kosmeta koji se naseljavaju u Vojvodini
Vojvodina
Svega na dan 1 maja
BARANJA

Naseljeno
stalno
por.
duša
10261
65200
7457
40313
4387
22110
4496
26977
590
2409
690
3841
152
623
720
3575

Naseljeno
privremeno
por.
duša
547
2786
164
937
441
1751
141
668
=
=
20
72
254
926
=
=

Naseljeno
ukupno
por.
duša
10808
67986
7621
41250
4828
23861
4637
27645
590
2409
710
3913
406
1549
720
3575

820

4836

=

=

820

4836

101

770

=

=

101

770

179
6606
36459
1500

1049
27805
199868

=
=
1567

=
=
7140

179
6606
38026

1049
27805
207008

37959
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КОМИСИЈА
ЗА АГРАРНУ РЕФОРМУ И КОЛОНИЗАЦИЈУ
ПРИ ВЛАДИ
ФЕДЕРАЛНЕ НАРОДНЕ РЕПУБЛИКЕ ЈУГОСЛАВИЈЕ

Пов. Број
19
1947 год.
Дана 24-II-1947 год.
БЕОГРАД
VLADI FEDERATIVNE NARODNE REPUBLIKE JUGOSLAVIJE
= Generalnom sekretarijatu=
BEOGRAD
Podnosimo Vam izvještaj o radu na agrarnoj reformi i kolonizaciji u toku
1946 god.
Zakonom agrarne reforme i kolonizacije (čl. 18) predviđeno je da se izdvoji
500.000 kj. zemlje, koja je odlukom AVNOJ-a od 21 novombra 1944 god. konfiskovana od lica nemačke narodnosti, za kolonizaciju. U saglasnosti sa Ministrom poljoprivrede FNRJ ova je zemlja izdvojena tako da se 485.000 kj. nalazi u A.P.
Vojvodini a 15.000 u Baranji odnosno u N.R. Hrvatskoj. Od ove ukupne zemlje
predviđeno je, kasnije, da se 460.000 kj. izdvoji za naseljavanje boraca-zemljoradnika, i 50.000 kj. za naseljavanje onih ranijih kolonista u Makedoniji i KosovskoMetohijskoj oblasti koji su po zanimanju zemljoradnici, a zemlju gube po Zakonu o
reviziji dodeljivanja zemlje kolonistima i agrarnim interesentima u Makedoniji i Kosovsko-metohijskoj oblasti od 5 avgusta 1945 god. Kasnije se uvidelo da za zadovoljenje ovih ranijih kolonista nije potrebno 50.000 k.j. zemlje, nego znatno manje. S
druge strane pojavio se problem smeštaja naših iseljenika-povratnika iz Amerike i
drugih mesta, a koji su po zanimanju zemljoradnici. Na osnovu svega toga komisija
za agrarnu reformu i kolonizaciju pri Vladi FNRJ donela je odluku da se površina od
50.000 kj. podeli tako da za ranije koloniste sa Kosova i Makedonije ostane 30.000
kj., a da se ostalih 20.000 kj. upotrebi za naseljavanje naših iseljenika-povratnika koji
su po zanimanju zemljoradnici.
Kako su bile razdeljene kvote po pojedinim narodnim republikama izvestili
smo Vas našim aktom br. 5023 od 24.V.1496 g.
U toku sprovođenja kolonizacije pokazalo se da kvote pojedinih narodnih
republika za kolonizaciju u Vojvodini nisu najpravilnije podeljene. Zato je kasnije
došlo do izvesnih promena u kvotama. N.R. Slovenija smanjila je svoju kvotu najpre
za 1.500 porodica, s tim da u ostalih 1.500 porodica ostane 900 mesta rezervirano za
borce-zemljoradnike iz Slovenačkog Primorja. Kasnije, zapravo 20 januara 1947
god. N.R. Slovenija se odrekla i tih 900, tako da je njena kvota od 3.000 smanjena na
600. Na račun ovoga smanjenja naša je Komisija povećala kvote: N.R. Srbije za 500
porodica, N.R. Bosne i Hercegovine za 500 porodica i N.R. Hrvatske na 500 porodica. Ostalih 900 mesta, koja su ostala upražnjena tek sa novom odlukom Vlade N.R.
Slovenije od 20 januara 1947 god., još nije podeljen.
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Što je do sad aučinjeno po pitanju preseljavanje boračkih porodica za Vojvodinu vidi se iz sledećih podataka:

Bosna i Hercegovina
Hrvatska
Crna Gora
Srbija
A.P. Vojvodina
Slovenija
Makedonija
Ukupno
Gardista bez obzira na
narodne republike
Preseljeno po reviziji

Kvota do
1.I.1946
12.500
9.500
7.000
6.500
6.000
1.500
2.000
45.000

preseljeno
do
25.XII.1946
6.443

12.507

-

3.029
768
141
109
251
15.444

6.385
5.275
5.916
667
1.663
42.223

615
1.228
84
833
337
3.097

700

700

42.923
1.877
44.800

2.397

Ukupno preseljeno

Za 1947

Od ovih preseljenih porodica vratilo se natrag iz različitih razloga oko 2.000
porodica iz svih narodnih republika, a najviše iz Bosne i Hercegovine i Hrvatske. Na
taj način Narodna Republika Hrvatska, koja je preselila 324 porodica više no što je
predviđena spala je odprilike na svoju kvotu, N.R. Slovenija takođe spala na oko 600
porodica. N.R. Bosna i Hercegovina treba da preseli još oko 5 do 600 porodica.
Od ukupno naseljenih 44.800 porodica, odnosno od oko 42.000 koje se sada
nalaze na terenu, zemljom je nadeljeno 40.910 od 1.I. o.g. Te su porodice dobile
361.300 k.j. zemlje.
Kako se iz ovoga vidi prosečno na jednu porodicu dolazi manje nego 10 kj.
Koliko je bilo prvobitno predviđeno. Od toga ostatka zemlje, na predlog Glavne komisije za naseljavanje boraca u Novom Sadu, naša je Komisija donela odluku da u
mestima gde je zemlja vrlo slabog kvaliteta, i gde radi toga dolazi u pitanje opstanak
kolonista na dobivenoj zemlji, poveća količinu dobivene zemlje za 20 do 25%. Takve su kolonije Riđica, Ninčićevo, Jaša Tomić, Sečanj, Boka, Banatski Dvor i Dašanovac.
U fond zgrada iz kojeg su kasnije dodeljivane kuće kolonistima ušlo je preko
50.000 kuća, koje su bile vlasništvo lica nemačke narodnosti. Neke od tih kuća bile
su u varošima, gde nije bilo dovoljno zemlje, tako da su otpale od kolonizacionog
fonda. Mnoge su kuće, opet, bile oštećene u toku rata. Na opravku tih kuća u toku
1946 god. utrošeno je 22,000.000 dinara. Na taj način je opravljeno oko 5.000 kuća.
Osposobljavanjem ovih kuća za stanovanje stvorena je mogućnost da svaka preseljena porodica dobije svoju kuću. Sa opravkom oštećenih kuća nastaviće se i u toku ove
godine, tako da će sve preseljene porodice imati svoju kuću i u toku 1947 god.
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Kolonisti koji su naseljeni u toku zime 1945/46 god. i u toku proleća 1946
god. dobili su 240.000 kj. zemlje već zasejane raznim žitom i industriskim biljkama.
Ti usevi, zajedno sa radovima na njima prestavljali su vrednost od 230,000.000 dinara. Ostalu zemlju dobili su da tek zasade u svojoj režiji. Na taj način preseljene porodice su stavljene u položaj da same obrađjuju svoju zemlju, a od strane naših organa date su im sve materijalne mogućnosti da bi mogle sa uspehom da obrade tu
zemlju.
Za obradu zemlje, i u potpunu svojinu u toku 1947 god. kolonistima je dato
oko 49.000 raznih plugova, 11.000 sejačica za žito, 13.000 drljača i drugog poljoprivrednog inventara. Od stoke dobili su oko 20.000 konja i ždrebadi, 40.000 goveda,
30.000 ovaca i jagnjadi, 60.000 svinja i prasadi, 67.000 komada razne živine.
Da bi se pomoglo smeštanje i okućivanje preseljenih porodica u toku 1946
god. dato je oko 80.000 pokrivača, 83.600 kreveta, 200.000 jastuka, 65.000 lonaca,
206.000 tanjira, 170.000 stolica, 70.000 stolova itd. Sve u vrednosti od 235,000.000
din. Osim toga određeno je drugih stvari, za koloniste koji još nisu došli, u vrednosti
od oko 60,000.000 dinara.
Za ishranu kolonista u toku zime 1945/46 god. i prve polovine 1946 god. (do
skidanja žetve) 13,420.000 kg. pšenice, preko 25,000.000 kg. kukuruza, 2,257.000
kg. krompira i drugih životnih namirnica. Osim toga za snabdevanje kolonista onim
namirnicama kojima naša Glavna poljoprivredna komisija u Novom Sadu nije
raspolagala, odobren je i potrošen kredit od 30,000.000 dinara za snabdevanje
kolonista životnim namirnicama, preko njihovih zadruga.
Za obezbeđenje ogrevom kolonističkih porodica u toku zime 1945/46 god.
nabavljeno je 30.000 m³ ogrevnog drva zašta je plaćeno iz fonda za agrarnu reformu
i kolonizaciju 18,500.000 din.
Unutar fonda za agrarnu reformu i unutrašnju kolonizaciju A.P. Vojvodine
bilo je pored ostale i oko 40.000 kj. zemlje digne 14 novih naselja sa oko 4.000 kuća.
Do kraja 1946 god. Glavni оdbor je na salaše u ovim mestima naselio 692 porodice i
osim toga dao zemlju još na 1.252 porodice, koje su sada smeštene u okolnim selima.
Ostatak zemlje, po predlogu naše Komisije, prepustio je nama i to oko 28.000 kj.
obradive, uglavnom prvorazredne zemlje. Na svojoj sednici od 8.I. o.g. Komisija za
agrarnu reformu i kolonizaciju odlučila je da preuzme ovu zemlju na kojoj će naseliti
prvenstveno prvoborce. Plan za izgradnju ovih naselja izradiće se u saglasnosti sa
Ministarstvom građevina i Ministarstvom poljoprivrede N.R. Srbije kao i u saglasnosti sa glavnim Izvršnim odborom A.P. Vojvodine. Načelnu odluku za izgradnju
ovih naselja već je dao i pretsednik Privrednog saveta.
Zemlja o kojoj je ovde reč nalazi se najvećim delom u severnoj Bačkoj u trouglu Subotica – Senta – Bačka Topola. Na ovome terenu izgradiće se 10 novih
naselja. Ostala zemlja nalazi se u Banatu i na njoj će se izgraditi 4 nova naselja.
II
Agrarna reforma uglavnom je izvedena u svim narodnim republikama. Međutim, glavna pažnja organa agrarne reforme na terenu bila je posvećena obuhvatanju i
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deobi zemlje, dok je statistika i evidencija prilično bila zapostavljena. Radi toga još
uvijek nemamo tačnih podataka o stanju agrarne reforme i unutrašnje kolonizacije i
pojedinim narodnim republikama. Prema do sada dobivenim podacima agrarnom
reformom obuhvaćeno je 1,564.613 hektara zemlje od čega 1,075.551 hektara
obradive zemlje. Prema narodmim republikama stanje je sledeće:

A.P. Vojvodina
N.R. Hrvatska
N.R. Slovenija
N.R. Srbija
N.R. Bosna i Herceg
N.R. Makedonija
Savezna koloniz.

obradivo
374.567
178.615
57.982
43.193
75.866
57.972
287.356

neobradivo
48.636
129.112
211.695
39.945
22.258
37.413

ukupno
423.206
307.729
269.697
83.138
98.124
95.384

Podaci za N.R. Hrvatsku, Sloveniju i Makedoniju dati su u potpunosti prema
dosadašnjem faktičnom stanju. Ostali podaci su tek približno tačni i ne baziraju se na
pismenim izveštajima iz srezova i okruga. Podaci za saveznu kolonizaciju takođe su
tačni i skoro je sva zemlja obuhvaćena geometarskim radovima na terenu.
Od ukupno obuhvaćene površine do sada je razdeljeno kako sledi:

A.P. Vojvodina
N.R. Hrvatska
N.R. Slovenija
N.R. Srbija
N.R. Bosna i Herc.
N.R. Makedonija
Savezna kolon.
Ukupno

agr. interes.
hektara
238.381
123.102
37.302
36.891
42.787
32.490
250.000
798.39

porodica
87.311
78.450
30.090
36.792
15.864
13.414
45.000
311.921

rezervis.
za kol.
51.965
11.561
28.675

7.518
37.356
109.716

Drž. dobr.

neraz.

84.225
33.486
13.806
6.302
15.200
5.914

48.639
233.846
189.892
39.946
14.839
49.463

158.933

576.624

Prema tome, od ukupno 1,075.551 ha obradive zemlje, zemljoradnici dobijaju
908.000 ha. Od toga 798.300 ha već je podeljeno na 311.900 porodica, a 109.700 ha
nije do sada moglo da bude razdeljeno usled nedostatka stanbenih zgrada, te je rezervisano za naseljavanje u toku 1947 god. kada će se podizati nova naselja. Nerazdeljenu zemlju sačinjava uglavnom neobradiva zemlja i to prvenstveno šuma, kao na
pr. u Sloveniji, Hrvatskoj i Bosni i Hercegovini. Zemlja je oduzimana od dosadašnjih
vlasnika zajedno sa inventarom. Agrarnim interesentima je deljena pod istim uslovima takođe sa inventarom. Međutim, koliko je inventara i kakvog ušlo u fond agrarne
reforme i kolonizacije u pojedinim narodnim republikama, o tome nemamo nikakvih
podataka.
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Po Zakonu o agrarnoj reformi i kolonizaciji zemlje obuvaćena agrarnom reformom ulazi u fond bez ikakve oštete, i zemljoradnici je dobijaju besplatno. Međutim, Zakon predviđa naknadu za dve kategorije posada koje potpadaju pod udar ovog
Zakona i to: nezemljoradnički sitni posedi čija površina se svodi na minimum od 3
do 5 hektara dobijaju naknadu za oduzetu zemlju i iznad toga dozvoljenog maksimuma. Zemljoradnički posedi svode se na površinu od 25 do 35 hektara radne zemlje ili
ukupno 45 hektara zemlje uopšte.
Za zemlju oduzetu po Zakonu o agrarnoj reformi ove dve vrste poseda dobijaju naknadu u visini jednogodišnjeg prihoda sa oduzete zemlje. Do danas nemamo
podataka iz svih Narodnih Republika o površini oduzete zemlje po kategorijama
poseda. Imamo samo podatke za 3 narodne republike: Hrvatsku, Sloveniju i Makedoniju. Kod njih je situacija u pogledu plaćanja sledeća:
U Hrvatskoj je ukupno obuhvaćeno agrarnom reformom 307.678 ha, od toga
treba platiti 32.885 hektara. Ako uzmemo samo obradivu zemlju onda od 178.584
hektara treba platiti 27.434 ha što iznosi 10 do 12% obuhvaćene zemlje.
U N.R. Sloveniji od ukupno 269.676 ha treba platiti 17.384 hektara ili, ako
ćemo uzeti samo radnu zemlju, od 57.981 ha obradive zemlje treba platiti 5.934 ha,
što iznosi 8 do 11% obuhvaćene zemlje.
U N.R. Makedoniji od 95.387 ha ukupne površine treba platiti 20.760 hektara
ili, ako uzmemo samo radnu zemlju, od 57.973 ha treba platiti 15.455 ha, što čini 22
do 23% obuhvaćene zemlje.
Kada imamo u vidu da se radi o naknadi koja iznosi prosečni jednogodišnji
prihod sa zemlje i prebacimo tu naknadu na čitavu razdeljenu zemlju, kako je po Zakonu predviđeno, onda izlazi da agrarni interesenti treba da plate za dobivenu zemlju
do 300 do 400 dinara po hektaru. Zakonom je predviđeno da će se uslovi otplate
naknadno odrediti, što znači da korisnici agrarne reforme ne moraju niti tu sumu da
plate ujednom, nego u ratama za jedan određeni rok. Na taj način zemljoradnici i
sitni nezemljoradnici dobiju minimalnu naknadu za oduzetu zemlju, a istovremeno
korisnici agrarnom reformom nisu opterećeni teškim otplatama, nego se otplata svodi
na jednu minimalnu taksu.
Smrt fašizmu – Sloboda narodu!
Sekretar Komisije
Vančo Burzevski

Pretsednik Komisije
Krsto Popivoda

PRETSEDNIŠTVO VLADE FEDERATIVNE NARODNE REPUBLIKE
JUGOSLAVIJE
BEOGRAD
Podnosimo vam izveštaj o dosadašnjim radovima i postignutim rezultatima u
izvođenju agrarne reforme i kolonizacije na području FNRJ.
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ZEMLJIŠNI FOND
Prema podatcima dobivenim od nadležnih ministarstava pojedinih narodnih
republika u zemljišni fond agrarne reforme i kolonizacije na teritoriji FNRJ ušlo je
ukupno 1,566.030 hektara. U ovu površinu nije uračunat zemljišni fond u Istri i Slovenačkom Primorju, kao ni ona zemljišta u Dalmaciji i Hrvatskom Primorju na kojima su postojali kolonatski odnosi čije se razrešenje izvodi po odredbama posebnog
zakona.
Zemljišni fond raspoređen je po narodnim republikama na sledeći način:
1) NR Srbija sa Kosmetom
2) AP Vojvodina
3) NR Hrvatska
4) NR Slovenija
5) NR Bosna i Hercegovina
6/ NR Makedonija
7/ NR Crna Gora
Ukupno

64.017 ha
668.412 ha
344.699 ha
266.478 ha
110.513 ha
101.435 ha
10.475 ha
1,556.030 ha

ili
,,
,,
,,
,,
,,
,,
,,

4,1% celokup. Fonda
42,8%
,,
21,8%
,,
17,0%
,,
7,1%
,,
6,6%
,,
0,7%
,,
100,0%
,,

S obzirom da se eksproprijacije i odluka o dodeli zemlje nisu vršeni uopšte ili
nisu završeni tehnički radovi oko premera zemljišta u narodnim republikama Srbiji,
Bosni i Hercegovini, Makedoniji i Crnoj Gori, to gornja površina nije potpuno realna, ali pošto fondovi tih narodnih republika pretstavljaju mali postotak (18,5%) celokupnog fonda to eventaualno ispravke ne mogu znatno da izmene opštu sliku o agrarnoj reformi.
Sledeća tabela pokazuje koliko je pojedinih vrsta poseda eksproprisano i konfiskovano, kolike su površine po pojedinom osnovu dobivene i kako je učešće t.j.
kakav je odnos tih površina prema celokupnom fondu zemlje:
Vrsta poseda
1) Nemački posedi
2) Veleposedi
3) Banke i sl.
4) Crkve, manastiri i sl.
5) Zemljorad. iznad maksimuma
6) Nezemljor. iznad maksimuma
7) Presudom nar. sudova
8) Po raznim osnovima
Ukupno

Broj
poseda
96.874
2.653
837
2.625
8.636
14.131
10.149
26.266
162.171

Ukupna
površina
636.847
235.037
77.988
163.685
122.021
109.419
92.306
128.727
1,566.030

Udeo u celokupnom
fondu u %
40,5%
15,0%
5,0%
10,4%
7,8%
7,0%
5,8%
8,5%
100,0%

Površina iskazana u gornjoj tabeli pod 8) obuhvata zemljišta koja su dobivena
po različitim osnovima kao što je: od nestalih vlasnika (32.070 ha), od državnog
zemljišta koje je izdvojeno za fond (11.514 ha) zemljište ostavljeno od kolonista
(46.394 ha), zemljišta koja su ostala u fondu posle provedene revizije ranije kolo492
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nizacije Kosmeta i Makedonije (21.789 ha), zemljišta stranih državljana (14.588 ha),
i zemljišnih zajednica (u površini od 2.372 ha).
Iz prednjeg pregleda vidi se da je eksproprijacijom po Zakonu o agrarnoj
reformi i kolonizaciji ušlo u fond 45,2%, dok je konfiskacijama nemačkih poseda i
poseda narodnih neprijatelja ušlo 46,3% od celokupnog zemljišnog fonda. 8,5% pada
na zemlju dobivenu po različitim osnovima.
Prema upotrebljivanosti zemlje fond se sastoji iz sledećih kategorija:
a) obradiva zemlja
1,070.620 ha ili
68,2%
b) šume i šumsko zemljište
380.256 ,,
,,
24,4%
c) pašnjaci
74.562 ,,
,,
4,8%
d) neplodno zemljište
40.592 ,,
,,
2,6%
U kategoriju obradive zemlje uračunate su i one površine koje se do sada nisu
obrađivale ali se može pristupiti njihovoj obradi bez većih investicija. Ovakva
zemljišta imaju približnu površinu od oko 20.000 hektara.
PODELA ZEMLJIŠNOG FONDA
Zemljišni fond je podeljen na sledeći način:
SELJACIMA:
1) Mesnim agrarnim interesentima:
a) bezzemljašima
b) siramašnim seljacima
c) nerazlučenim na a i b
2) Unutrašnjim kolonistima
3) Saveznim kolonistima
4) Dopuna seljač. rad. zadrugama
Ukupno
OSTALIM KORISNICIMA:
5) Državnim poljoprivrednim
dobrima
6) Zdravstvenim, prosvetnim
i socijalnim ustanovama
7) Državnim preduzećima i ustanovama
8) Šume
NERAZDELJENO

broj
porodica
70.701
80.001
99.960
23.176
42.587
316.435

površine
u hekt.
144.762
141.322
126.958
100.160
100.160
235.910
48.245
797.357

prosečno na 1
porodicu
2,05 ha
1,76
1,27
4,32
5,65
-

287.749
20.052
39.650
383.970
37.276

Za Hrvatsku, Bosnu i Hercegovinu i jedan deo Srbije nemamo podataka o tome koliko je bezemljaša a koliko siromašnih seljaka dobilo zemlju agrarnom reformom, nego su svi oni iskazani na jednom mestu pod nazivom ''agrarni interesenti''. U
gornjem tabelarnom pregledu oni su obuhvaćeni pod reg. br. 1 tač. c.
Pri likvidaciji zemljišta iz agrarnog fonda date su izvesne površine zemlje
seljačkim radnim zadrugama kao celini, jedan deo obradivih površina dat je držav-
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nim industriskim preduzećima i mesnim narodnim odborima za osnivanje poljoprivrednih ekonomija. Te su površine izražene u gornjoj tabeli pod br. 4 i pod br. 7.
Površina od 37.276 ha koja je iskazana kao nerazdeljena sastoji se od zemlje
koju su ostavili kolonisti naseljeni u Vojvodini i to uglavnom iz BiH (20.195 ha),
zemlje koja je ostavljena od svojih vlasnika napuštena u BiH (5.242 ha) i onih rasturenih parcela u pojedinim narodnim republikama koje kod likvidacije fonda nisu mogle biti upotrebljene za državna dobra i ekonomije, pošto ih je nemoguće arondirati.
Prema popisu od 1931 g. u Jugoslaviji je bilo 672.000 seljačkih gazdinstava
sa posedom manjim od 2 ha, koja su ukupno posedovala 697.000 ha, što znači prosečno po 1,05 ha. Našom agrarnom reformom dobilo je zemlje 314.000 seljačkih
porodica, što znači manje od polovine sitnih gazdinstava iz 1931 g. Na taj način posle provedene agrarne reforme imamo uglavnom sledeću zemljišno-posedovnu
strukturu na našem selu:
1) 358.000 sitnih seljačkih gazdinstava iz gore navedene kategorije nije
dobilo uopšte zemlju, što znači da su njihovi posedi i posle agrarne reforme ostali u
ranijim granicama t.j. prosečno od po 1,05 ha.
2) 248.400 gazdinstava dobilo je prosečno na porodicu po 1,65 ha zemlje.
Ako pretpostavimo da su ovim brojem gazdinstava stvarno obuhvaćeni samo iz kategorije čiji su posedi iznosili do 2,0 ha, onda izlazi da ovih 248.400 gazdinstava danas
imaju prosečno po 2,70 ha.
3) 23.000 porodica unutrašnjih kolonista dobilo je prosečno po 4,3 ha što i
čini njihov sadašnji posed, jer je zemlja koju su ostavili u starom kraju ušla u fond i
podeljena je drugim siromašnim seljacima.
4) 42.600 porodica saveznih kolonista dobilo je prosečno po 5,65 ha što
ujedno znači da ove porodice raspolažu sa takvim posedom jer je i njihova zemlja u
starom kraju ušla u fond.
U prošlom izveštaju izneli smo podatke šta su sve kolonisti u Vojvodini dobili iz ostalih fondova ako o tome kakva im je druga pomoć pružena. Kolonisti koji su
naseljavani od 1. marta 1947 g. do danas dobili su zemlju, kuću, nešto pokućstva i
živog i mrtvog inventara, hranu i obrađeno zemljište. Ovim porodicama nisu dodeljivane nikakve novčane pomoći niti su za njih vršene razne kupovine kako je to bio
slučaj sa ranijim kolonistima. Ovo nije učinjeno s jedne strane radi toga što su fondovi sa kojima smo raspolagali uglavnom iscrpljeni i likvidirani, a s druge strane zato što je ekonomski položaj ovih porodica umnogome bio bolji od onih porodica koje
smo ranije kolonizirali.
Unutrašnji kolonisti u pojedinim narodnim republikama nisu mogli dobiti ni
približno onoliko inventara i drugih pomoći koliko je dato saveznim kolonistima.
Prema podatcima kojima raspolažemo za Hrvatsku, Vojvodinu i Makedoniju unutrašnjim kolonistima i agrarnim interesentima podeljeno je 19.349 stanbenih i 27.850
poljoprivrednih zgrada. Poljoprivredni živi i mrtvi inventar koji je podeljen agrarnim
ineteresentima i unutrašnjim kolonistima u Vojvodini i Hrvtskoj u odnosu na broj seljačkih gazdinstava koja su dobila zemlju, sasvim je neznatan. Tako je na pr.: na
198.211 porodica podeljeno 273 konja, 39 volova, 139 krava, 243 komada plugova
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itd. U ostalim narodnim republikama unutrašnji kolonisti i agrarni interesenti nisu
mogli dobiti ni ovoliko inventara.
STANJE RADOVA
NA AGRARNOJ REFORMI I UNUTRAŠNJOJ KOLONIZACIJI
U sprovođenju Zakona o agrarnoj reformi i kolonizaciji do sada su na čitavoj
teritoriji FNRJ uglavnom izvršeni osnovni radovi t.j. izvršena je eksproprijacija zemljišta i njegova raspodela. Stanje ostalih radova (premer zemljišta, izrada elaborata,
upis u zemljišne knjige, izdavanje tapija itd.) različito je u pojedinim narodnim republikama i oblastima. Dok su pojedine narodne republike privele kraju izvršenje
ovih radova, dotle u drugim narodnim republikama radovi ili nisu ni započinjati ili su
prekinuti još na početku. Radi toga, napred izneti podatci još uvek nisu tačni u onoj
meri koja obezbeđuje provođenje tehničkih radova. Otuda je i došlo do nelogično
velikog smanjenja zemljišnog fonda NR Srbije prema stanju iskazanom u prošlom
izveštaju.
Zato što nisu u izvesnim republikama izvedeni tehnički radovi javljaju se i
druge posledice. Prvo, agrarni interesenti i unutrašnji kolonisti još uvek nisu dobili
pravo vlasništva našto zakon obavezuje organe agrarne reforme. U izvesnim slučajevima ovako stanje izaziva osećaj nesigurnosti kod agrarnih interesenata i untrašnjih
kolonista. Drugo, iz neupisanog prava svojine na dobivenu zemlju otvaraju se mogućnosti za razne nesporazume, sporove, pa i sukobe između ranijih i sadašnjih vlasnika. Ovo naročito važi za zemljišta koja su ostavljena od kolonista. Njima se s jedne
strane ostavlja mogućnost povratka na svoju raniju zemlju, a s druge strane imamo
slučajeva gde je prilikom povratka jednog dela porodice dolazilo do sukoba sa novonadeljenim agrarnim interesentom.
Raščišćavanje sa zemljišnim fondom kao i upis prava svojine i prava
upravljanja na agrarne interesente i korisnike naročito je važno u Vojvodini, zato što
je fond i prilično veliki i isprepletan je sa zemljištem ostalih seljaka a ima i mnogo
neraščišćenih odnosa koji potiču iz predratnog i ratnog perioda, te time postoji mogućnost i za razne zloupotrebe na zemlju.
Stanje tehničkih radova najgore je u NR Srbiji sa Vojvodinom i Kosmetom,
NR Bosni i Hercegovini i NR Crnoj Gori.
Sem Srema i nešto vrlo malo u Bačkoj i Banatu, u NR Srbiji radovi oko ubaštinjenja prava svojine na dobivenu zemlju za agrarne interesente i unutrašnje koloniste uošte nisu vršeni.
U NR Bosni i Hercegovini takođe je tehničkim radovima obuhvaćen neznatan
broj agrarnih interesenata i unutrašnjih kolonista. Pored toga u ovoj republici nije
raščišćeno ni sa zemljišnim fondom, a naročito sa zemljom ostavljenom od kolonista
i sa napuštenom zemljom nestalih vlasnika u površini od oko 25.400 ha.
U NR Crnoj Gori u zakašnjenju su i osnovni radovi t.j. niti je obuhvaćena sva
zemlja koja treba da uđe u fond, niti je potpuno razdeljena ona koja je već ušla u
fond. I ovde se naročito javlja pitanje ostavljene zemlje od kolonista, pitanje konfis495

Гласник Удружења архивских радника Републике Српске, год. VI, број 6, 2014

kovane zemlje kao i onih zemljišta koje pojedine porodice napuštaju usled odlaska sa
sela na druge radove.
U NR Makedoniji radovi oko izdavanja tapija su uglavnom provedeni i ostaje
još da se izvrši likvidacija izvesnih zemljišta (oko 5.000 ha) koja su rasturena po
čitavoj republici i ne mogu se korisno upotrebiti kao opštenarodna imovina.
U NR Hrvatskoj i Sloveniji tehnički radovi se privode kraju i pred organe
ovih republika ostaje još da se provede agrarna reforma u Istri i Slovenačkom Primorju. Prema izveštajima ovi radovi biće završeni do kraja jula ove godine.
Radove oko izrade tehničkog elaborata i uknjižbe prava upravljanja na zemljištima koja su izdvojena iz fonda kao opštenarodna imovina obavezni su, da izvrše
oni organi kojima je ista i dodeljena.
STANJE RADOVA NA SAVEZNOJ KOLONIZACIJI
Posle prekida naseljavanja ova komisija je pristupila završavanju tehničkih
radova preko Glavne komisije za naseljavanje boraca u Novom Sadu. Radovi se nalaze u završnoj fazi. Već je predat elaborat zemljišno-knjižnim sudovima na uknjižbu
za oko 22.000 porodica – što znači za polovinu. Prema planu rada a i prema stanju
radova elaborat za ostale porodice biće predat sudovima do 1 maja ove godine. Ova
predaja se vrši svakodnevno.
Jedna kopija elaborata predaje se sreskim narodnim odborima – njihovim katastarskim sekcijama na dalju upotrebu.
Za predaju tehničkog elaborata zemljišno-knjižnim sudovima i sreskim narodnim odborima, ova komisija je vezala i likvidaciju rada Glavne komisije za naseljavanje boraca i samo prelaženje kolonija u nadležnost G.I.O.N.S.A.P.V. – na taj
način već danas sva pitanja koja iskrsavaju u životu kolonista iz onih kolonija za koje
je elaborat predat sudu, rešavaju nadležni organi narodnih vlasti, a ne kao do sada
organi ove Komisije.
Za okončanje radova potrebno je da do 1. maja ostane na radu pri Glavnoj
komisiji dosadašnji broj geometara (30). Smanjenje administrativnog sobolja počeće
postepeno sa 1 aprilom, tako da će na kraju meseca još uvek biti na radu oko 95
administrativaca. Ukoliko se poslovi oko provođenja ispravki eventualnih grešaka u
elaboratu na koji će ukazivati zemljišno-knjižni sudovi, prenesu na radove katastarske vlasti, oslobađanje svih geometara i velike većine administrativnog osoblja može
da se izvrši vrlo brzo jer bi ostalo samo da se izvrši sređivanje i likvidacija materijalnog poslovanja Glavne komisije za naseljavanje boraca.
Likvidacijom Glavne poljoprivredne komisije koja je rukovala svim fondovima kolonizacije, kao i likvidacijom Otseka narodne poljoprivredne imovine koji je
istim fondovima rukovodio posle Glavne poljoprivredne komisije, likvidirani su
uglavnom i svi fondovi. Iz poslovanja ovih organa podmirene su potrebe kolonista,
isplaćene sve obaveze i uplaćeno je do sada u fond za obnovu zemlje 317,940.000 –
dinara.
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Iz napred izloženog se vidi da će, prema sadašnjim snagama i organizaciji posla, u toku ove godine biti potpuno završeni svi radovi na površini od 1,138.00 hektara – što čini 2,6% celokupnog zemljišnog fonda. U ovu površinu ulaze i zemljišta
koja su ostala kao opštenarodna svojina. Pravo svojine biće uknjiženo za oko
196.600 porodica – što znači za 62% od celokupnog broja nadeljenih zemljom.
Za površinu od 428.030 ha (u NR Srbiji, Bosni i Hercegovini i Crnoj Gori)
koja je podeljena na 120.637 porodica, radovi oko uknjižbe prava svojine do sada
uopšte nisu započeti, a prema izveštajima ne postoje ni snage koje bi ove radove
izvršile.
Od principijelnih pitanja iz agrarne reforme na koja zakon obavezuje, do sada
nisu rešena i provedena:
1) Pitanje nadoknade zemljoradnicima i sitnim nezemljoradnicima za oduzetu
zemlju iznad zakonskog maksimuma (čl. 6 Zakona o agrarnoj reformi i kolonizaciji).
2) Pitanje tereta koji postoje na zemlji dodeljenoj agrarnim interesentima i
kolonistima (Čl. 13 Zakona o agrarnoj reformi i kolonizaciji. Zakon (''Službeni list
FNRJ'' br. 106/47).
3) Pitanja koja će iskrsavati iz zakonskih ograničenja koja su propisana u čl.
24 Zakona o agrarnoj reformi (napuštanje dobijene zemlje, pokušaj prodaje i darovanja itd.). Ova Komisija je donela rešenje u pogledu napuštene zemlje od strane saveznih kolonista i to svoje gledište dostavila je pojedinim narodnim republikama.
Međutim, ostaje da se ovo rešenje Zakonom propiše.
Smrt fašizmu – Sloboda narodu.
КОМИСИЈА
ЗА АГРАРНУ РЕФОРМУ И КОЛОНИЗАЦИЈУ
ПРИ ВЛАДИ
ФЕДЕРАТИВНЕ НАРОДНЕ РЕПУБЛИКЕ
ЈУГОСЛАВИЈЕ
Број 3814 1947 год.
Дана 18 – IV – 1947 год.
БЕОГРАД
MINISTARSTVU POLJOPRIVREDE N.R.BOSNE I HERCEGOVINE
= odel. za agrarnu reformu i kolonizaciju =
SARAJEVO
Da bi se naseljavanje u Vojvodini završilo ovoga proleća Komisija za agrarnu
reformu i kolonizaciju pri Vladi FNRJ na svojoj sednici od 16.IV.1947 god. donela
je odluku:
1) Da sve Narodne republike do kraja ovoga meseca ispune svoje kvote za
preseljavanje. Ukoliko su se neke porodice odrekle preseljavanja treba da što pre na
njihova mesta predložite nove porodice kako bi se ove mogle da presele u gore nave497

Гласник Удружења архивских радника Републике Српске, год. VI, број 6, 2014

denom roku. Posle toga roka na račun određene kvote ne može se više preseljavati.
Sva mesta u Vojvodini koja posle toga roka ostanu nenaseljena, bez obzira na to iz
čije kvote potiču raspoređivaće se ponovo i mogu se naseljavati tek na osnovu nove
odluke naše Komisije.
2) Neispunjena kvota određena za reviziju, deo kvote koga se odrekla N.R.
Slovenija i mesta od do sada nepodeljenog zemljišta podeljena su na ovoj sednici na
pojedine narodne republike. Od toga je za N.R. Bosnu i Hercegovinu određeno 1.500
novih mesta. Ova kvota od novih 1.500 mesta treba da se ispuni do 15 maja a samo
za izuzetne slučajeve do kraja istoga meseca. Posle toga preseljavanje se može vršiti
samo na osnovu nove odluke Komisije za agrarnu reformu i kolonizaciju.
Već smo Vas ranije izvestili da se grade nova naselja, te da je potrebno da
prikupite i sredite sve do sada podnete molbe. Naglasili smo takođe da je obzirom na
činjenicu da se radi o boljoj zemlji, novim po planu građenim naseljima i na perspektivu razvoja tih kolonija potreban strožiji kriterijum za ova naselja nego za ostala
mesta u Vojvodini. Ovom prilikom izveštavamo Vas da je za nova naselja za Bosnu i
Hercegovinu određena kvota od 1.000 mesta. Naseljavanje na ovim naseljima izvršiće se delimično na jesen ove godine a delimično u proleće 1948 god. U toku ove jeseni vaša narodna republika može da preseli 600 do 650 porodica. Trebalo bi međutim, već sada da pripremite takve molbe na način kako smo se sporazumeli sa drugom Ministrom Šegrtom.
Da bi se oni prvoborci koji se sada demobilišu, a koji ne mogu da čekaju
jesen mogli odmah preseliti i dobiti odgovarajuće kuće i zemlju potrebno je da nam
posebno dostavite molbe takvih porodica.
Među već preseljenim u Vojvodinu ima dobar deo porodica koje su se tako
pocepale da jedna uža porodica ostaje u starome kraju a druga uža porodica se
preselila u Vojvodinu. O svakoj takvoj porodici naša će Komisija doneti posebnu
odluku da li može da ostane u Vojvodini ili treba da se vrati natrag. Dostavićemo
Vam takođe spisak onih porodica čiji jedan deo ostaje u Vojvodini. Da bi se tu izbegla svaka špekulacija biće potrebno da na terenu ispitate mogućnost deobe poseda
takvih podeljenih porodica. Deo poseda koji otpada na preseljenu užu porodicu ne
sme automatski da ostane u vlasništvu nepreseljenog dela porodice nego o tome treba
da odluče organi narodne vlasti. To znači da koja će uža porodica da zadrži samo
svoj deo poseda a koja čitav posed treba konkretno da odluče organi narodne vlasti
vodeći računa o zemljišnom fondu i uopšte prilikama u tom mestu.
S.F. = S.N!
Sekretar Komisije
Кomisija
(Vančo Burzevski)
(Krsto Popivoda)
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МИРЈАНА ИВАНИЋ
Архив Републике Српске
Бањалука

УДК 338.43_332.282(497.15Босанска Градишка)
10.7251/GUARS1406497I

КОМИСИЈА ЗА ПОЉОПРИВРЕДНИ ЗЕМЉИШНИ ФОНД
НАРОДНОГ ОДБОРА СРЕЗА У БОСАНСКОЈ ГРАДИШЦИ
(Примјена Закона о пољопривредном земљишном фонду општенародне
имовине и додјељивању земље пољопривредним организацијама)
Апстракт: У раду су дати основни подаци о Закону о пољопривредном
земљишном фонду општенародне имовине и додјељивању земље пољопривредним организацијама, а наведени су и други прописи (уредбе, одлука, правилник) који су регулисали ову област, затим се дају подаци о раду Комисије за
пољопривредни земљишни фонд НОС-а у Босанској Градишци, наводе се подаци из два извјештаја НОС-а Босанска Градишка о примјени поменутог закона, а
описан је и поступак додјељивања земље из пољопривредног земљишног фонда општенародне имовине пољопривредним организацијама. Рад је настао након сређивања и обраде архивског фонда Срески народни одбор Босанска Градишка.
Кључне ријечи: Комисија за пољопривредни земљишни фонд НОС-а у
Бос. Градишци, Закон о пољопривредном земљишном фонду општенародне
имовине и додјељивању земље пољопривредним организацијама, обрадиво
земљиште, домаћинство, пољопривредне организације, народни одбор среза,
Републичка комисија за пољопривредни земљишни фонд НР БиХ, Окружни
суд Бања Лука, обвезнице, евиденција o пољопривредном земљишном фонду
општенародне имовине.
Прописи о оснивању пољопривредног земљишног фонда општенародне
имовине
Доношењем Закона о пољопривредном земљишном фонду општенародне имовине и додјељивању земље пољопривредним организацијама1 којег је
усвојило Савезно вијеће и Вијеће народа Народне скупштине ФНРЈ на својим
сједницама одржаним 22.5.1953. образован је пољопривредни земљишни фонд
општенародне имовине у који улази све пољопривредно земљиште у општенародној имовини (члан 1).

1

Службени лист ФНРЈ, број 22, од 27.5.1953.
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У пољопривредни земљишни фонд улази и постаје општенародна имовина обрадиво пољопривредно земљиште земљорадника преко 10 хектара
(члан 3).
У члану 4 Закона наводи се да извршно вијеће народне републике може
прописати да се сопственицима остави у својину више обрадивог земљишта од
максимума одређеног чланом 3 и то:
1) породичним задругама које сачињавају неколико ужих породица, у
крајевима гдје су такве задруге уобичајене, али највише до 15 хектара.
2) породичним задругама са великим бројем породица, у крајевима гдје
дио становништва живи у таквим задругама, и преко 15 хектара.
3) свим домаћинствима у крајевима гдје је земљиште претежно слабог
квалитета и гдје се обрада врши екстензивно , али највише до 15 хектара.
Републичко извршно вијеће одређује крајеве у којима ће се примјењивати његови прописи донијети на основу претходног става.
У члану 13 Закона прописано је да пољопривредним земљишним фондом општенародне имовине управља народни одбор среза. Пољопривредне организације којима је додијељено земљиште из пољопривредног земљишног
фонда стичу на њему право коришћења. Народни одбор среза не може располагати земљиштем на којем пољопривредне организације имају право коришћења, изузев у случајевима и на начин предвиђен овим законом.
У члану 15 Закона наводи се да се земљиште које улази у пољопривредни земљишни фонд уписује у земљишне књиге као општенародна имовина. У
земљишне књиге уписује се и право коришћења пољопривредних организација.
У члану 23 Закона наводи се да се накнада за земљиште одређује у висини од 30 до 100 хиљада динара по једном хектару обрадивог земљишта. Висину
накнаде одређује Савезно извршно вијеће према култури и класификацији земљишта. Висина накнаде за извршене инвестиције за винограде, воћњаке, хмељарнике и друге дугогодишње засаде, као и за зграде и друге објекте одређује
се процјеном према прометној вриједности.
У члану 24 Закона прописано је да се накнада из претходног члана исплаћује ранијим сопственицима у року од 20 година, без камата, у годишњим
оброцима према скали коју одређује Савезно извршно вијеће. На износ накнаде
ранијим сопственицима издају се обвезнице, које гласе на доносиоца. Право на
накнаду ранији сопственик стиче кад престане користити земљиште. Накнада
се исплаћује из савезног буџета. За исплату накнаде по обвезницама јемчи
ФНРЈ.
У члану 27 Закона прописано је да се земљиште које је на основу правоснажног рјешења издвојено и унијето у пољопривредни земљишни фонд оставља на бесплатно коришћење ранијем сопственику све док не буде додијељено
на коришћење пољопривредној организацији. Даље се наводи да народни одбор среза може ријешити, уз сагласност републичке комисије за пољопривредни земљишни фонд, да се земљиште које улази у тај фонд остави на бесплатно
коришћење ранијем сопственику и да се не додјељује пољопривредној органи500
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зацији у случају кад се ради о домаћинству са великим бројем чланова и земљишту које не даје за то домаћинство довољан принос.
Након ступања на снагу овог закона, Савезно извршно вијеће донијело
је Одлуку о висини накнаде за земљиште које је постало општенародна имовина2.
У Одлуци је регулисано да за земљиште које је постало општенародна
имовина на основу Закона о пољопривредном земљишном фонду општенародне имовине и додјељивању земље пољопривредним организацијама или прописа народних република донесених на основу овог закона, сопственицима припада накнада према катастарској класи у коју је земљиште разврстано 3. У Одлуци је такође регулисано да ће накнаду за извршене инвестиције за винограде,
воћњаке, хмељарнике и друге дугогодишње засаде, као и за зграде и друге
објекте, одредити среска комисија за пољопривредни земљишни фонд на основу процјене према прометној вриједности.
Уредба о примјени члана 4 Закона о пољопривредном земљишном фонду општенародне имовине и додјељивању земље пољопривредним организацијама4, коју је донијело Извршно вијеће НР БиХ, ступила је на снагу 13.7.1953.
Члан 1 Уредбе гласи: ''У смислу тачке 2 и 3 став 1 члана 4 Закона о
пољопривредним земљишном фонду општенародне имовине и додјељивању
земље пољопривредним организацијама оставља се у власништву:
а) свим домаћинствима 120 дунума обрадивог земљишта на брдским
теренима гдје се обрада врши екстензивно а земљиште је слабог квалитета;
б) свима домаћинствима 150 дунума обрадивог земљишта у планинским
крајевима изнад 800 м надморске висине;
ц) породичним задругама које сачињавају 4 или више ужих породица
250 дунума обрадивог земљишта у планинским крајевима изнад 800 м надморске висине.
Под ужом породицом у смислу ове Уредбе подразумијева се заједница
родитеља и њихове дјеце (неожењених синова и неудатих кћери). Ужу породицу сачињавају најмање 2 члана''.
Члан 2 Уредбе гласи: ''Вишак пољопривредног земљишта преко максимума одређеног у члану 1 ове Уредбе улази у пољопривредни земљишни фонд
и постаје општенародна имовина у смислу члана 3 Закона о пољопривредном
земљишном фонду општенародне имовине и додјељивању земље пољопривредним организацијама''.
Члан 3 Уредбе гласи: ''Промјене у погледу броја ужих породица у породичној задрузи као и чланова који сачињавају ужу породицу, које су настале
послије 27.5.1953., као дана ступања на снагу Закона о пољопривредном зем2

Службени лист ФНРЈ, број 26, од 29.6.1953.
I класа 100.000, II класа 90.000, III класа 80.000, IV класа 70.000, V класа 60.000, VI класа
50.000, VII класа 40.000, VIII класа 30.000 динара по хектару.
4
Службени лист НР БиХ, број 14, од 13.7.1953.
3
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љишном фонду општенародне имовине и додјељивању земље пољопривредним
организацијама, неће се узимати у обзир код примјене ове Уредбе, осим ако је
промјена настала усљед рођења, смрти, склапања или престанка брака''.
У октобру 1953. државни секретар за послове народне привреде ФНРЈ
донио је Правилник за вођење евиденције о пољопривредном земљишном фонду општенародне имовине,5 којим су регулисана питања евиденције пољопривредног земљишног фонда општенародне имовине.
Чланом 1 Правилника утврђено је која пољопривредна земљишта подлијежу вођењу евиденције у смислу овог правилника.6
Чланом 2 Правилника регулисано је да евиденцију о пољопривредном
земљишном фонду општенародне имовине води народни одбор среза (града) за
сва земљишта која припадају пољопривредном земљишном фонду општенародне имовине а налазе се на подручју среза (града).
Чланом 3 Правилника утврђено је да за вођење евиденције о земљиштима која припадају пољопривредном земљишном фонду општенародне имовине
служе:
а) регистар пољопривредног земљишног фонда општенародне имовине
(регистар),
б) именик корисника,
в) збирка исправа.
У члану 10 Правилника утврђено је да ће, ради организовања евиденције у смислу овог правилника, народни одбор среза (града) образовати за то посебну комисију (комисија за организацију евиденције). Основни задатак комисије је да прикупи све потребне податке и доказе и да на основу истих изврши
упис свих земљишта у регистар, сачини списак корисника и среди збирку
исправа.
У члану 12 Правилника регулисана је обавеза свих правних и физичких
лица која користе ма које пољопривредно земљиште које припада пољопривредном земљишном фонду општенародне имовине, да у погледу тог земљишта
поднесу пријаву народном одбору среза (града) на чијем се подручју земљиште
налази. Пријава треба да садржи све податке који су потребни да би се на основу њих могле попунити рубрике у регистру и именику корисника. У овом чла5

Службени лист ФНРЈ, број 42, од 21.10.1953.
а) сва пољопривредна земљишта која су на дан ступања на снагу Закона о пољопривредном
земљишном фонду општенародне имовине и додјељивању земље пољопривредним организацијама (у даљем тексту: Закона о пољопривредном земљишном фонду општенародне имовине)
већ била општенародна имовина;
б) сва пољопривредна земљишта која су постала општенародна имовина на основу Закона о
пољопривредном земљишном фонду општенародне имовине;
в) сва пољопривредна земљишта која по ма ком другом основу постану општенародна имовина.
Евиденција у смислу овог правилника обухвата поред земљишта означених у претходном
ставу, и све зграде, постројења и друге објекте који се на тим земљиштима налазе а припадају
општенародној имовини.
6
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ну Правилника регулисана је и обавеза среских комисија за пољопривредни
земљишни фонд да доставе надлежној комисији за организацију евиденције
преписе свих правоснажних рјешења на основу којих је извршен пренос земљишта у општенародну имовину по одредбама Закона о пољопривредном земљишном фонду општенародне имовине и додјељивању земље пољопривредним
организацијама.
Чланом 14 Правилника прописано је да ће се евиденција у смислу овог
правилника организовати код свих срезова (градова) без обзира да ли је у неким народним републикама већ уведена општа евиденција општенародне непокретне имовине.7
Савезно извршно вијеће је донијело Уредбу о издавању обвезница за
накнаду имовине издвојене у пољопривредни земљишни фонд општенародне
имовине,8 која је ступила на снагу 12.5.1954.
У члану 1 Уредбе наводи се да ће се по одредбама ове уредбе издавати
обвезнице за измирење државних обавеза насталих по Закону о пољопривредном земљишном фонду општенародне имовине и додјељивању земље пољопривредним организацијама.
У члану 2 Уредбе наводи се да се државним обвезницама из претходног
члана исплаћује накнада ранијим сопственицима за земљиште, инвестиције за
винограде, воћњаке, хмељарнике и друге дугогодишње засаде, као и зграде и
друге објекте (у даљем тексту: имовина) издвојене у фонд општенародне имовине.
Обавеза државе за исплату настаје од дана када је ранији сопственик
издвојену имовину престао да користи.
Чланови 3–9 ове Уредбе односе се на својства и начин издавања обвезница.
У члану 10 ове уредбе наводи се да ће Народна банка ФНРЈ издавати ранијим сопственицима издвојене имовине обвезнице на основу писменог налога
народног одбора среза, односно града чија је комисија донијела рјешење о
издвајању имовине. У овом члану се даље наводи које податке треба да садржи
налог и шта уз налог мора бити приложено 9 а прописано је да ће се, ако је надлежни срески суд расправљао међусобне односе чланова домаћинства чије је
7

Одлука о евиденцији непокретне општенародне имовине у НР БиХ, објављена је у
Службеном листу НР БиХ, број 10, од 16. 5. 1953.
8
Службени лист ФНРЈ, број 20, од 12. 5. 1954.
9
Налог садржи сљедеће податке: 1) рођено и породично име лица коме накнада припада, као и
износ накнаде; 2) број рјешења и назив комисије за пољопривредни земљишшни фонд на коме
се налог заснива; 3) дан када је ранији сопственик издвојену имовину престао да користи; 4)
евентуалне обуставе за исплату доспјелих обавеза бивших власника (реални терети, порез,
забране); 5) датум, печат и потписе лица која су овлашћена да дају налоге ове врсте. Налогу
морају бити приложени : 1) отправак правоснажног рјешења среске односно градске комисије
за пољопривредни земљишни фонд, а ако је по предмету рјешавала републичка комисија
односно окружни суд још и отправци њихових одлука; 2) одлука надлежног одбора о предаји
издвојене имовине пољопривредној организацији.
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земљиште издвојено у пољопривредни земљишни фонд, обвезнице издавати
појединим члановима тога домаћинства онако како је то ријешено правоснажном одлуком среског суда. У овом случају у налогу народног одбора означиће
се рођено име и презиме сваког члана домаћинства и висина накнаде која му
припада, а уз налог ће се приложити отправак одлуке среског суда.
Рад Комисије за пољопривредни земљишни фонд НОС-а у Бос. Градишци
У Закону о пољопривредном земљишном фонду и додјељивању земље
пољопривредним организацијама регулисана су питања надлежности и рада
среских комисија за пољопривредни земљишнио фонд.
У члану 19 Закона наводи се да обрадиво земљиште сопственика преко
максимума одређеног овим законом или прописима донесеним на основу њега,
које постаје општенародне имовина, утврђује среска комисија за пољопривредни земљишни фонд.
Обрадивим земљиштем сматрају се оранице, вртови, воћњаци, виногради, ливаде и пашњаци на обрадивом земљишту, било према стању катастра или
стварном стању.
У члану 20 Закона наводи се да се среска комисија за пољопривредни
земљишни фонд састоји од пет чланова. Сваки члан има замјеника. Предсједника комисије, чланове и њихове заменике, одређује народни одбор среза.
Предсједник комисије се поставља из реда судија среског суда.
У члану 21 Закона наводи се да ће среска комисија прибавити, на основу земљишних књига и другим подесним путем, за свако домаћинство на подручју среза, чије обрадиво земљиште прелази максимум одређен овим законом
или прописима донијетим на основу њега, податке о томе колико такво домаћинство има укупно обрадивог земљишта. У укупну количину обрадивог земљишта домаћинства урачунава се како обрадиво земљиште старјешине домаћинства тако и обрадиво земљиште чланова његовог домаћинства, без обзира
на чије је име право својине на земљишту уписано у земљишне књиге. Среска
комисија дужна је саслушати старјешину домаћинства и остале чланове домаћинства, који су сопственици земљишта, о количини њиховог обрадивог земљишта, као и о томе које земљиште предлажу да буде издвојено за пољопривредни земљишни фонд. Домаћинство сачињавају лица која заједнички обрађују
исто пољопривредно газдинство или дијеле приходе од њега. У овом члану
Закона се наводи да ће Савезно извршно вијеће донијети уредбу о уређењу
имовинских односа између чланова домаћинства чије је земљиште на основу
овог закона постало општенародна имовина, с тим да ове односе расправља
срески суд у ванпарничном поступку.
У члану 22 Закона регулисано је да, на основу прибављених података и
утврђених чињеница према члану 21 Закона, среска комисија доноси рјешење
којим одређује обрадиво земљиште домаћинства које се издваја и као општенародна имовина уноси у пољопривредни земљишни фонд и утврђује висина
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накнаде за земљиште, засаде и зграде. У пољопривредни земљишни фонд неће
се уносити земљиште са зградама, изузев земљишта са зградама које служе за
његово привредно коришћење. Среска комисија водиће рачуна да се у земљишни фонд уноси у првом реду земљиште без засада, а тек ако то није могуће,
онда земљиште са засадима.
У архивском фонду Срески народни одбор Босанска Градишка (1945–
1955) налазе се предмети Комисије за пољопривредни земљишни фонд НОС-а
у Бос. Градишци (5 кутија): у 1953. три кутије, а у 1954. двије кутије архивске
грађе о издвајању вишка обрадивог земљишта на основу Закона о пољопривредном земљишном фонду општенародне имовине и додјељивању земље пољопривредним организацијама, као и списак земљорадника којима је одузета земља у земљишни фонд са терена НОО-е Г. Подградци, са бројевима рјешења
Комисије и подацима о одузетој земљи. Рјешења о издвајању земљишта носе
бројеве протокола ове комисије.
Предмети садрже: рјешења Комисије о издвајању вишка обрадивог земљишта, записнике састављене на лицу мјеста у предмету издвајања вишка
обрадивог земљишта домаћинства, рјешења о издвајању земљишта и њиховом
уношењу у пољопривредни земљишни фонд, земљишне пописне листове, тужбе, пресуде Окружног суда Бања Лука, жалбе, рјешења Републичке комисије за
пољопривредни земљишни фонд НР БиХ, записнике састављене на лицу мјеста
о увођењу земљорадничке задруге у посјед земљишта које јој је додијељено на
трајно коришћење, налоге НОС-а Бос. Градишка упућене Народној банци
ФНРЈ да се исплати новчани износ на име накнаде за имовину издвојену у
пољопривредни земљишни фонд општенародне имовине према правоснажном
рјешењу Среске комисије за пољопривредни земљишни фонд (у смислу прописа Уредбе о издавању обвезница за накнаду имовине издвојене у пољопривредни земљишни фонд општенародне имовине) и друго.
Комисија за пољопривредни земљишни фонд НОС-а у Бос. Градишци у
предметима издвајања вишка обрадивог земљишта преко 10 хектара, на основу
чл. 3, 21, 22, 23 и 24 Закона о пољопривредном земљишном фонду општенародне имовине и додјељивању земље пољопривредним организацијама и на
основу резултата проведене расправе на лицу мјеста, доносила је рјешења да се
од домаћинства издваја и као општенародна имовина уноси у пољопривредни
земљишни фонд обрадиво земљиште, уз накнаду у новчаном износу, уз
навођење катастарске честице, броја посједовног листа и катастарске општине
за издвојено земљиште. У рјешењу се наводи и да ће се накнада исплатити у
року од 20 година, без камата и у обвезницама.
Накнада за издвојено земљиште које улази у пољопривредни земљишни
фонд обрачунавала се према класирању у катастру, а на основу члана 23 Закона
и Одлуке Савезног извршног вијећа о висини накнаде за земљиште које је постало општенародна имовина.
У образложењу рјешења се наводи да против рјешења Комисије незадовољна странка има: 1) право тужбе Окружном суду у Бањој Луци у погледу по505
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стојања услова за издвајање, количине издвојеног земљишта и висине накнаде
у року од 30 дана од дана пријема и 2) право жалбе Комисији за пољопривредни земљишни фонд НР БиХ у Сарајеву, само у погледу захтјева да се умјесто издвојеног земљишта издвоји друго земљиште истог сопственика у року од
15 дана по пријему рјешења и то путем ове комисије. Питање подношења
тужби и жалби регулисао је члан 26 Закона о пољопривредном земљишном
фонду општенародне имовине и додјељивању земље пољопривредним организацијама.
Из документације која се налази у предметима насталим дјеловањем ове
комисије, односно примјеном Закона, може се уочити да су незадовољна лица
са територије среза Бос. Градишка, којима је издвајан вишак обрадивог земљишта у пољопривредни земљишни фонд општенародне имовине, подносила
жалбе Републичкој комисији за пољопривредни земљишни фонд НР БиХ и
тужбе Окружном суду Бања Лука, па се у појединим предметима ове Комисије
налазе пресуде Окружног суда Бања Лука и рјешења Републичке комисији за
пољопривредни земљишни фонд НР БиХ.
Извјештаји о примјени Закона о пољопривредном земљишном фонду општенарoдне имовине и додјељивању земље пољоприврeдним организацијама
У архивској грађи фонда Срески народни одбор Босанска Градишка налазе се и извјештаји овог одбора о примјени Закона, који су упућивани Републичкој комисији за пољопривредни земљишни фонд НР БиХ и Државном
секретаријату за послове народне привреде НР БиХ, Одјељењу за имовинско
правне односе и Одјељењу за пољопривреду. У овом тексту осврнућемо се на
два извјештаја о примјени овог Закона.
У извјештају Комисије за пољопривредни земљишни фонд НОС-а у Бос.
Градишци, који је 17.10.1953. упућен Републичкој комисији за пољопривредни
земљишни фонд при Извршном вијећу НР БиХ,10 наводи се да је Комисија
почела са радом 19.8.1953. и да је у протеклом периоду одржала 169 расправа
са домаћинствима чији посједи обрадивом површином прелазе преко 100
дунума, а од овог броја извршено је издвајање вишка обрадивог земљишта код
125 домаћинстава. Даље се наводи да је комисија издала 56 рјешења, а да се остала нису могла издати јер Уред за катастар није израдио пријавне листове за
извршена цијепања катастарских честица, те комисија усљед тога не располаже
новонасталим топографским ознакама. У извјештају се истиче да је издвојено и
унесено у пољопривредни земљишни фонд 3.735 дунума обрадивог земљишта
и то: на подручју НОО-е Нова Топола 2.084, Романовци 1.116 и дио Ламинаца
535 дунума. Наводи се да је код издвајања вођено рачуна да се, у границама
могућности, стварају повезани комплекси тамо гдје су за то постојали услови,
10

АРС БЛ, 101, 277, 6643/53
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те су на тај начин створена свега два већа комплекса, и то у селу Ламинцима од
250 дунума и у селу Карајзовцима од 200 дунума, а има и неколико комплекса
од 80 до 120 дунума, те је у свим случајевима вођено рачуна и о интересима домаћинстава. Наводи се да Комисија има у раду 690 предмета, што значи да треба да спроведе још 521 расправу.
У извјештају Секретаријата за привреду НОС-а босанскоградишког од
10.12.1954. год.11, који је упућен Државном секретаријату за послове народне
привреде НР БиХ, Одјељењу за имовинско правне односе, достављају се тражени подаци о земљишном фонду. У извјештају се истиче да је предвиђено за
откуп земље на терену овог среза 10.000 дунума, а да је укупно откупљено земље 11.693 дунума, да је од 312 домаћинстава извршен откуп земље а да је од
једног домаћинства просјечно откупљено 37,9 дунума земље. У извјештају се
наводи да је укупно донијето 312 рјешења, уложено 16 жалби, усвојена једна а
одбијено 15 жалби. Окружном суду Бања Лука поднесене су 64 тужбе, од којих
је усвојено осам а одбијено 14, док су остале у поступку, те правоснажних
рјешења има 254. Укупан износ накнаде за откупљену земљу износи 93,544.
000 динара, а просјечна накнада по дунуму 8.000 динара. У извјештају се истиче да је укупно раздијељено 5.850 дунума откупљене земље, од којих је пољопривредним добрима додијељено 4.533, а земљорадничким задругама 1.317 дунума. Новоформираних пољопривредних имања (предузећа) на овом срезу има
шест. Такође се наводи да поступак око откупа земље није још у цјелости окончан због тога што постоје предмети у рјешавању, тј. жалбе (тужбе) код Окружног суда.
У овом извјештају се дају подаци о сељачким радним задругама, па се
наводи да је на подручју овог среза било укупно 35 СРЗ-а, да су прије доношења Уредбе о реорганизацији и ликвидацији СРЗ-а12 ликвидиране двије, а по
доношењу Уредбе 33 СРЗ-е, тако да на овом срезу не постоји ниједна СРЗ-а.
Додјељивање земље из пољопривредног земљишног фонда општенародне
имовине пољопривредним организацијама
У Закону о пољопривредном земљишном фонду општенародне имовине
и додјељивању земље пољопривредним организацијама регулисана су питања
додјеле земље из пољопривредног земљишног фонда пољопривредним организацијама.
У члану 7 Закона наводи се да се земљиште из пољопривредног земљишног фонда додјељује пољопривредним организацијама на трајно коришћење.

11
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Уредба о имовинским односима и реорганизацији сељачких радних задруга објављена је у
''Службеном листу ФНРЈ'' број 14 од 30.3.1953.
12
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Пољопривредном организацијом у смислу овог члана сматрају се земљорадничке задруге, пољопривредна добра и друге привредне организације и
установе које се баве пољопривредном дјелатношћу.
У члану 8 Закона наводи се да се земљиште додјељује само оној задружној организацији чија потврђена и регистрована правила у погледу земљишта
које се обрађује заједничким радом садрже одређена начела.13
У члановима 28–33 Закона регулисан је поступак додјеле земљишта.
У члану 28 Закона наводи се да се поступак за додјељивање земљишта
покреће на основу писменог захтјева пољопривредне организације. Даље се
наводи да се поступак за додјељивање земљишта може покренути и на основу
захтјева групе земљорадника и пољопривредних радника који намјеравају да
оснују пољопривредну организацију. У том случају земљиште се може додијелити тек кад буде основана пољопривредна организација. Захтјев за додјељивање земљишта подноси се народном одбору среза. У захтјеву треба образложити потребу за додјељивање земљишта и навести која се количина земљишта,
за које културе и на ком мјесту тражи.
У члану 29 Закона истиче се да о поднијетом захтјеву за додјељивање
земљишта народни одбор среза рјешава на сједницама својих вијећа. Прије
доношења рјешења народни одбор среза провјериће и, по потреби, допунити
податке који су изнијети у захтјеву. Кад се ради о захтјеву земљорадничке
задруге, народни одбор среза прибавиће претходно мишљење среског савеза
земљорадничких задруга.
У члану 30 Закона наводи се да ће, кад ријеши да пољопривредној организацији додијели земљиште, народни одбор среза уједно одредити колико ће
јој се земљишта додијелити, у коме мјесту и које парцеле. Овај члан Закона
регулише да против рјешења народног одбора среза, којим се усваја или одбија
захтјев за додјељивање земљишта, пољопривредна организација може изјавити
жалбу републичком извршном вијећу у року од 15 дана по пријему рјешења, а
да Републичка комисија за пољопривредни земљишни фонд може обуставити
извршење рјешења о додјељивању земљишта и поднијети захтјев републичком
извршном вијећу да то рјешење укине или измијени.
У члану 31 Закона наводи се да на основу правоснажног рјешења којим
се додјељује земљиште пољопривредној организацији, срески суд уписује у
земљишне књиге њено право коришћења на додијељеном земљишту.

13

- да пољопривредном производњом организације управљају само они произвођачи који у њој
учествују, без обзира на њихове имовинске односе са организацијом у погледу земљишта које
су у њу унијели;
- да се дио дохотка (фонд плата) од те пољопривредне производње дијели, на основу тарифног
правилника, само међу лицима која раде на пословима у вези са том пољопривредном производњом, као њихова зарада у новцу, на бази учешћа у раду;
- да ће за начин пословања и организацију рада примјењивати прописе који важе за пољопривредна добра.
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У члану 34 Закона регулисано је питање одузимања земљишта додијељеног пољопривредним организацијама, па се наводи да се земљорадничкој организацији може одузети земљиште које јој је додијељено само ако престане да
буде организована на начин одређен овим законом (члан 8).
У архивском фонду Срески народни одбор Босанска Градишка налазе се
и документа о додјељивању земљишта из пољопривредног земљишног фонда
општенародне имовине пољопривредним организацијама са среза.
У архивској грађи овог фонда налази се предмет о додјељивању земље
из пољопривредног земљишног фонда општенародне имовине Сељачкој радној
задрузи ''Нови живот'' у М. Дубравама.14 НОС босанскоградишког донио је рјешење о додјељивању 300 дунума земље овој СРЗ-и на својој сједници од
24.9.1953, а поводом захтјева ове задруге да јој се додијели земља ради повећања задружних земљишних површина и повећања производње.
У архивској грађи овог фонда налази се и записник који је састављен на
лицу мјеста у селу Брестовчини 8.1.1954. год.15 у просторијама Пољопривредног предузећа ''Задругар'' из Брестовчине, а односи се на додјељивање земљишта из пољопривредног земљишног фонда општенародне имовине овој пољопривредној организацији. У записнику се наводи да је на лице мјеста изашла
комисија одређена рјешењем Секретаријата за привреду НОС-а Бос. Градишка
бр. 162/54, од 7.1.1954. год., а да је испред пољопривредне организације присутан њен управник. У записнику се даље наводи да је рјешењем Народног одбора среза додијељена овој организацији земља из пољопривредног земљишног
фонда општенародне имовине, која је одузета од лица из Брестовчине, а
прелазила је максимум утврђен Законом о пољопривредном земљишном фонду
општенарoдне имовине. У записнику су наведене парцеле које се предају.
Укупно је предата 21 парцела земљишта, површине 317,640 дунума.
Рјешење о додјељивању земљишта из пољопривредног земљишног
фонда општенародне имовине Пољопривредном погону Земљорадничке задруге у Кочићеву донесено је на посебним сједницама Среског вијећа и Вијећа
произвођача НОС-а босанскоградишког, одржаним 27.11.1954.16 Из пољопривредног земљишног фонда општенародне имовине додјељује се Пољопривредном погону Земљорадничке задруге у Кочићеву 207,225 дунума земље у к. о.
Кочићево, која је издвојена по Закону о пољопривредном земљишном фонду
општенародне имовине од бивших власника из Кочићева.
Земљорадничкој задрузи Кочићево додијељена је на коришћење земља
из пољопривредног земљишног фонда општенародне имовине (131,097 дунума
земље на подручју к. о. Кочићево) на посебим сједницама Среског вијећа и
Вијећа произвођача НОС-а босанскоградишког, одржаним 19.2.1955. год.17 На
14

АРС БЛ, 101, 270, 2976/53
АРС БЛ, 101, 287, 162/54
16
АРС БЛ, 101, 300, 11405/54
17
АРС БЛ, 101, 294, 6733/54
15
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истој сједници ових вијећа донесена су и рјешења о додјељивању на коришћење земље из пољопривредног земљишног фонда општенародне имовине Земљорадничкој задрузи Бос. Градишка (150 дунума земље на подручју к. о. Бос.
Градишка) и Водној заједници ''Лијевче Поље'' Бос. Градишка (30 дунума земље на подручју к. о. Доња Долина)18.

Mirjana Ivanic
Archival Records on Work of the Commission for Agricultural Land Fund
of Administrative National Committee in Bosanska Gradiska
Summary
The paper presents basic information about the Law on the Agricultural Land
Fund of National Property and Allocation of Land to Agricultural Organizations, as
well as its other regulations in this area (the Regulation on the Application of Article
4 of the Law on the Agricultural Land Fund of National Property and Allocation of
Land to Agricultural Organizations, Regulation on Issuance of Bonds for
Compensation of Property Allocated to the Agricultural Land Fund of National
Property, the Decision on Compensation for Land which Became National Property,
Rules for Keeping Records of the Agricultural Land Fund of National Property). This
paper provides information on the work of the Commission for Agricultural Land
Fund of Administrative National Committee in Bosanska Gradiska. In the paper are
given data from two reports of Administrative National Committee of Bosanska
Gradiska on implementation of the Law on the Agricultural Land Fund of National
Property and Allocation of Land to Agricultural Organizations. Also it described a
method of allocating the land from the agricultural land fund of national property to
agricultural organizations and several examples of archival records are provided as
well. The work is based on sorting and processing the archival fund of the
Administrative National Committee Gradiska.

18

АРС БЛ, 101, 320, 4163/55 и 4164/55
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PRAVILA
JEVREJSKE VJEROISPOVIJEDNE OPŠTINE U BIHAĆU
Apstrakt: U tri poglavlja rada dat je kratak pregled o Jevrejima na Balkanskom poluostrvu, u Bosni i Hercegovini i Bosanskoj Krajini, o dolasku i životu Jevreja u Bihaću, te osnivanju i djelovanju Jevrejske vjeroispovijedne opštine u Bihaću. Četvrto poglavlje posvećeno je Pravilima Jevrejske vjeroispovijedne opštine u
Bihaću. Njihovo objavljivanje nije samo profesionalna obaveza nego i pokušaj da se
snaga originalnog dokumenta, mjerena vagom arhivističkog kodeksa, usmjeri na istinu o velikom doprinosu Jevreja u ne tako dalekoj prošlosti Bihaća i Pounja.
Ključne riječi: Jevreji, Balkan, Bosna i Hercegovina, Bosanska Krajina, Bihać, jevrejska vjeroispovijedna opština, pravila jevrejske vjeroispovijedne opštine.

Jevreji na Balkanskom poluostrvu
Prisustvo Jevreja na Balkanu seže još u VI vijek p.n.e., kada su ih Feničani
prodavali kao roblje po ostrvima u Jonskom moru. Arheološki ostaci ukazuju na dolazak Jevreja u sjeverni i srednji dio Balkanskog poluostrva iz zapadnog, a potom i iz
južnog dijela Balkanskog poluostrva.1
Do intenzivnog naseljavanja Jevreja na Balkan došlo je krajem XV i početkom XVI vijeka, poslije pokrštavanja i protjerivanja Jevreja iz evropskih hrišćanskih
zemalja, od kojih je najdrastičniji egzodus Jevreja iz Španije (1492) i Portugalije
(1496). Prognani Jevreji našli su utočište u Otomanskom carstvu, gdje su stvarane
jevrejske zajednice koje su vremenom postale dobro organizovane i veoma razvijene.2
"Jevreji koji žive u Turskoj govore četiri do pet jezika, a ima i više njih koji
govore i deset pa i dvanaest jezika. Oni su došli iz Španije, Njemačke, Austrije,
Ugarske i Češke, naučili su svoju djecu jeziku tih zemalja, a zatim su njihova djeca
naučila jezik naroda na kojem moraju da razgovaraju: grčki, arapski, latinski, turski,
1

Dr Jakov Danon, Verica M. Stošić, Memoari na holokaust Jevreja Bosanske Krajine, Banjaluka
2010, str.17; Bogumil Hrabak, Iz starije prošlosti Bosne i Hercegovine, knj. III, Beograd, 2004, 292.
2
Verica Stošić, "Banjalučka jevrejska porodica Poljokan", u: Zbornik radova Nacionalne manjine u
Republici Srpskoj, Savez nacionalnih manjina Republike Srpske, Banjaluka 2011, 7.
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njemački, italijanski i slavenski", pisao je Pjer Balon, koji je boravio na Levantu sredinom XVI vijeka.3
Jevreji u Bosni i Hercegovini i Bosanskoj Krajini
Najveći broj sefardskih Jevreja naseljavao je tlo Bosne i Hercegovine sa juga,
iz pravca Turske, Egeja i Albanije, preko Makedonije, Bugarske, Rumunije i Srbije,
a manji dio iz pravca Italije i Mletačke republike. Kao godina dolaska Jevreja u Bosnu i Hercegovinu, tačnije u Sarajevo, zvanično se uzima 1565, a prema protokolu Šerijatskog suda u Sarajevu dolazak se datira u 1541. godinu.4
U Bosansku Krajinu Jevreji dolaze u manjem broju u vrijeme Otomanskog
carstva iz pravca Dubrovačke republike i Dalmacije. Njihovo pojačano naseljavanje
na prostor Bosanske Krajine prof. dr Bogumil Hrabak veže za pad Venecije (1797),
kada se mnoge jevrejske porodice iseljavaju iz Venecije i, u potrazi za unosnijim trgovačkim poslovima, naseljavaju Bosansku Krajinu.5 Po dr Hrabaku, do intenzivnog
naseljavanja sefardskih Jevreja iz pravca Sarajeva, Travnika, Bitolja i Skoplja u Bosansku Krajinu došlo je poslije donošenja fermana sultana Abdul Medžida 1840.
godine. Poslije okupacije Bosne i Hercegovine, 1878. godine, Bosansku Krajinu naseljavaju i aškenaski Jevreji iz Hrvatske, Slovenije, Mađarske, Slovačke, Češke, Galicije, Bukovine, Moravske i drugih krajeva Evrope.6
Bihać i bihaćki Jevreji
Bihać leži u sjeverozapadnom dijelu Bosne i Hercegovine, podno planina
Plješevice i Grmeča. Središte Pounja postao je u srednjem vijeku (1262), a sjedište
kapetana bio je od XVI do XIX vijeka. Bihać je od okupacije Bosne i Hercegovine
(1878) do osnivanja Vrbaske banovine 1929. bio sjedište regionalne političkoupravne i sudske vlasti7. U ostacima nekadašnje bihаćkе tvrđаvе zvane Kаpеtаnоvа
kulа, Bihаćkа kulа ili sаmо Kula, bili su smješteni zloglasni zatvori okružnog i sreskog suda8, a u zgradi pored Kule okružni načelnik i veliki župan. Poznat po suđenju
veleizdajnicima, Okružni sud u Bihaću djelovao je u velikoj zgradi podignutoj 1913.
godine..9 U zgrаdi Kоnаkа, izgrаđenoj 1840, bili su smјеštеni Srеski sud i Gruntоv3

Dr Jakov Danon, Verica M. Stošić, nav. djelo, 15.
Dr Jakov Danon, Verica M. Stošić, nav. djelo, 16.
5
Bogumil Hrabak, Iz starije prošlosti Bosne i Hercegovine, knj. III, Beograd, 2004, str. 292.
6
Verica M. Sošić, nav. rad, 7.
7
Administrativnu uprava Okružne oblasti Bihać (1878–1922) činilo je šest srezove i četiri sreske
ispostave: Bihać, Cazin (sa ispostavom u Velikoj Kladuši), Ključ, Bosanska Krupa, Bosanski Petrovac
(sa ispostavama u Drvaru i Kulen Vakufu) i Sanski Most (sa ispostavom u Starom Majdanu). Istim
brojem srezova i sreskih ispostava upravljao je Veliki župan Bihaćke oblasti (1923–1929). U vrijeme
Vrbaske banovine Bihać je sjedište sreza i gradske optštine. Od 1878. Bihać je bio sjedište okružnog i
sreskog suda.
8
ARSBL, 9, Knjigа kаtаstrа držаvnih zgrаdа u Vrbаskој bаnоvini, rеg. br. 1
9
ARSBL, 9, a. j. 41, 320.
4
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nicа, Finansijska direkcija, Pоrеskа uprаvа i diо Srеskоg nаčеlstvа.10 Za potrebe Tehničkog odjeljka Sreskog načelstva izgrađena je 1924. posebna zgrada..11
Za bezbjednost građana i imovine zadužene su bile žandarmerijske komande,
čete, vodovi i stanice.
I pored činjenice da je Bihać postao jedan od šest glavnih političko-upravnih
centara u Bosni i Hercegovini, ekonomske i društvene promjene sporo su uklanjale
ostatake političko-ekonomskog feudalizma, pa su grad i okrug sporo ulazili u nove
društvene tokove. Na ekonomske i opšte društvene prilike u Bihaću i Bihaćkom
okrugu značajno su uticali agrarni odnosi12, demografsko kretanje stanovništva13, geološki sastav zemljišta, klimatski uslovi, zaostala poljoprivreda i ekstenzivno stočarstvo, neprosvijećenost stanovništva, nerazvijena saobraćajna infrastruktura14 i dr.15
Stanovništvo se u većoj mjeri bavilo stočarstvom16, a u manjoj zemljorad17
njom , trgovinom18 i zanatstvom. Bihaćko tržište inače je bilo jeftino i dobro snabdjeveno kestenjem i orasima (Cazin i Bosanska Krupa), vunom, krznom, kožom, medom, voćem, povrćem19, maslom i mliječnim proizvodima.
10

ARSBL, 9, Knjigа kаtаstrа držаvnih zgrаdа u Vrbаskој bаnоvini, rеg. br. 1
Isto; Kraljevina Srba, Hrvata i Slovenaca, Almanah, Svezak 2, 1924–1925, sastavio i uredio Viktor
Manakin, Zagreb, IV–191.
12
Nakon uvođenja instituta fakultativnog otkupa kmetova u Bosni i Hercegovini u agrarnim odnosima
susrećemo kmetove, polukmetove, seljake sa i bez zemlje i nadničare. Navedeni statusi i dalje su
zemljoradnike zadržali u izrazito teškom društveno-ekonomskom položaju.
13
Bihać i Bihaćki okrug su od početka okupacije bilježili porast broja stanovništva, što zbog visokog
nataliteta, što zbog mehaničkog priliva (za potrebe okupacione uprave). Najveći prirast stanovništva
imao je Bosanski Petrovac sa Drvarom (36,47%) zbog mehaničkog priliva novozaposlenih u Šumsko
industrijsko preduzeće Ota Štajnbajsa.
14
Bihać je ekonomski mnogo očekivao od obećanih pruga Bihać – Bosanski Novi, Bihać–Knin i
Bihać–Ogulin. Austrijske vlasti nisu izvršile dato zakonsko obećanje iz 1913. Bihaću je ostala samo
moderna makadamska cesta izgrađena uz rijeku Unu 1911. Iste godine dovršena je gradnja električne
centrale. Dionica pruge Bosanski Novi – Bosanska Krupa puštena je u saobraćaj 11.9.1920, a dionica
Bosanska Krupa – Bihać 18.6.1924.
15
Milan Vukmanović, "Sindikalni i politički pokret u Bihaću do Obzane", u: Bihać u novijoj istoriji,
Institut za istoriju, Banjaluka 1987, 27–28.
16
Razvoju stočarstva pogodovala je i tradicija, jer se od stočnog priploda nije davao hak. Po uzgoju
sitne stoke, goveda, ovaca, koza i konja, bio je poznat u srednjoj Evropi ne samo bihaćki kraj nego i
cijela Bosna i Hercegovina. Stokom se u Bihaću trgovalo na tradicionalnom godišnjem osmodnevnom
marvenom vašaru, koji se održavao na katolički Ilindan, kada su kupci iz Dalmacije, Like, Banije i
Korduna, pa i iz Austrije i Mađarske, kupovali stoku. Stokom se trgovalo i na godišnjem trodnevnom
marvenom vašaru, koji se održavao na pravoslavni praznik Mitrovdan (8. novembar), kada su se
naročito prodavali i u Italiju izvozili konji (Bosanski glasnik, Sarajevo 1918, 168).
17
Manji promet ostvarivao se svakog ponedeljka, na sedmični pazarni dan, kada se trgovalo žitom,
naročito kukuruzom, ječmom i zobi, što se izvozilo u Liku i Dalmaciju (Bosanski glasnik, Sarajevo
1918, 168). U razvoju poljoprivredne proizvodnje značajno mjesto imala je Kotarska poljoprivredna
zadruga u Bihaću, osnovana 1904.
18
Veliki doprinos u stvaranju trgovačkog kadra dala je Trgovačka škola u Bihaću (ukinuta 1912),
bihaćka gimnazija (osnovana 1911) i građanske privatne ženske škole.
19
U bihaćkoj okolici je poslije dolaska Bugara (1913) značajno unaprijeđeno povrtlarstvo. Izvozile su
se znatne količine povrtlarskih kultura. Povrćem je snabdijevana Dalmacija, jadranska obala i otoci.
11
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Nosioci industrijskog razvoja Bihaća bili su Šumsko industrijsko preduzeće
Dobrljin–Drvar a. d.20, Dioničarsko društvo za obradu i izvoz kamena ''Bihacit''21 i
nekoliko privatnih mlinova i pilana.
Važnu ulogu u privrednom životu Bihaća imali su novčani zavodi22, privredne zadruge23 i strukovna udruženja24.
U Bihaću su djelovale dvije djevojačke i dječačka državna škola, Viša katolička samostanska škola i Velika bihaćka gimnazija, otvorena 1911. Dio učenika bio
je smješten u dva konvikta – ''Gajretovom'' i ''Prosvjetinom''.25
U Bihaću je djelovalo dvadesetak društava, najviše nacionalnih i strukovnih.
Mala jevrejska zajadnica imala je snažan uticaj na sve društvene tokove u Bihaću od 1878. do 1941. Više izvora nedvosmisleno potvrđuje da su prvi Jevreji došli
u Bihać u prvoj deceniji XIX vijeka. Bili su to trgovci – torbari i putujući zanatski
majstori.26 Bile su to jevrejske familije isključivo sefardskog porijekla, koje su došle
u Bihać iz Banjaluke i Sarajeva, povezane krvnim srodstvom. Bihaćki Jevreji razlikovali su se od domaćeg stanovništva po nošnji i govoru. Poslije okupacije Bosne i
Hercegovine (1878) u Bihaću se nastanjuju i aškenaski Jevreji.

20

Bosanska šumska industrija d. d. Otto Steinbeis, sa sjedištem u Dobrljinu i centralom u Gornjoj
Bavarskoj, osnovana je 1900. Njeni industrijski ogranci bile su pilane u Dobrljinu i Drvaru i Šumska
manipulacija u Oštrelju. U luci u Šibeniku Oto Štajnbas posjedovao je kej za izvoz drveta. Društvo je
postalo jedan od najvećih koncerna u Evropi i zapošljavalo je oko 10.000 ljudi. Za svoje potrebe
društvo je, osim pogona za šumsku industriju, izgradilo osnovne škole, zabavišta i tehnička učilišta.
Uprava za održavanje šume nalazila se na Oštrelju, Olovu i u Pljevi, a Uprava za željeznički transport
u Drvaru i Zavidovićima. Poslije Prvog svjetskog rata Kraljevina SHS preuzela je drvno-industrijski
koncern Ota Štajnbasa. Društvo je djelovala pod nazivom ŠIPAD Dobrljin–Drvar a. d. Bilans društva
iznosio je 2,451.456 kruna. Eksploatacija drveta vršena je na sedam područja: Grmeč, Klekovača,
Vijenac – Jedovnik, Šator, Staretina, Pliva i Janj. Poslije Drugog svjetskog rata nadzor nad društvom
preuzela Zemaljska uprava drvne industrije BiH, a od 7. marta 1947. Glavna direkcija šumskih
gazdinstav,a sa sjedištem u Sarajevu (Bosansko-hercegovački kompas za 1912/1913, Sarajevo, 1912,
250; Narodno jedinstvo, Sarajevo, god. III, 15. maj 1920, br. 98, 4; Službeni list NRBiH, Sarajevo,
god. III, 12. mart 1947, br. 11, 116).
21
Dioničarsko društvo za obradu i izvoz kamena ''Bihacit'', kasnije nazvano Prva bosanska industrija
kamena'''Bihacit'', osnоvano je 28. februara 1914. Preduzeće je bilo ovlašćeno da otvara kamenolome,
obrađuje i obavlja promet kamenom, prodaje nekretnine, obavlja sve vrste visoke i niske gradnje.
Dioničarski kapital iznosio je 300.000 kruna. Strane finansijske kuće imale su učešće u društvu i
poslije završetka Prvog svjetskog rata. ''Bihacit'' je koristio moderne strojeve na električni pogon i
zapošljavao 80–100 radnika. (Sarajevski list, Sarajevo, god. XXVII, 7, februar 1914, br. 34, 3; AJ,
Ministarstvo šuma i ruda, br. 22.360/1922).
22
Krajiška banka d. d. u Bihaću, Srpska banka d. d. u Bihaću i filijale Zemaljske banke za BiH i
Muslimanske centralne banke za BiH
23
Nabavljačka zadruga državnih službenika, Jugoslovenska zemljoradnička zadruga i Jugoslovenska
seljačka zadruga za zajmove i štednju u Bihaću
24
Trgovačko udruženje, Savez obrtnika i zanatlija i Udruženje ugostitelja
25
Vrbaske novine, Bnjaluka, god. VII, 12. novembar 1935, 852, 2; Zgrada ''Prosvjetinog'' konvikta
podignuta je 1924.
26
Zapise o Jevrejima Bihaća sačinili su dr Samuel Pinto i Moritz J. Levi.
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Bihaćki Jevreji su bili uglavnom sitni trgovci i zanatlije, a u državnoj službi
obavljali su poslove ljekara27, medicinskih sestara, apotekarskih laborantkinja, geometara, sudija, učiteljica, veterinara, profesora i knjigovođa. Bilo je i siromašnih bihaćkih Jevreja, koje je zbrinjavala Jevrejska opština.
Jevreji su živjeli u gotovo svim dijelovima grada, uglavnom skromno, u drvenim kućama sa klasičnim bosanskim namještajem, niskim stolovima i stolicama, sećijama i dolapima.
Vremenom je bihaćka jevrejska populacija rasla.
Grad
Bihać

1879. 1885. 1895. 1910.
72
134
128
165

1921.
177

1931.
-

1941.
168

3. Jevrejska vjeroispovijedna opština Bihać
Jevrejska vjeroispovijedna opština (kejla)28 u Bihaću osnovana je 1875. godine , kao tradicionalni oblik samoupravnog društveno-vjerskog organizovanja jevrejskog naroda. Organizacija, uprava, teritorijalna nadležnost, članstvo i oblici djelovanja u vrijeme njenog osnivanja ostali su do danas nepoznati. Jedino se pouzdano zna
da se u bihaćkom naselju Nova četvrt i danas nalazi devastirano i zapušteno jevrejsko
groblje Beth Olam, staro preko 200 godina, da su u gradu, prema popisu stanovništva
iz 1879, živjela 72 ''izraelita''30, te da se kao prvi rabin spominjе Perera Davičo, kojeg
je ubrzo zamijenio Benjamin Alhalel zvani "Binjo".
Bihaćki sefardi i aškenazi organizovali su zajednička druženja i vjerske obrede u kućnom ambijentu. Na prijedlog rabina Avrama Juda Atijasa31, u Bihaću је
1902. počela gradnja sinagoge. Gradnja је završenа 1906, kada je hram svečano
osvještan. Sinagoga je građena namjenski, bila je funkcionalna, akustična i sa puno
svjetla (Moric J. Levi).
Prema kazivanju Rifke Levi, rođene Bišćanke, pri sinagogi je djelovao meldar32 u kojem su muška djeca učila kvadratno pismo alef-bet. Bez prevoda sa judeošpanskog (Judeo-Espanyol), čitala se Biblija i molitve na hebrejskom, tako da djeca
29

27

U Bihaću je postojala Opšta bolnica, sa dva odjeljenja, tri ljekara i 30 kreveta, Dom narodnog
zdravlja i Antituberkulozni dispanzer.
28
Kejla (hebr. Kehila), matična opština jevrejskih gradova
29
AJ, Ministarstvo pravde Kraljevine Srba Hrvata i Slovenaca (1918–1944), (63), 147.
30
Štatistika miesta i pučanstva Bosne i Hercegovine, Sarajevo 1880, 45-56.
31
Avram Atijas, sin Jude i Rahele Atijas, rođen 18. marta 1877. u Banjaluci, rabin u Bihaću, bio je
oženjen Sarom (r. 1878), sa kojom je stekao sinove Haima (r. 15.4.1903) i Majira (r. 31.3.1912) i
kćeri Reginu (r. 10.2.1902), Mazaltu (r. 18.7.1904), Rifku (r. 28.4.1908) i Blanku (r. 21.3.1915).
Došao je u Bihać u mladosti. Sa puno poleta i snage vršio je svoju službu. Lijep i sa lijepim glasom,
bio je omiljen među svim građanima. Predavao je vjeronauku u osnovnim školama i gimnaziji.
Zajedno sa ostalim Jevrejima protjeran je iz Bihaća 24. juna 1941. u s. Bukovaču, odatle u Bosanski
Petrovac, a nakon toga u Prijedor. Avram je sa suprugom otišao kod kćeri u Olovo, odakle je, zajedno
sa ostalim Jevrejima, transportovan u logor Jasenovac.
32
Meldar je jevrejska osnovna škola u kojoj su se sticala osnovna znanja o vjeri i hebrejskom jeziku.
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nisu razumjela tekst koji su čitala. Pisanje i računanje nije se učilo u meldaru, već je
to bila briga očeva. Ženska djeca su osnovna znanja o vjeri sticala u porodici.33
U Kraljevini Srba, Hrvata i Slovenaca Jevrejska opština je bila članica Saveza
jevrejskih vjeroispovijednih opština34, nadležna za grad Bihać i srezove Bihać, Bosansku Krupu, Bosanski Petrovac (sa ispostavama u Drvaru i Kulen Vakufu) i Cazin
(sa ispostavom u Velikoj Kladuši). Jevrejska opština nije imala organizovanu vjersku
školu (1921), a 1925. pripadalo joj je 30 prinosnika.35 Prema izvještaju velikog župana od 19. maja 1927, Jevrejska opština je imala samo 25 "kuća od kojih minimum
četiri petine silno oskudjevaju... i da najsiromašniji Jevreji u Bosni i Hercegovini žive u Bihaću".36
U Bihaću je 1919. osnovano Aguda Leumit Šel Jehuda, židovsko nacionalno
društvo, sa ciljem da podiže nacionalnu svijest, učenost i društvenost i znanja iz muzike među Jevrejima, a isključujući bilo koji oblik političke tendencije. Društveni
ciljevi ostvarivani su kroz različite oblike djelovanja: sekcije hebrejskog jezika,
sportske i gimnastičke sekcije, predavanja sa diskusijom, čitaonice (nabavka novina i
časopisa), popularni naučni kursevi i zabave. Samo su se Jevreji mogli učlaniti u
Društvo i steći status utemeljivača, redovnih, podupirućih i počasnih članova.
Članovi Odbora Židovskog nacionalnog društva u Bihaću (26.8.1919) bili su:
predsjednik Aleksander Rehnitzer (trgovac)37, potpredsjednik Aron Kavezon (trgovac)38, tajnik i knjižničar Jozef Papo (bankovni činovnik)39, blagajnik i stručni starješina Haim Lewy (trgovac), prvi odbornik Leo Silberstein (slikar), drugi odbornik
Mošo Altarac (obućar), prvi zamjenik Sabataj Levy (trgovac), drugi zamjenik Binjo
Pinto (trgovac), prvi revizor Azriel Attias (trgovac)40 i drugi revizor Jakob Baruch
(trgovac).
33

Dr Jakov Danon, Verica M. Stošić, nav. djelo, 92.
Pravila je odobrilo Ministarstvo vjera Kraljevine SHS 23. avgusta 1923. Na kongresu Saveza
jevrejskih vjeroispovijednih opština Kraljevine SHS, održanom u Zagrebu 22–23. novembra 1921,
bihaćku vjeroispovijednu opštinu zastupao je dr Samuel Pinto, advokat iz Sarajeva. [AJ, Ministarstvo
pravde Kraljevine Srba Hrvata i Slovenaca (1918–1944), (63), 147].
35
Prinosnik se izjednačavao sa jednom kućom.
36
AJ, Ministarstvo vera Kraljevine Srba Hrvata i Slovenaca (1919–1929), (69), 55, 88.
37
Aleksander Rehnitzer osnovao je u Bihaću 1879. špeditersku kompaniju. Dana 21. novembra 1912.
registrovao je trgovinu mješovitom robom, a od 1928. se bavio i izvozom obrađenog kamena
(Bosanski glasnik, Sarajevo 1912, 311; Narodno jedinstvo, god. XI, 2. februar 1928, br. 11, 5).
38
Aron Kavezon je sa suprugom Rifkom stekao kćer Bukicu i sinove Mosku (r. 1909) i SalomaMonija (r. 1921). Sin Mosko, pravnik, preživio je rat i sa majkom živio u Sarajevu. Sin Moni, student
medicine, hapšen je kao komunista, nakon kapitulacije je organizovao prikupljanje i obuku u
rukovanju oružjem. Ubile su ga ustaše 3. septembra 1941. na Garavicama. Kćerka Rifka, zajedno sa
očevom sestrom Sterkom, ubijena je u Jasenovcu.
39
Papo Jozef (44), sin Moše, gradski knjigovođa u Bihaću, njegova supruga Rifka (42), domaćica i sin
Moric (12), učenik, iz Prijedora su 1942. odvedeni u Banjaluku. Zajedno sa ostalim banjalučkim
Jevrejima transportovani su u logor Jasenovac, odakle se nisu vratili.
40
Sinovi Azriela Atijasa bili su Cevi (r. 1914), David (r. 1919) i Moni (r. 1922), sva trojica rođeni u
Bihaću. Sin Cevi završio je prava. Bio je aktivan u bihaćkom klubu akademičara. Zarobljen je u
Aprilskom ratu. Poslije oslobođenja je živio u Sarajevu. Sin David je studirao elektrotehniku. Uhapšen
34
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Pravila Židovskog nacionalnog društva Aguda Leumit Šel Jehuda odobrilo je
Ministarstvo vjera 25. januara 1919. godine.41
Jevrejska opština prestala je sa radom 24. juna 1941, kada su ustaške vlasti
uhapsile i protjerale bihaćke Jevreje.
Pravila Jevrejske vjeroispovijedne opštine Bihać
Prva poznata Pravila o organizaciji, radu i djelovanju Jevrejske opštine u
Bihaću odobrila je Zemaljska vlada za Bosnu i Hercegovinu 28. januara 1911.42 Nakon toga, 19. maja 1913, donesen je Privremeni pravilnik za izraelitsku vjersku općinu u Bihaću.43 Sadržaji zapisnika sa skupština ili sjednica, spiskovi članova i uprave
Jevrejske opštine, kao i sadržaj Pravila iz 1911. i Pravilnika iz 1913. ostali su nepoznati do danas.
Nova pravila Jevrejske opštine donesena su na vanrednoj sjednici Glavne
skupštine Jevrejske opštine, održanoj 12. decembra 1926. u Bihaću. Pravila (Štatut)
su sadržavala 11 poglavlja i 51 član, a potpisana su od Privremenog odbora, na čelu
sa predsjednikom Sabetajem Levyem44 i sekretarom Jozefom Levyem45.
Sedam dana kasnije Jevrejska opština dostavila je četiri primjerka Pravila poglavaru Bihaćkog sreza na odobrenje. On je Pravila 29. decembra 1926. proslijedio
velikom županu Bihaćke oblasti, sa napomenom "дa oднoси измeђу jeврejскe црквe и држaвe нису рeгулисaни сa спeциjaлним зaкoнoм46 нити aутoнoмним штaтутoм, тe дa je нeмoгућe дa сa истим прaвилимa присилнo oбaвeжe члaнoвe свo-

i iz Bihaća protjeran u Bosanski Petrovac, zatim u Prijedor i, na kraju, ubijen u Jasenovcu 1945. Sin
David, mehaničar, bio je aktivan u radničkom pokretu. Protjeran je iz Bihaća u Bosanski Petrovac, a
potom na prisilni rad u Cazin, odakle bježi na oslobođenu teritoriju. Poslije oslobođenja ostaje u JNA.
Penzionisan je kao pukovnik avijacije.
41
ABiH, ZVS2, L8/52/L–1919; Samija Sarić, Jevrejska kulturna i druga društva u Bosni i
Hercegovini 1885–1945. Regesta, Sarajevo 1995, 52.
42
AJ, Ministarstvo vera Kraljevine Srba Hrvata i Slovenaca (1919–1929), (69), 58, 92.
43
Prelazna odredba §65 Pravila od 20. aprila 1928. (ARSBL, ZV, 330–006-022)
44
Sabetaj – Šabetaj Levy, sin Jude – Merkuša, trgovca u Bihaću, star 40 godina, ubijen je 1941. u
vojnom logoru Žegar kraj Bihaća, zajedno sa ostalim članovima porodice: ocem Judom (68), majkom
Lunom (66), sestrom Zlatom (33), suprugom Stelom (38), sinom Moricom (11), sestrom Bukicom
(42) i njenom kćerkom Stelom (16). Sestru Ernu (28), učiteljicu, ubile su ustaše u Cazinu (Jevrejski
istorijski muzej, mikrofilm, br. 20).
45
Jozef Levi, sin Jakoba Levija, rođen je 1903. u Bihaću, gdje je imao trgovinu špecerajskom robom.
Zarobljen je i odveden u logor Špital u Austriji, gdje je 1942. umro (Moric Levi, "Jevreji u Bihaću", u:
Bihać u novijoj istoriji, Institut za istoriju, tom 1, Banjaluka 1987, 346)
46
U Kraljevini Jugoslaviji je donesen Zakon o vjerskoj zajednici Jevreja (Službene novine Kraljevine
Jugoslavije, god. XII, 24. decembar 1929, br. 301, CXXVII). U izradi Zakona učestvovala je komisija
kojoj je predsjedavao ministar pravde dr Milan Srškić, kao i najpozvaniji predstavnici jevrejske
vjeroispovijesti: vrhovni rabin dr Isak Alkalaj, advokat i potpredsjednik Saveza jevrejskih vjeroispovijednih opština dr Fridih Pops, generalni sekretar i predstavnik ortodoksnih Jevreja Ivan Kon i rabin
iz Mola Grin (Политика, Београд, год. XXVI, 15. децембар 1929, бр. 7764, 3–4).
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je oпштинe нa вjeрски прирeз, a пoгoтoвo дa тaj прирeз aдминистрaтивним путeм утjeруje, a штo je прeвиђeнo §46. прилeжeћих прaвилa".47
Vеliki župаn Bihаćkе оblаsti dostavio је Prаvilа 31. marta 1927. Odjeljenju
za zaštitu države pri ministru unutrašnjih poslova, a u skladu sa naredbom tog ministarstva od 11. februara 1926. i sa sličnim obrazloženjem koje je dao poglavar Bihaćkog sreza.
Odjeljenje za zaštitu države proslijedilo je Prаvilа 6. avgusta 1927. Ministarstvu vjera, koje je 26. avgusta tražilo da mu Predsedništvo Saveza jevrejskih veroispovednih opština Kraljevine SHS dostavi stara Pravila Jevrejske vjeroispovijedne
opštine u Bihaću na pregled i upotrebu. Stara pravila su dostavljena Ministarstvu vjera u roku od tri dana.
Veliki župan Bihaćke oblasti uputio je 10. oktobra 1927. urgenciju, na koju je
ministar unutrašnjih poslova odgovorio 3. јаnuаrа 1928. putem Odjeljenja za zaštitu
države. U odgovoru ministar unutrašnjih poslova konstatuje da su "прeдлoжeнa прaвилa нeдoвoљнo изрaђeнa jeр нe сaдржe прeцизнe oдрeдбe:
- o нaдлeжнoсти oпштинских oргaнa нaрoчитo у пoглeду oвлaшћeњa
дa издajу испрaвe o прaвним пoслoвимa oпштинским;
- o прaвимa и дужнoстимa рaбинa и oстaлих oпштинских службeникa,
кao и тo дa вeрoзaкoнски службeници мoгу бити сaмo држaвљaни
Крaљeвинe СХС, бeзпрeкoрнoг мoрaлa и сa пoзнaвaњeм држaвнoг jeзикa; o квaлификaциjaмa вeрoзaкoнских службeникa; дa пaсивнo избoрнo прaвo имajу сaмo oни члaнoви кojи су нaдлeжни у нeкoj oд пoлитичких oпштинa у Крaљeвини СХС;
- o нaчину кaкo ћe сe пoдмиривaти eкoнoмскe пoтрeбe вeрoиспoвeднe
oпштинe сa тaчним oзнaчењем врстe, нajвeћeг изнoса и нaчина рaспoрeђивaњa принoсa;
- дa прoмeнe Прaвилa oдoбрaвa Министарство вера, под чијим се надзором налазе све вероисповедне општине".48
Veliki župan Bihaćke oblasti dostavio je 24. janauara 1928. Jevrejskoj opštini
u Bihaću primjedbe na Pravila. Jevrejska opština je prihvatila predložene izmjene
Pravila. Novi predsjednik Jevrejske opštine Rudolf Rehnitzer dostavio je 20. aprila
1928. na verifikaciju četiri primjerka korigovanih Pravila, uz ponovno posredovanje
velikog župana Bihaćke oblasti. Konačno su Pravila Jevrejske opštine u Bihaću odobrena rješenjem ministra vjera od 7. jula 1928. godine (V. Br. 6656/1928), uz napomenu da se po jedan primjerak novih pravila dostavi Predsjedništvu Jevrejske opštine u Bihaću i za arhive bihaćke županijske i sreske oblasti.49

47

AJ, Ministarstvo vera Kraljevine Srba Hrvata i Slovenaca (1919–1929), (69), 58, 92.
Isto
49
AJ, Ministarstvo vera Kraljevine Srba, Hrvata i Slovenaca (1919–1929), (69), 58, 92.
48
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Pravila donesena u Bihaću 20. aprila 1928. potpisali su predsjednik Rudolf
Rehnitzer50 i prvi odbornik dr Emil Levi51. Pravila čini 65 članova raspoređenih u 12
poglavlja i 11 potpoglavlja: oblast jevrejske vjeroispovijedne opštine, zadatak, zastupstvo, djelokrug opšinskog zastupstva (opštinsko vijeće i predsjedništvo), osoblje
(opšte odredbe, rabin, sekretar, ostalo osoblje, disciplinski postupak i otpust službenika), prava i dužnosti pripadnika, izborno pravo i izborni red (izborno pravo, izbor
predsjedništva i izborni red), podučavanje vjere, vjerskoobredne čini te bogoštovne i
vjeroispovijedne ustanove, rješavanje sporova nastalih iz opštinske veze i zaključak.
Prepis originala Pravila Jevrejske opštine od 20. aprila 1928. čuva se u Arhivu Republike Srpske u Zbirci varia (sign. ARSBL, ZV, 330-006-022) i čini ga primjerak ovjerenog i potpisanog prepisa originalnih Pravila, pisan ručno, crnim mastilom, nečitkim rukopisom, latiničnim pismom, na srpskohrvatskom jeziku, na svesci velikog formata bez korica, uvezan jemstvenikom i na papiru sa plavim vodoravnim linijama. Dokument sadrži deset listova i 14 stranica. Na prvoj stranici, u gornjem lijevom uglu, utisnut je okrugli pečat prečnika 39 mm. U centralnom dijelu
unutrašnjeg polja pečata utisnuta je Davidova zvijezda, a u gornjoj polovini unutrašnjeg polja pečata, neposredno uz rubnu liniju, utisnut je u dva reda sljedeći tekst:
"Jevrejska vjeroipovijedna" i "obćina Bihać". Simetrično, u donjoj polovini unutrašnjeg polja utisnut je u jednom redu tekst na hebrejskom jeziku. Identičan pečat utisnut je i na donjem desnom dijelu prve stranice osmog lista.
Sadržaj prepisa originalnih Pravila Jevrejske opštine od 20. aprila 1928.
predmet je valorizacije i publikovanja.
Originalna Pravila Jevrejske opštine, u dva primjerka, otkucana mašinski, na
pet listova, čuvaju se u Arhivu Jugoslavije, u arhivskom fondu Ministarstvo vera
Kraljevine SHS (sign: AJ, 69, 58, 92). U istom fondu čuva se prepiska Jevrejske
opštine Bihać sa Ministarstvom vjera, Odjeljenjem za zaštitu države pri ministru
unutrašnjih poslova i Predsjedništvom Saveza jevrejskih veroispovednih opština
Kraljevine SHS, kao i originalno rješenje Ministarstva vjera o odobravanju Pravila.
Fotokopije ove dokumentacije ustupljene su Arhivu Republike Srpske.

50

Rudolf Rehnitzer, trgovac, rođen je 1889. u Bihaću. Članovi njegove porodice su bili majka Oda
(80), supruga Eva i kći Lea, učenica. Rudolf je 23. juna 1941. zatvoren u Bihaću, a potom prebačen u
logor za Jevreje u Bos. Petrovcu. Odatle je cijela porodica, zajedno sa ostalim Jevrejima Bihaća,
upućena od hrvatskih ustaša u Prijedor. Nakon oslobođenja Prijedora maja 1942. porodica izlazi na
oslobođenu teritoriju Podgrmeča. Rudi i njegova majka Oda umrli su na oslobođenoj teritoriji od
tifusa, dok su supruga Eva i kći Lea dočekale oslobođenje.
51
Dr Emil Levi, rođen u Đakovu 1886, doktorirao pravne nauke u Beču, sudija, oženjen Fridom,
rođenom 1897. u Đakovu. U braku su stekli sinove Ota (r. 1917) i Riharda – Kiku (r. 1919). Oto se
kao student prava u Beogradu i član KPJ priključio partizanima. Zarobljen je i potom streljan u logoru
Jajinci 17.12.1941. Rihard – Kiko uhapšen je sa roditeljima i bakom Marijom u Bihaću 23. juna 1941.
i potom sa ostalim Jevrejima sproveden u Bosanski Petrovac, a potom u Prijedor. Iz Prijedora je sa
porodicom sproveden u Lepoglavu, gdje su svi ubijeni.
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PREPIS
PRAVILA JEVREJSKE VJEROISPOVIJEDNE OPŠTINE BIHAĆ
I. OBLAST JEVREJSKE VJEROISPOVIJEDNE OPŠTINE
§1.
Jevrejska vjeroispovijedna opština obuhvata: grad Bihać i srezove Bihać,
Cazin, Bosansku Krupu i Bosanski Petrovac.
§2.
Svi Jevreji bez razlike obreda i vjerskog smjera koji stalno prebivaju u
području naznačenim u §1 ili bar u istima borave jednu godinu dana, pripadnici su
ove opštine.
II. ZADATAK JEVREJSKE VJEROISPOVIJEDNE OPŠTINE
§3.
Zadaća je opštine da brine oko vjerskih, dobrotvornih, prosvjetnih i narodnokulturnih potreba svojih pripadnika, da osniva, uzdržava i unapređuje u tu svrhu
bogoštovne, humanitarne, nastavne i kulturno-prosvjetne ustanove. Ovaj zadatak vrši
opština u granicama Usatava i Zakona.
III. ZASTUPSTVO JEVREJSKE VJEROISPOVIJEDNE OPŠTINE
§4.
Zastupstvo opštine sačinjavaju svi upravni organi: Opštinsko vijeće i iz ovoga
izabrano predsjedništvo.
§5.
Opštinsko se vijeće sastoji od vijećnika, a predsjedništvo od predsjednika,
podpredsjednika i odbornika koji vrši funkciju sekretara.
§6.
Svi se vijećnici biraju na jednu godinu. Zamjenici se biraju na jednu godinu.
§7.
Otpadne li iz kojega god razloga za vrijeme izbornog perioda koji član
opštinskog vijeća, dolazi na njegovo mjesto onaj zamjenik, koji je prvi na redu.
Ako je otpali član vijeća bio ujedno član predsjedništva imade se iza popunjenja ispražnjenog mjesta u vijeću izabrati iz sredine ovoga novi član predsjedništva.
Tijekom izbornog perioda ispražnjena mjesta vijećnika, nakon što su pozvani
svi zamjenici, imadu se prilikom sljedećeg glavnog izbora opštinskog vjeća popuniti
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(§5) ako je broj vjećnika spao na četiri. Spadne li broj vijećnika, pošto su pozvani svi
zamjenici, na tri ili manje, ima se obaviti naknadni izbor do potpunog broja vijećnika
i zamjenika (§47).
§8.
Funkcija članova opštinskog vijeća je besplatna i počasna.
To isto vrijedi i za svaku drugu funkciju, koja se pomenutim osobama povjeri
u smislu ovih Pravila.
IV. DJELOKRUG OPŠINSKOG ZASTUPSTVA
A. Opštinsko vijeće
§9.
U djelokrug opštinskog vijeća spada čitava uprava bogoštovnih, imovinskih,
humanitarnih i prosvjetnih opštinskih poslova, a napose idu ovi poslovi:
a) vijećanje i zaključivanje u svim stvarima koje se tiču vršenja bogoštovlja,
briga oko podizanja i uzdržavanja potrebnih bogoštovnih ustanova i uredbi, određivanje načina kako se takve ustanove i uredbe imaju upotrebljavati, odnosno izdavanje kućišta, rokova i uputa za to;
b) briga oko redovite vjerske službe i nadzora nad njom, nadzor nad konfesionalnim zavodima, društvima i vjerskim zakladama, nadzor nad sastancima za bogoštovno obredno činodejstvo;
c) briga oko uprave fondova, zaklada dobara povjerenih opštini;
d) izbor predsjedništva i članova za izborno povjerenstvo;
e) odredbe o rukovanju opštinskom imovinom, odobravanje godišnjeg računskog zaključka, te cjelokupnog blagajničkog poslovanja;
f) ustanovljivanje godišnje potrebe koja se ima namiriti prinosima opštinskih pripadnika i rješavanje utoka protiv bogoštovnih nameta;
g) opterećivanje ili otuđivanje nepotrebne opštinske imovine, sticanje nekretnina, dozvola za gradnju i drugih preduzeća i sklapanje zajmova;
h) dozvola za nepredviđene izdatke i zaključivanje o upotrebi eventualnih
utrošaka;
i) kontrola nad blagajničkim rukovanjem, nadzor nad upravom zavoda i
fondova opštine i izdavanje uputa za tu upravu;
j) namještanje, umirovljavanje i otpuštanje rabina, sekretara i ostalog opštinskog osoblja, vršenje disciplinarne vlasti nad njima i rješavanje žalbi
protiv nekih kazni predsjedništva;
k) rješavanje žalbi protiv predsjedništva;
l) izglađivanje, odnosno rješavanje sporova, koji nastanu iz opštinske veze;
m) određivanje vijećnika i drugih opštinara u odbore, kojima opštinsko vijeće povjeri stanovite dužnosti opštine, ustanovljenje njihova djelokruga i
načina zaključivanja u istima;
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n) izdavanje poslovnog reda i pragmatike za osoblje opštine;
o) promjena opštinskih pravila.
§10.
Sjednice opštinskog vijeća saziva predsjednik pismeno najmanje jedanputa
svakog mjeseca, a i onda, kada to zatraži predsjedništvo ili vijećnik.
Zaključci se stvaraju apsolutnom većinom glasova prisutnih vijećnika. Kod
jednakog broja glasova odlučuje ona strana, sa kojom glasa predsjedatelj.
§11.
O svakoj se sjednici vodi zapisnik koji treba da potpišu osim predsjednika i
perovođa još dva vijećnika koje odredi predsjedatelj.
§12.
Za stvaranje valjanog zaključka o slijedećim stvarima potrebno je prisustvo
četiri vijećnika:
a) opterećivanje ili otuđenje imovine, sticanje nekretnina, dozvola za građenje ili druga preduzeća i sklapanje zajma, ako se radi pri tome o iznosu
iznad 2.000 dinara;
b) ustanovljenje proračuna i visine opštinskog nameta;
c) izbor članova predsjedništva;
d) rješavanje utoka protiv disciplinarnih kazni;
e) promjena, nadopuna i autentično tumačenje i značenje pojedinih odredaba
ovih Pravila;
f) namještenje, umirovljivanje i otpuštanje sekretara i rabina, vršenje disciplinarne vlasti nad njima, te izrada i primjena pragmatike za opštinsko
osoblje;
Valjani zaključci o predmetima navedenim u tačkama a), b), c), d), e) i f)
stvaraju se apsolutnom većinom glasova, o predmetima u tačci e) sa dvije trećine
glasova, u tačci f) sa najmanje šest glasova.
Ako je sjednica sazvana da riješi o jednom od ovih predmeta te nije kadra
radi pomanjkanja članova stvarati valjane zaključke, ima se u roku od najviše sedam
dana sazvati nova sjednica sa istim dnevnim redom. Ova je kadra stvoriti valjane
zaključke ako je prisutno četiri vijećnika. Namještenje, umirovljenje i otpuštanje
rabina i izricanje disciplinarne vlasti nad istim ne smije biti predmetom raspravljanja
ako nije pristupilo najmanje tri vijećnika.
§13.
Članu opštinskog vijeća koji ne prisustvuje uzastopce dvijema sjednicama, a
opštinsko vijeće ne nađe njegovo nedolaženje opravdanim, podijeliće vijeće ukor, a
ako na isti način izostane i treći put, kazniće se po §33. prednji stav.
Vijećniku, koji u sjednicama nepristojnim ili naškodljivim načinom nastoji
usmjeriti raspravljanje, može predsjedatelj uskratiti riječ. Ako isti vijećnik svoje ne522
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pristojno ponašanje na sjednici nastavi, može opštinsko vijeće zaključiti njegovo isključenje iz te sjednice i iz dviju sljedećih sjednica vijeća. O tome ne smije dotični
vijećnik da glasa.
B. Predsjedništvo
§14.
Predsjedništvo je neposredni upravni organ opštine. U njegov djelokrug spada
naročito:
a) vodstvo tekućih poslova i nadzor nad svim opštinskim namještenicima,
davanje otpusta istim, izricanje kazni radi prekršaja, koji po poslovnom
redu ne podpadaju pod disciplinarni postupak;
b) sastav i publikacija izbornih listina, primanje izbornih reklamacija i predlaganje istih opštinskom vijeću;
c) držanje opštinskih pripadnika u očevidnosti;
d) držanje u očevidnosti čitavog pokretnog i nepokretnog imetka opštine, te
zavoda i zaklada kojima ona upravlja, sastavljanje iskaza i inventara;
e) neposredna uprava imetkom, zavodima i zakladama opštine u smislu zaključaka i odredaba opštinskog vijeća i u granicama godišnjeg proračuna,
u koliko zakladnica drugačije ne odredi;
f) sastavljanje listine o nametu porezovnika i briga o prisilnom utjerivanju
dugova opštinskih članova;
g) izdavanje naputaka opštinskom sekretaru;
h) briga oko izvršavanja zaključaka opštinskog vijeća.
Predsjedništvo rješava svoje poslove u sjednicama, koje saziva, te im određuje dnevni red i predsjedava predsjednik. O sjednicama se vodi zapisnik koji podpisuje predsjedatelj, perovođa i član kojega odredi predsjedatelj. Predsjedništvo je vlasno
zaključivati ako su prisutna osim predsjedatelja dva člana. Za stvaranje zaključaka
vrijedi zadnja alineja §10.
Na zahtjev trojice članova predsjedništva ima predsjednik odmah sazvati
sjednicu sa dnevnim redom, predloženim po tim članovima.
§15.
Predsjednik opštine zastupa opštinu prema vani. Pismene otpravke opštinskog
predsjedništva i opštinskog vijeća potpisuje predsjednik opštine odnosno, njegov zamjenik i sekretar, a imaju nositi pečat predsjedništva, odnosno opštinskog vijeća.
§16.
Predsjednici i ostali članovi opštinskog predsjedništva podupiru predsjednika
u vršenju njegovih službenosti i obavljanju poslova koje on njima povjeri. Ako je
predsjednik spriječen, pripadaju sva njegova ovlašćenja i dužnosti podpredsjedniku.
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V. OSOBLJE JEVREJSKE VJEROISPOVIJEDNE OPŠTINE
A. Opšte odredbe
§17.
Osoblje opštine jesu:
1. rabin,
2. vjeroučitelj,
3. pisari i koljići (šohetini) i ostala lica koja su zaposlena u opštini.
§18.
Zaposleni u opštini mogu biti samo državljani Kraljevine Srba, Hrvata i Slovenaca, kojima u ćudorednom pogledu nema prigovora.
B. Rabin52
§19.
Ispražnjeno mjesto opštinskog rabina ima se popuniti raspisom natečaja, a
namještenje istih zaključuje opštinsko vijeće te o tome izvještava Velikog župana u
Bihaću radi primanja k znanju.
Rabin ima dokazati svjedodžbom kojega rabinatnog seminara stručnu naobrazbu, te mora biti potpuno vješt srpsko-hrvatskom jeziku. Mjesto rabina ima se
najkasnije za godinu dana popuniti.
Za rješavanje u stavarima namještenja rabina, opštinskih i pomoćnih rabina
vrijede odredbe §12. ovih Pravila.
§20.
Opštinski rabini imaju naročito ova prava i dužnosti:
a) nadziru bogoslužje u hramovima, ustanovljenju istog za vanredne prilike
u sporazumu sa opštinskim vijećem, drže propovjedi i druga vjerska predavanja, daju predloge i mišljenja o predmetima službe božije;
b) nadziru nauku o vjeri ili po mogućnosti obavljaju istu, sudjeluju u nadzoru nauke o vjeri u zemaljskim i gradskim školama i drugim prosvjetnim
zavodima;
c) nadziru bogoštovne i obredne zavode i njihovo osoblje, nadziru obredne
čine vjerozakonskih službenika, a napose koljića (šoheta);
d) daju mišljenja i odlučuju o svim pitanjim vjerske i obredne naravi;
e) vrše sudbenost u ženidbenim stvarima i funkcije u ženidbenim i pogrebnim poslovima;

52

U izvornom dokumentu nije obilježeno poglavlje pod slovom B.
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f) vode na državnom zakonu matične knjige i dužni su da marljivo i pod dostatnom
odgovornošću ispunjavaju sve državne zakone i propise u pogledu vođenja matičnih knjiga;
g) brinu se da se zadaci fondova, zaklada i dobara povjerenih opštini u vjerske svrhe
savjesno i tačno vrše;
§21.
Rabinu je osobno pridržano:
a) vjersko zastupstvo prema vani;
b) nadzor nad vjerskom naukom u opštinskoj vjerskoj školi, te na državnim
gradskim školama, ako sam ne obavlja tu nauku.
§22.
Pomoćni rabin obavlja one poslove, koje mu odredi opštinsko vijeće.
C. Sekretar
§23.
Opštinski sekretar vrši funkciju ekzekutivnog organa prema zaključcima opštinskog vijeća i prema uputama općinskog predsjedništva.
Naročito spada u njegov djelokrug:
a) briga oko urednog funkcionisanja cjelokupne opštinske institucije;
b) dodjeljivanje administrativnih poslova pojedinim namještenicima;
c) prisustvuje sjednicama vijeća i predsjedništva sa savjetujućim glasom i
vođenje zapisništva na istim;
d) sastavljanje i supotpisivanje svih pisama, zapisnika, ugovora i drugih pisanih sastava;
e) čuvanje opštinskih pečata;
f) neposredno postupanje opštine prema opštinarima i drugim privatnim licima, a po potrebi i po nalogu vijeća ili predsjedništva i prema vlastima.
D. Ostalo osoblje
§24.
Kantori, vjeroučitelji i ostali namještenici obavljaju sve one poslove koje im
odredi opštinsko vijeće ili predsjedništvo.
Služba koljića (šoheta) sastoji se u obavljanju klanja životinja po obredima
Mojsijeve vjere. Samo ti koljići, postavljeni po opštini i podvrgnuti nalozima i nadzoru opštine mogu da obavljaju klanje po vjerskim obredima.
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E. Disciplinski postupak
§25.
Opštinsko vijeće vrši nad svim službenicima opštine disciplinrnu vlast. Disciplinarnu istragu vrši jedan član predsjedništva. Okrivljeniku valja priopštiti sve pritužbe, koje su proti njemu podignute, da se može opravdati usmeno u zapisnik ili
pismeno.
Disciplinarni postupak se vodi u smislu službenog reda.
§26
Disciplinarne kazne jesu:
a) pismena opomena;
b) pismeni ukor;
c) novčana globa;
d) otpust iz službe.
F. Otpust službenika
§27.
Predsjedništvo mora otpustiti službenika:
a) ako isti privremeno namješteni pod uvjetom, da u određenom roku stekne
potpunu stručnu spremu za službu, ne udovolji tom uvjetu;
b) ako bude pravomoćno osuđen radi zločina ili radi prestupka, počinjenog
iz pohlepe za dobitkom.
VI. PRAVA I DUŽNOSTI PRIPADNIKA JEVREJSKE VJEROISPOVIJEDNE
OPŠTINE
§28.
Pripadnici jevrejske vjeroispovijedne opštine u Bihaću imadu ova prava:
a) aktivno i pasivno izborno pravo za opštinsko vijeće prema propisima ovih
Pravila;
b) pravo učestvovanja za sebe i za svoju porodicu u svim bogoštovnim, nastavnim, prosvjetnim i dobrotvornim ustanovama opštine prema pravilima
i ustanovama postavljenim po opštinskom vijeću ili predsjedništvu za njihovu upotrebu.
§29.
Naprotiv su pripadnici opštine dužni tačno i u određenim rokovima podmirivati raspisane opštinske namete, pristojbe za obredne funkcije, za sjedala u hramovima, javno u hramovima zavjetovane darove itd.
Dužni su takođe pruzimati i savjesno vršiti počasne službe u Opštini.
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VII. IZBORNO PRAVO I IZBORNI RED
A. Izborno pravo
§30.
Aktivno izborno pravo za opštinsko vijeće ima svaki samostalni muški
pripadnik opštine poslije navršene 21. godine.
Izuzimaju se:
a) osobe koje stoje pod očinskom, tutorskom ili skrbničkom vlašću (zbog
slaboumnosti ili rasipnosti);
b) svi oni koji su pravomoćno osuđeni ili su u istrazi radi kojeg zločina ili
prestupka počinjenog iz pohlepe za dobitkom, dok traju posljedice kazne,
odnosno dok traje istraga, kao i oni, nad čijim je imetkom otvoren stečaj,
dok ovaj traje;
c) oni koji nisu do dana, kojeg ističe rok za izborne reklamacije, podmirili
za prošle godine dužni opštinski namet i druga opštinska potraživanja.
§31.
U opštinsko vijeće može biti izabran svaki muški opštinski pripadnik koji ima
aktivno izborno pravo, državljanin je Kraljevine Srba, Hrvata i Slovenaca, te je
navršio 30. godina života.
Izabrani ne mogu biti opštinski službenici, te osobe koje nisu priložile račun o
rukovanju imetkom opštine ili kojeg njenog zavoda, zatim osobe koje opština posve
ili djelomično izdržava ili podupire.
§32.
Prihvat mandata, podijeljenog putem izbora, obligatan je za sve opštinske
pripadnike koji imaju pasivno izborno pravo osim za:
a) osobe, koje su prevalile 60. godina života ili su pored tjelesnih mana ili
tjelesnih bolesti nesposobne za tu funkciju;
b) osobe, koje su bile za cijelog posljednjeg izbornog perioda članovi vijeća;
c) osobe koje su po svojem redovitom zvanju češće ili dulje vremena u godini ne borave u opštini;
Protiv onog pripadnika opštine koji se krati vršiti mandat, a nema za to nijednog od pomenutih razloga, može opštinsko vijeće izreći globu od 100 dinara.
§33.
Član opštinskog vijeća gubi funkciju, ako nastupi ili se naknado dozna kakva
činjenica koja bi već prije bila priječila njegovu izbornost.
Član vijeća, protiv koga se vodi kaznena istraga radi zločina i prestupa počinjenog iz pohlepe za dobitkom, kao i član vijeća koji padne pod stečaj, ne može za
vrijeme kaznenog postupka, odnosno dok tečaj traje, vršiti funkciju.
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B. Izborni red
I. Glavni izbor opštinskog vijeća
§34.
Novi izbori za opštinsko vijeće imadu se obaviti barem 14 dana prije izmaka
izbornog perioda.
Članove opštinskog vijeća (vijećnike i zamjenike) biraju svake godine svi opštinski pripadnici koji imaju aktivno izborno pravo.
Svaki birač ima dati svoj glas za toliko osoba, koliko se imade u svemu popuniti mjesta.
Izabrani se smatraju svi oni koji su pri izboru dobili najviše glasova.
Kod prvog izbora, nakon što su ova Pravila stupila u krijepost, ima svaki birač dati svoj glas za osam osoba. Šestorica vjećnici, a ostali zamjenici.
§35.
Barem tri sedmice prije izbora imade predsjedništvo izložiti u opštinskom
uredu izbornu listinu na uvid izbornicima, i to oglasiti na vratima hrama i u opštinskoj kući, a ujedno odrediti rok od osam dana za reklamaciju, računajući od dana javnog oglašavanja.
§36.
Reklamacije protiv izborne listine mogu se dati i pismeno predsjedniku ili u
zapisnik u opštinskom uredu. Predsjednik ima te reklamacije podnijeti opštinskom
vijeću, koje o njima odlučuje u roku od pet dana. Eventualne pritužbe ili utoci u tom
pogledu, odlažu na upravnu ovlast, nemaju odgodu moći za sam izborni čin.
Osam dan prije izbora ne smije se u izbornoj listini ništa više mijenjati.
§37.
Predsjedništvo opštine imade bar osam dana prije izbora oglasom u opštinskoj kući i na vratima hrama tačno objaviti mjesto, dan, sat i trajanje izbornog čina,
te broj osoba koje se imaju birati.
Svima koji imaju pravo glasa imadu se na vrijeme dostaviti izborne legitimacije.
Izborni čin traje od 9–13 sati.
§38.
Izborom ravna izborno povjerenstvo koje se sastoji od predsjednika opštinskog vijeća i još šest članova. Zapriječenog predsjednika zastupa potpredsjednik. Povjerenstvo je ovlašteno voditi izborni čin i obaviti skrutinij, ako je prisutno namjanje
četiri člana. Članove izbornog povjerenstva bira općinsko vijeće i to dvojicu iz svoje
sredine, a ostalu četvoricu iz redova izbornika ove opštine.
Izborno povjerenstvo prima glasovnice, rješava sporove koji nastanu kod izbora, obavlja skrutinij i proglašava izborne rezultate.
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Predsjednik opštine ili njegov zamjenik predsjeda izbornom povjerenstvu i
odlučuje o sporovima kad su glasovi jednako podijeljeni.
§39.
Glasuje se osobno i tajno predavanjem glasovnica povjerenstvu.
Izborni čin počima predavanjem glasovnica članovima izbornog povjerenstva. Prazne se glasovnice ne broje.
Ima li na glasovnici više imena nego što iznosi broj osoba koje treba birati,
prekobrojna najzad napisana imena smatraju se kao da nijesu napisana.
Da je glasovnica predana, treba vidljivo naznačiti u izbornoj listini uz ime izbornikovo u za to određenom stupcu.
Podjedno se imade voditi iskaz o glasovanju, pa u nj zabilježiti izbornike, koji su predali svoje glasovnice.
§40.
Pošto ističe vrijeme odmjereno za glasovanje, valja izborni čin zaključiti, a
izborno povjerenstvo zatim obavlja skrutinij.
Pritom se imadu voditi dva posebna iskaza o osobama, koje su dobile glasove, a oba ta iskaza moraju biti suglasna.
§41.
Izabrani su oni, koji su dobili najviše glasova. Apsolutna većina predanih glasova se ne traži. Kod jednakog broja glasova, odlučuje kocka, koju imaju izvući
predsjednik izbornog povjerenstva u prisustvu toga povjerenstva.
§42.
O izbornom se činu ima voditi zapisnik, koji se sa ostalim izbornim spisima
ima zapečatiti i pohraniti u arhivu opštine. Zapisnik potpisuje predsjednik povjerenstva i još četiri člana.
Zapisnik stoji na uvid u opštinskom uredu svakom članu kroz 14 dana, računajući od dana izbora.
§43.
Izborni se razultat imade proglasiti u izbornim prostorijama i oglasiti na vratima hrama.
Imena izabranih članova vijeća dostavljaju se nadležnoj državnoj vlasti odmah poslije izvršenog izbora, a najdalje za tri dana.
§44.
Prigovore protiv izbornoga čina valja najdalje u roku od tri dana pismeno
podnijeti predsjedništvu koje ih ima predložiti opštinskom vijeću na konačno rješenje
na prvoj sjednici. Ako se staro vijeće ne odazove pozivu predsjedništva i ne riješi prispjele prigovore, imadu se ovi podnijeti na rješenje novoizabrabom vijeću.
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§45.
Čim mine rok, do kojeg se imaju podnijeti prigovori protiv izbornog čina, te nakon što su ti prigovori po opštinskom vijeću riješeni (§45) utrnjuje funkcija starog
opštinskog vijeća.
C. Izbor predsjedništva
§46.
Iz svakog glavnog izbora izabire opštinsko vijeće iz svoje sredine za jedan
izborni period od jedne godine: predsjednika, potpredsjednika i jednog člana koji
skupa sačinjavaju opštinsko predsjedništvo.
Sjednicu opštinskog vijeća za konstituciju saziva i istoj, dok se ne obavi izbor
predsjedništva, predsjedava po dobi najstariji vjećnik. Da se može obaviti izbor
predsjedništva mora da je prisutno toliko vijećnika koliko traži §12.
Glasuje se glasovnicama i to za svakog člana predsjedništva napose ovim redom: predsjednik, potpredsjednik, jedan član predsjedništva koji ujedno vrši funkciju
sekretara.
Ne postigne li se apsolutna većina glasova za izbor kojeg člana predsjedništva, ima se obaviti uži izbor. Kod užeg izbora imadu se vijećnici ograničiti na one
dvije osobe, koje su kod prvog izbora dobile relativno najviše glasova, te se smatra
onaj izabran, koji dobije većinu glasova.
Kod jednakog broja glasova odlučuje se kockom, ko ima doći u uži izbor,
odnosno ko se smatra izabranim.
Svaki glas, koji je kod drugog glasovanja dan osobi, koja nije ušla u uži izbor
je bezvrijedan.
§47.
Ako koji član predsjedništva tokom izbornog perioda otpadne ili bude zapriječen u daljnjem vršenju svoje funkcije ima se u smislu §7, 2 stav, na sljedećoj sjednici opštinskog vijeća izabrati za ostatak izbornog perioda po gornjim odlukama druga osoba.
§48.
Predsjednik ima bezodložno javno oglasiti rezultat izbora za opštinsko predsjedništvo.
VIII. PODUČAVANJE VJERE
§49.
Jevrejska vjeroispovijedna opština u Bihaću ima se na shodan način brinuti za
vjersku obuku jevrejske djece, udešavajući svoje djelovanje tako da ne dira u prava i
nadzor vlasti.
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Religijsku obuku vrše po opštini za to postavljeni rabini i vjeroučitelji. Neposredni nadzor nad tom obukom vrši rabin u sporazumu sa opštinskom vijećem, koje u
tu svrhu određuje jednog ili više svojih vijećnika ili drugih opštinskih članova.
IX. VJERSKOOBREDNE ČINI TE BOGOŠTOVNE I VJEROISPOVIJEDNE
USTANOVE
§50.
Glede obavljanja kojegod čina vjerskoobredne i bogoštovne naravi, osobito
glede zavještanja, vjenčanja, rastave braka, obrezivanja, nadijevanja imena, barmicve, pogreba, priređivanja bogoslužja, klanja na košer na području ove opštine, dužni
su Jevreji podvrgavati se odredbama opštinskog vijeća, odnosno predsjedništva.
§51.
Svi zavodi za vjerskoprosvjetne svrhe, nadalje društva sa istom zadaćom, pa
zaklade sa konfesionalnom svrhom, iako njima ne upravlja opština, stoje pod nadzorom opštinskog vijeća.
Taj nadzor vrši opštinsko vijeće po onim svojim članovima, koje ono u tu
svrhu odredi.
U obrednom pogledu vrši se nadzor u sporazumu sa rabinom odnosno njegovim zamjenikom.
§52.
U području ove opštine ne smiju postojati privatne bogomolje. Sve bogomolje stoje pod neposrednom upravom ove opštine.
§53.
Za svako priređivanje sastanaka za bogoslužne ili obredne svrhe, potrebno je
odobrenje opštinskog vijeća.
X. KUĆANSTVO JEVREJSKE VJERISPOVJEDNE OPŠTINE
I PRINOS NJENIH PRIPADNIKA
§54.
U čitavoj pokretnoj i nepokretnoj imovini opštine i o svim zakladama, kojima
opština upravlja, ima predsjedništvo vršiti tačan inventar.
§55.
Upravna godina počinje prvog januara a završava 31. decembra.
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§56.
Svake godine ima predsjedništvo sastaviti proračun o dohotku i izdatku opštine za slijedeću godinu, te ga predložiti opštinskom vijeću pravovremeno na ispitivanje i odobrenje.
Opštinsko vijeće ima to da dovrši najkasnije do konca novembra.
Najkasnije do konca marta svake godine ima predsjedništvo predložiti opštinskom vijeću na ispitivanje i odobrenje računski zaključak o čitavom dohotku i izdatku u prošloj godini.
Računski zaključak ima opštinsko vijeće nakon pregleda kroz 30 dana javno
izložiti.
§57.
Opština namiruje svoje potrebe:
1. Prihodima vlastite svoje imovine;
2. Raspoloživim prihodom u tu svrhu osnovanih zaklada i fondova;
3. Darovima;
4. Prihodima od košer mesa (gabela);
5. Prihodima od 1% od cjelokupne prćije u novcu i u naravi izražene u ženidbenom ugovoru sklopljenom pred rabinom ili pred vlastima;
6. Najamninom od sjedala u bogomoljama;
7. Pristojbama obredu funkcije i ostalim pristojbama za svjedodžbe itd;
8. Opštinskim nametom.
§58.
Opštinski se namet određuje i pobire u obliku postotnog prireza na sve direktne državne poreze poreznika za grad i srez Bihać osim točarine, bez obzira ne eventualni oprost plaćanja istih prema državnom eraru.
Visinu ovog prireza na poreze ustanovljuje svake godine i to u mjesecu novembru opštinsko vijeće.
Opštinski namet ne smije nadmašiti visinu od 20% gore označenih direktnih
državnih poreza.
Od ovog prireza izuzima se dohodovina od stalnih plaća i mirovina. Umjesto
prireza na ovaj porez pobire se u razmjeri, prema odredbama o postotku prireza na
direktne državne poreze, prirez do najviše 0.8% od ukupnih prinosa imovinskih beriva.
§59.
Opštinsko predsjedništvo vodi popis svih opštinskih poreznika prema knjigama poreskog ureda, te im svake godine odmjeruje namet prema postotku koji je ustanovilo opštinsko vijeće.
Opštinski namet pobire opštinsko predsjedništvo po svojim za to postavljenim organima svakog mjeseca unaprijed.
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Namet koji ne bude uplaćen za dva mjeseca, utjeraće na molbu opštinskog
predsjedništva politička vlast putem ovrhe.
§60.
Pripadnik ove opštine, koji je napustio boravište na području ove opštine plaća opštinski namet sve dotle, dok druga jevrejska opština ne saopšti da ga je primila
u svoj Savez.
§61.
Osim zaostalog opštinskog nameta utjeraće politička vlast ovršnim putem na
molbu opštinskog predsjedništva i sve druge dugove opštinara, ukoliko se ti dugovi
odnose na daće navedene u ovim Pravilima i prijavljene u svoje vrijeme nadležnoj
vlasti.
XI. RJEŠAVANJE SPOROVA NASTALIH IZ OPŠTINSKE VEZE
§62.
Sporovi koji nastanu iz opštinske veze među pojedinim članovima ili među
njima i opštinskim predsjednikom ili predsjedništvom, rješava opštinsko vijeće,
eventualno po saslušanju rabina (odnosno njegovog zamjenika) ako se radi o stvari,
koja po ovim Pravilima zasijeca u djelokrug rabina.
XII. ZAKLJUČAK
§63.
Izmjene, dopune i tumačenja ovih Pravila podliježu odobrenju ministarstvu
vjera, pod čijim je nadzorom ova vjeroispovijedna opština.
§64.
Ova pravila stupaju na snagu na 15 dana pošto ih odobri ministar vjera.
§65.
Kada ova pravila stupe na snagu, gubi svoju važnost Privremeni pravilnik za
izraelitsku vjersku općinu u Bihaću od 19. maja 1913. godine.
20. aprila 1928.
U Bihaću

l. s.

Odbornik:
Dr E. Levi v. r.
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Prednja su pravila odobrena rješenjem gospodina ministra vera od 7. jula
1928. godine.
V. Br. 6656
Kv. Br. 6656
16. VI 1928.
Beograd

Po naredbi ministra vera
Načelnik:
(Potpis nečitak)

Za tačan prepis pravila jamči predsjednik

Verica M. Stosic
Rules of the Jewish Confessional Municipality in Bihac
Summary
The official year of Jews' arrival to Bosnia and Herzegovina is 1565. Jews
were coming to Bosanska Krajina in small numbers during the Ottoman Empire,
while significant settlement of Jews was linked to the fall of Venice (1797).
Sephardic Jews were intensively settling Bosanska Krajina after bringing the edict
(ferman) of Sultan Abdülmecid in 1840. After the occupation of Bosnia and
Herzegovina in 1878 Ashkenazi Jews from Croatia, Slovenia, Hungary, Slovakia,
Czech Republic, Galicia, Bukovina, Moravia and other parts of Europe were settling
in Bosanska Krajina.
Multiple sources clearly confirmed that the first Jews arrived to Bihac in the
first decade of XIX century. They were merchants – peddlers and travelling
craftsmen.
The Jewish confessional municipality in Bihac was founded in 1875, and was
created as a traditional form of self-managing social-religious organization of the
Jewish people. The organization and activities of the Jewish community in Bihac
were defined by specific social rules. Organized Jewish community strongly
protected the Jews' religious and cultural autonomy.
The Ministry of Religion of the Kingdom of Serbs, Croats and Slovenes on
July 7, 1928 approved new Rules of the Jewish Confessional Municipality in Bihac.
They were preceded by the Rules dated January 28, 1911 and Interim Regulations
dated May 19, 1913.
Their publication is not only a professional obligation, but, with the strength
of the original document, measured on the scale of archival code, also an attempt to
confirm the truth about great contribution of the Jewish people in the not so distant
past of Bihac and Pounje.
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Banjaluka
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УДК 930.253(497.15Бања Лука)“1941/1945
10.7251/GUARS1406535J

NADZORNIČTVO NARODNE ZAŠTITE ZA GRAD
I KOTAR BANJALUKU (1941–1945); 1941/1945
(analitički inventar)
Apstrakt: U radu su date osnovne informacije o stvaraocu i arhivskoj građi
fonda Nadzorničtvo narodne zaštite za grad i kotar Banjaluku. Ovo je jedini fond iz
oblasti civilne zaštite koji se čuva u Arhivu Republike Srpske.
Ključne riječi: narodna zaštita, Nadzorničtvo narodne zaštite za grad i kotar
Banjaluka, Zapovjedničtvo II narodno zaštitnog područja Brod na Savi, Zapovjedničtvo narodne zaštite u Zagrebu, obveznici narodne zaštite.
Istorijska bilješka
Narodna zaštita Nezavisne Države Hrvatske osnovana je 15. jula 1941. Zakonskom odredbom o osnutku Narodne zaštite NDH-e. Bila je u sastavu Hrvatskog domobranstva i brinula se za ''sprječavanje i odstranjivanje svih neposrednih i posrednih opasnosti, ratnih i prirodnih nedaća i nesreća, te uklanjanje njihovih štetnih
posljedica po narodni život, gospodarstvo i promet na cjelokupnom području Nezavisne Države Hrvatske''.1 Mjere zaštite bili su dužni da provode svi građani, osim pripadnika oružanih snaga, starih, zdravstveno nesposobnih i istaknutih javnih ličnosti.
Za saradnju i usklađivanje priprema i radova Narodne zaštite bio je nadležan
Odjel za narodnu zaštitu Ministarstva hrvatskog domobranstva, a za zapovjedanje
Zapovjedničtvo narodne zaštite NDH. Pročelnik odjela Narodne zaštite Ministarstva
hrvatskog domobranstva ujedno je bio i zapovjednik Narodne zaštite NDH.
Radi efikasnije organizacije i sprovođenja zadataka Narodne zaštite teritorija
NDH dijelila se na:
- pokrajine (zaštitno područje od 300.000 do 2,000.000 stanovnika),
- župe (zaštitno područje od 100.000 do 300.000 stanovnika),
- kotare (zaštitno područje od 10.000 do 100.000 stanovnika) i
- krugove (zaštitno područje od 1.000 do 10.000 stanovnika).

1

Narodne novine, Zagreb, 15. srpanj 1941, br. 76.
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Za sprovođenje zaštite i spašavanja unutar pojedinih zaštitnih područja osnivana su nadzorničtva Narodne zaštite kao posebni uredi Ministarstva hrvatskog domobranstva. Na čelu nadzorničtva je nadzornik, koga imenuje Ministarstvo hrvatskog domobranstva.2 Nadzorničtva su, uz angažovanje vojnih snaga, organa uprave i
samouprave, ustanova, zavoda i preduzeća, organizovali:
- samozaštitu i proširenu samozaštitu (kućnu zaštitu, zaštitu susjedstva,
zaštitu ustanova),
- veleobrtničku zaštitu (zaštitu veleobrtnih preduzeća i velikih uređaja) i
- javne službe sigurnosti i pomoći3
Na osnovu sačuvane arhivske građe može se zaključiti da je Nadzorničtvo
narodne zaštite za grad i kotar Banjaluku preuzelo poslove Mjesnog odbora za odbranu iz vazduha Banjaluka 1941. i da je djelovalo do aprila 1945. godine.
S obzirom na moguću ugroženost od elementarnih, ratnih i drugih nesreća,
Nadzorničtvo narodne zaštite za grad i kotar Banjaluku imalo je stalne i povremene,
djelatne i pričuvne jedinice i službe sigurnosti i pomoći:
- glasničku (promatračku, dojavnu i alarmnu službu za pravodobno obavještavanje o svim odsudnim zbivanjima),
- siguronosnu (redarstvena služba i pomoćno-redarstvena služba za održavanje mira i reda),
- stručno-tehničku i građevinsku (tehničko-policijska služba za sprečavanje
tehničkih nesreća, služba tehničke pomoći, podizanje skloništa i zaklona,
odstranjivanje ruševina, osiguranje saobraćaja, popravak električnih vodova, uspostavljanje vodovoda, kanalizacije),
- vatrogasnu (vatrogasno-redarstvena jedinica za sprečavanje požara, stručne vatrogasne jedinice i dobrovoljna vatrogasna društva),
- hemijsku (priprema i obuka o upotrebi sredstava za zaštitu od bojnih otrova),
- zdravstvenu (opšta zdravstvena služba i služba sprečavanje zaraza, društva za spasavanje, Crveni križ, stanice za prvu pomoć, odredi za prenos i
prevoz ranjenika) i
- veterinarsku (zaštita životinja od zaraza i otrova).4
Za sve službe prvenstveno su se koristile jedinice koje rade na istim ili
sličnim poslovima u okviru redovnog poslovanja.
Arhivska građa ovog fonda preuzeta je u Arhiv Republike Srpske 31. januara
2001. od Dobrovoljnog vatrogasnog društva Banjaluka u količini od dvije fascikle. U
zapisniku o primopredaji je konstatovano da se građa preuzima u nesređenom stanju,
nekompletna i nepopisana. Knjige nisu preuzete. U Izvještaju Nadzorništva narodne
zaštite za grad i kotar Banjaluku o napadu partizana na Banjaluku septembra 1944.
2

Na čelu Nadzorničtva narodne zaštite za grad i kotar Banjaluku bio je inž. Danilo Udovič.
Provedbena naredba o obćem uređenju Narodne zaštite, broj 601 N.Z. VIII–1941, Narodne novine,
Zagreb, 21. kolovoz 1941, br. 107.
4
ARSBL–564–1(112)
3
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navedeno je da je većina arhivske građe uništena, pa zato u fondu imamo sačuvano
samo nekoliko dokumenata nastalih u periodu od 1941. do 1943. dodine.5
Spisi su pisani latinicom, na hrvatskom jeziku, na papiru različitih dimenzija i
kvaliteta. Nekoliko dokumenata je napisano na njemačkom jeziku.
Najveći dio građe je otkucan na pisaćoj mašini, uz nešto građe pisane rukom.
Dokumenti su dosta fizički oštećeni, a na pojedinim čitkost nije zadovoljavajuća. U
pogledu vrste dokumenata, arhivsku građu čine: prepiska, izvještaji, naredbe, uputstva, molbe, spiskovi.
Spisi fonda Nadzorničtvo Narodne zaštite za grad i kotar Banjaluku sređeni
su 2008. godine, hronološki, po godinama, a unutar godine po djelovodnom broju.
Zbog fragmentarno sačuvane građe izdvajanje nije vršeno. Dokumenti su odloženi u
dvije kutije.
Arhivska građa fonda sadrži izvještaje o bombardovanju Bihaća (17.5.1944) i
Banjaluke (29.5.1944), o napadu partizana na Banjaluku 18–28. septembra 1944.
godine, o radu glasdojavne službe Narodne zaštite za 1944. godinu, o radu Samozaštite Tvornice duhana Banjaluka, o radu Nadzorničtva Narodne zaštite Banjaluka, o
nevojničkom ponašanju nekih obveznika Narodne zaštite pri vazdušnom napadu na
Banjaluku 16.3.1945. Tu su i spiskovi: osoba poginulih pri vazdušnim napadima na
Banjaluku, naplaćenih redarstvenih kazni, popisi obveznika narodne zaštite, častnika
i dočastnika, uputstva za rad i evakuaciju jedinica Narodne zaštite, Uputstvo o postupanju za slučaj neposredne opasnosti od bombardiranja ili povlačenja, zapovjed
Zapovjedničtva Banjalučkog podhvatnog zdruga o izlasku i ulasku stanovništva u
grad Banjaluku, molbe obveznika da im se izdaju otvorene zapovjedi.
Arhivska građa fonda može da se koristi kao prilog izučavanju ratnih prilika
na teritoriji kotara Banjaluka za vrijeme Drugog svjetskog rata i za izučavanje
istorijata civilne zaštite.
Građa je dostupna u skladu sa Zakonom o arhivskoj djelatnosti Republike
Srpske ("Službeni glasnik Republike Srpske" broj 119/08) i Uputstvom o uslovima i
načinu korišćenja javne arhivske građe ("Službeni glasnik Republike Srpske" broj
36/12).
Signatura fonda: ARSBL – 564
Inventar fonda čine signatura fonda, redni broj kutije i broj predmeta.
Skraćenice:
NDH – Nezavisna Država Hrvatska
NZ – narodna zaštita
Popis sadržaja
ARSBL – 564-1
5

ARSBL–564–1 (33)
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1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.
9.

10.
11.

12.

13.

Propis Ministarstva domobranstva, Odjel za narodnu zaštitu Zagreb o
obaveznom vođenju dnevnika rada za sva zapovjedničtava (nadzorničtva) narodne zaštite; b. b., 29. juli 1941. godine; latinica; hrvatski
jezik; 1 list;
Zapovjedničtvo postrojba i glavno nadzorništvo NZ zaštitne pokrajine
II Brod na Savi dostavlja Nadzorničtvu Narodne zaštite za grad i kotar
Banjaluku popis obveznika stavljenih na raspolaganje narodnoj zaštiti;
broj 95/42; latinica; hrvatski jezik; 5 listova;
Nadzorničtvo narodne zaštite za grad i kotar Banjaluku dostavlja Mjestnom zapovjedničtvu Banjaluka dopis o uređenju vatrogasne službe na
području grada Banjaluke; broj 35/ 43; latinica; hrvatski jezik; 1 list;
Zapovjedničtvo II zbornog područja, Odjel za narodnu zaštitu Brod na
Savi dostavlja naredbu o izmjeni postrojbenog sastava pričuvnog narodno-zaštitnog sata; broj 108/43; latinica; hrvatski jezik; 12 listova;
Popis častnika i dočastnika Vojne bolnice Banjaluka, Banjalučke posadne glasbe, Banjalučke posadne satnije, Domobranskog popunidbenog
zapovjedničtva Banjaluka, Mjesnog zapovjedničtva Banjaluka, 13. lovačke pukovnije na službi u Banjaluci; broj 279/43; latinica; hrvatski
jezik; 10 listova;
Spisak liječnica i sestara pomoćnica koje Nadzorničtvo Narodne zaštite
za grad i kotar Banjaluku predlaže u Narodno pričuvno zaštitnu sat Banjaluka; broj 500/43; latinica; hrvatski jezik; 2 lista;
Nadzorničtvo Narodne zaštite Banjaluka dostavlja Gradskoj obćini Banjaluka dopis o čestim napadima na narodnu zaštitu u pogledu sastava i
načina popunjavanja; broj tajno 11/44; latinica; hrvatski jezik; 2 lista;
Spisak pripadnika podvoda Prvog voda – Budžak predloženih za polaganje zakletve; b. b., 2.2.1944. godine; latinica; hrvatski jezik; 1 list;
Dopis Župske redarstvene oblasti Banjaluka Nadzorničtvu Narodne zaštite za grad i kotor Banjaluku da uništi neeksplodirane granate na desnoj obali Vrbasa u Banjaluci; broj 26/44; latinica; hrvatski jezik; 1 list;
Gestellung von Raumungsstreifen im Falle eines Flie geralarms; broj
134/44; njemački jezik; 1 list;
Zapovjedničtvo II zbornog područja, Odjel za narodnu zaštitu dostavlja
Nadzorničtvu Narodne zaštite za grad i kotor Banjaluku spisak lica za
brisanje sa spiska obveznika pričuvne Narodne zaštitne sati Banjaluka;
broj 236/44; latinica; hrvatski jezik; 2 lista;
Nadzorničtvo narodne zaštite Banjaluka dostavlja Zapovjedničtvu II
zbornog područja, Odjel za NZ Brod, spisak častnika predloženih za
unapređenje; broj 251/44; latinica; hrvatski jezik; 1 list;
Izvještaj Vatrogasne zajednice Banjaluka Nadzorničtvu Narodne zaštite
za grad i kotor Banjaluku o postrojavanju vatrogasnih sati; broj 277/44;
latinica; hrvatski jezik; 1 list;
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14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.
22.
23.

24.

25.

26.

27.

Dopis Stožera Muške ustaške mladeži u Banjaluci Nadzorničtvu narodne zaštite Banjaluka da im nije potrebna proširena samozaštita; broj
298/44; latinica; hrvatski jezik; 1 list;
Dopis Zapovjedničtva II narodno zaštitnog područja Brod na Savi o
zaštiti unutrašnjih prozorskih stakala od mogućih zračnih napada; broj
310/44; latinica; hrvatski jezik; 1 list;
Nadzorničtvo Narodne zaštite za grad i kotor Banjaluku moli Zapovjedničtvo II narodno zaštitnog područja Brod da se dr Pero Stjepanović
ponovo primi u Narodnu zaštitu; broj 311/44; latinica; hrvatski jezik; 5
listova;
Pohvala Zapovjedničtva II narodno zaštitnog područja Brod na Savi
pričuvnoj Narodno-zaštitnoj sati Banjaluka za uklanjanje posljedica napada partizana na Banjaluku 31.12.1943. godine; broj 442/44; latinica;
hrvatski jezik; 1 list;
Molba Nadzorničtva Narodne zaštite za grad i kotar Banjaluku Zapovjedničtvu II narodno zaštitnog područja da se neki obveznici narodne
zaštite brišu iz popisa; broj 451/44; latinica; hrvatski jezik; 1 list;
Nadzorničtvo Narodne zaštite Banjaluka dostavlja Zapovjedničtvu II
narodno zaštitnog područja Brod spisak obveznika koji se predlažu u
obveznike NZ sati Banjaluka; broj 452/44; latinica; hrvatski jezik; 5
listova;
Drugi streljački sat bojne Pješačke dočastničke škole Osijek dostavlja
Nadzorničtvu Narodne zaštite Banjaluka obskrbnu cedulju vodnika Ivana Grabarevića na ovjeru; broj 467/44; latinica; hrvatski jezik; 2 lista;
Durchfuhrung der Luftschutzmassnahmen; broj 469/44; njemački jezik,1 list;
Popis poginulih obveznika Narodne zaštite pri zračnom napadu na Banjaluku 31.5.1944. godine; broj 643/44; latinica; hrvatski jezik; 2 lista;
Izjave obveznika narodne zaštite o spasavanju nastradalih nakon zračnih napada na Banjaluku 29. i 31. maja 1944. godine; broj 183/44; latinica; hrvatski jezik; 9 listova;
Izvještaj Zapovjedničtva II narodno zaštitnog područja Brod o bombardiranju Bihaća 17.5.1944. godine; broj 184/44; latinica; hrvatski jezik; 3
lista;
Tumačenje Ministarstva oružanih snaga NDH-a o novododijeljenim
pitomcima Dočasničke škole u Osijeku; broj 185/44; latinica; hrvatski
jezik; 1 list;
Izvještaj Zapovjedničtva II narodno zaštitnog područja u Brodu na Savi
o bombardiranju Banjaluke 29.5.1944. godine; broj 186/44; latinica;
hrvatski jezik; 1 list;
Zapovjedničtvo II narodno zaštitnog područja Brod dostavlja popis
pričuvnika koji se stavljaju na raspolaganje postrojbama NZ Banjaluka;
broj 695/44; latinica; hrvatski jezik; 1 list;
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28.

29.

30.

31.

32.
33.

34.

35.

36.
37.

38.

Molba nadzornika Ota Vodušeka Zapovjedničtvu Narodne zaštite Banjaluka da se ukloni neeksplodirana mina u bašti Mjestnog zapovjedničtva; broj 914/44; latinica; hrvatski jezik; 1 list;
Nadzorničtvo Narodne zaštite Banjaluka dostavlja Zapovjedničtvu II
narodno zaštitnog područja Brod obavještenje da Josip Crnobori, zapovjednik Narodne zaštite Banjaluka, nije stupio na dužnost 16.8.1944;
broj 932/44; latinica; hrvatski jezik; 1 list;6
Nadzorničtvo Narodne zaštite za grad i kotar Banjaluku obavještava Zapovjedničtvo II narodno zaštitnog područja Brod da je njemačka policija uhapsila dva obveznika Narodne zaštite; broj 933/44; latinica; hrvatski jezik; 2 lista;
Molba Tvornice duhana Nadzorničtvu Narodne zaštite Banjaluka da se
njihov radnik, pripadnik samozaštite, prebaci na liječenje u Zagreb; broj
937/44; latinica; hrvatski jezik; 2 lista;
Popis obveznika NZ sati Banjaluka raspoređenih u Gradsku obćinu
Banjaluka; broj 1029/44; latinica; hrvatski jezik; 2 lista;
Izvještaj Nadzorničtva Narodne zaštite Banjaluka o napadu partizana na
Banjaluku od 18. do 28.9.1944. godine; broj 1050/44; latinica; hrvatski
jezik; 1 list;
Zapovjedničtvo II narodno zaštitnog područja Brod na Savi imenuje
Mirka Lošića za vodnika Drugog voda NZ sati Banjaluka; broj 1051/44;
latinica; hrvatski jezik; 1 list;
Zapovjed Zapovjedničtva Banjalučkog podhvatnog zdruga o ulasku i
izlasku stanovništva iz Banjaluke; broj 1060/44; latinica; hrvatski jezik;
1 list;
Službena zabilješka o datumu rođenja obveznika Narodne zaštite Sulje
Nuhanovića iz Banjaluke; broj 1079/44; latinica; hrvatski jezik; 1 list;
Molba Nadzorničtva Narodne zaštite za grad i kotar Banjaluku Zapovjedničtvu mjesta da se uklone municija i neeksplodirane bombe rastresene po gradu; broj 1088/44; latinica; hrvatski jezik; 1 list;
Molba Nadzorničtva Narodne zaštite za grad i kotar Banjaluku Župskoj
redarstvenoj oblasti da se izdaju stalne propusnice obveznicima narodne
zaštite; broj 1089/44; latinica; hrvatski jezik; 1 list;

6

Josip Crnobori, sin Petra, bravara, i majke Foške r. Mišković, rođen je 6. marta 1908. godine u
Banjolu, Italija, rimokatoličke vjere. Pučku školu završio 1921. u Sisku. Školske 1928/29. završio
osmi razred Državne realne gimnazije u Novom Sadu. Diplomirao na Umjetničkoj akademiji u
Zagrebu 1934. Služio vojnu obavezu u Školi za rezervne pješadijske oficire u Bileći od 15. oktobra
1934. do 15. jula 1935. Odlukom Ministarstva prosvjete 1937. postavljen je za privremenog učitelja
vještina u Građanskoj školi u Baškoj. Pred odborom Stalne komisije za polaganje profesorskih ispita u
Zagrebu položio ispit za profesora srednjih škola 1940. Odlukom ministra nastave u Zagrebu, broj
7142 od 25.6.1941, postavljen za učitelja vještina u Državnoj muškoj realnoj gimnaziji u Banjaluci.
Bio je izvjestitelj i zapovjednik NZ za grad i kotar Banjaluku. Godine 1944. premješten u Zagreb.

542

VERICA JOSIPOVIĆ, Nadzorničtvo Narodne zaštite za grad i kotar Banjaluku (1941–1945)...

39.

40.

41.
42.
43.
44.

45.
46.

47.

48.
49.
50.

51.

52.

53.

Prijava zapovjednika NZ sati Dragutina Tombolanija da mu je oduzet
samokres pri upadu partizana u Banjaluku 18.9.1944. godine; broj
286/44; latinica; hrvatski jezik; 1 list;
Izvještaj Nadzorničtva Narodne zaštite za grad i kotar Banjaluku o brojom stanju ljudstva NZ sati Banjaluka na dan 15.11.1944. godine; broj
287/44; latinica; hrvatski jezik ; 1 list;
Spisak obveznika Narodne zaštite Banjaluka; broj 1128/44; latinica;
hrvatski jezik; 1 list;
Izkaz poginulog obveznika NZ sati Banjaluka Gasal Jusuf Paše; broj
1163/44; latinica; hrvatski jezik; 1 lis;
Izkaz poginulog obveznika NZ sati Banjaluka Stjepana Petkovića; broj
1164/44; latinica; hrvatski jezik; 1 list;
Nadzorničtvo Narodne zaštite za grad i kotar Banjaluku traži od
Zapovjedničtva II narodno zaštitnog područja Brod na Savi zamjenu
starijih obveznika NZ sati Banjaluka; broj 1165/44; latinica; hrvatski
jezik; 1 list;
Poziv obveznicima narodne zaštite na vanrednu djelatnu domobransku
službu u NZ sati Banjaluka; broj1172/44; latinica; hrvatski jezik; 3 lista;
Nadzorničtvo Narodne zaštite Banjaluka dostavlja Zapovjedničtvu 6.
hrvatske divizije u Banjaluci imenični izkaz dočasnika Zapovjedničtva
Narodno-zaštitne sati Banjaluka; broj 1186/44; latinica; hrvatski jezik; 2
lista;
Popis obveznika koji se nalaze u vanrednoj djelatnoj domobranskoj
dužnosti kod NZ sati Banjaluka; broj 1188/44; latinica; hrvatski jezik, 2
lista;
Popis pričuvnika pozvanih na izvanrednu djelatnu domobransku službu
u NZ sat Banjaluka; broj 1189/44; latinica; hrvatski jezik; 1 list;
Brojno stanje ljudstva NZ sati Banjaluka na dan 15.11.1944. godine;
broj 1194/44; latinica; hrvatski jezik; 1 list;
Naredba zapovjednika Narodne zaštite u Zagrebu o vođenju nadzora
nad osobnim knjižicama častnika, dočastnika i domobrana; broj
1208/44; latinica; hrvatski jezik; 1 list;
Naredba zapovjednika Narodne zaštite Zagreb o dodjeli vanrednih dopusta obveznicima narodne zaštite; broj 1209/44; latinica; hrvatski
jezik; 1 list;
Naredba zapovjednika Narodne zaštite iz Zagreba da se pripadnici narodne zaštite upoznaju sa presudom na smrt Stjepana Rošćića; broj
1210/44; latinica; hrvatski jezik; 1 list;
Poziv za sjednicu vodstva Narodne zaštite Banjaluka za 29.12.1944.
godine; broj uredovni od 28.12.1944. godine; latinica; hrvatski jezik; 1
list;
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54.

55.

56.

57.
58.
59.

60.

61.
62.
63.

64.
65.
66.

67.
68.

69.
70.

Molba Nadzorničtva Narodne zaštite Banjaluka Župskom uredu Hrvatskog Crvenog križa da svoje članice – bolničarke uključi u zdravstvenu
službu narodne zaštite; broj 1216/44; latinica; hrvatski jezik; 1 list;
Molba Vatrogasne zajednice Banjaluka Nadzorničtvu Narodne zaštite
Banjaluka da nabavi gorivo za ogrev kako bi se spriječilo zamrzavanje
vode u cisterni i motornoj pumpi; broj 1/45; latinica; hrvatski jezik; 2
lista;
Otvorena zapovjed obvezniku narodne zaštitne sati Banjaluka Dervišu
Spahiću; broj uredovni od 30.1.1945. godine; latinica; hrvatski jezik; 1
list;
Obavještenje Vojne bolnice Banjaluka da se obveznici narodne zaštite
ne mogu pregledati u toj bolnici; broj 2/45; latinica; 1 list;
Izvještaj Nadzorničtva Narodne zaštite za grad i kotar Banjaluku za
decembar 1944. godine; broj 3/45; latinica; hrvatski jezik; 1 list;
Naredba Zapovjedničtva Narodne zaštite u Zagrebu da se iskazi o poginulim i nestalim pripadnicima oružanih snaga dostavljaju na vrijeme;
broj 4/45; latinica; hrvatski jezik; 1 list;
Obavještenje Nadzorničtva Narodne zaštite Banjaluka Adi Herrnstein iz
Zagreba o nestanku Kasima Hadžimustafića i njegove porodice; broj
7/45; latinica; hrvatski jezik; 2 lista;
Nalog obvezniku NZ sati Ademu Kukiću za putovanje u Zagreb; broj
9/45; latinica; hrvatski jezik; 1 list;
Otvorena zapovjed obvezniku NZ sati Banjaluka Nurudinu Saraču; broj
10/45; latinica; hrvatski jezik; 2 lista;
Otvorena zapovjed obvezniku NZ sati Banjaluka Muharemu Ibrahimbegoviću za putovanje u Zagreb; broj 11/45; latinica; hrvatski jezik; 2
lista;
Otvorena zapovjed obvezniku NZ sati Banjaluka Ejubu Huseinbegoviću za putovanje u Zagreb; broj 12/45; latinica; hrvatski jezik; 2 lista;
Spisak častnika i dočastnika NZ sati koji se hrane kod Zapovjedničtva
Pomoćne banjalučke sati; broj 13/45; latinica; hrvatski jezik; 1 list;
Molba Prvog zaštitnog kruga Nadzorničtvu Narodne zaštite za dodjelu
prostorije za kancelariju u zgradi Ravnateljstva državnih šuma; broj
15/45; latinica; hrvatski jezik; 1list;
Račun za poštarinu; broj 17/45; latinica; hrvatski jezik; 2 lista;
Otvorena zapovjed obvezniku NZ sati Banjaluka Mustafi Hadžiahmetoviću za putovanje u Novu Gradišku; broj 18/45; latinica; hrvatski jezik; 3 lista;
Otvorena zapovjed obvezniku NZ sati Banjaluka Fazliji Bilaloviću za
putovanje u Gradišku; broj 19/45; latinica; hrvatski jezik; 3 lista;
Otvorena zapovjed obvezniku NZ sati Banjaluka Mati Premužu za putovanje u Varaždin; broj 20/45; latinica; hrvatski jezik; 3 lista;
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84.
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Otvorena zapovjed obvezniku NZ sati Banjaluka Edhemu Bekiću za putovanje u Zagreb i Varaždin: broj 21/45; latinica; hrvatski jezik; 1 list;
Popis vozača Drugog voda NZ sati; broj 22/45; latinica; hrvatski jezik;
1 list;
Izvještaj zapovjednika Trećeg voda da među obveznicima tog voda nema pripadnika evangeličke vjeroispovijesti; broj 23/45; latinica; hrvatski jezik; 1 list;
Izvještaj zapovjednika Drugog voda da među obveznicima tog voda nema pripadnika evangeličke vjeroispovijesti ni krugovalničara; broj
24/45; latinica; hrvatski jezik; 1 list;
Poziv nadporučniku Senkoviću da vrati zaduženi alat; broj 25/45; latinica; hrvatski jezik; 1 list;
Spisak pripadnika samozaštite Tvornice duhana Banjaluka; broj 27/45;
latinica; hrvatski jezik; 4 lista;
Brojno stanje II voda NZ sati7 po pričuvama; broj 28/45; latinica;
hrvatski jezik; 1 list;
Brojno stanje II voda Pričuvno-zaštitne sati Banjaluka po službama;
broj 29/45; latinica; 1 list;
Spisak pričuvnika koji se predlažu za prevođenje u obveznike NZ sati
Banjaluka; broj 31/45; latinica; hrvatski jezik; 7 listova;
Izvještaj o radu glasdojavne službe NZ sati Banjaluka za 1944. godinu;
broj 32/45; latinica; hrvatski jezik; 1 list;
Molba Mice Marković iz Banjaluke za dodjelu pomoći; broj 34/45;
latinica; hrvatski jezik; 1 list;
Zapovjed Zapovjedničtva Narodne zaštite u Zagrebu da se sastave
popisi pripadnika narodne zaštite koji su stekli pravo na ratni spomenznak; broj 35/45; latinica; hrvatski jezik; 2 lista;
Dopis Zapovjedničtva Narodne zaštite iz Zagreba o iskustvima pri uništavanju požarnih bombi od 13 kg; broj 36/45; latinica; hrvatski jezik; 1
list;
Zapovjed Zapovjedničtva Narodne zaštite u Zagrebu o zabrani prelaska
vojnika iz jedne u drugu postrojbu hrvatskih oružanih snaga; broj 37/45;
latinica; 1 list;
Naredba ministra oružanih snaga da se vatrogasci zadrže u postrojbama
narodne zaštite; broj 38/45; latinica; hrvatski jezik; 1 list;
Zapovjed poglavnika NDH-a o preuzimanju zapovjedničtva hrvatskim
oružanim snagama; broj 39/45; latinica; hrvatski jezik; 1 list;
Uputstvo o postupanju u slučaju neposredne opasnosti od bombardiranja; broj tajno 2/45; latinica; hrvatski jezik; 1 list;

Vodnik II voda NZ sati Banjaluka bio je Mirko Lošić.
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89.

90.
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94.

95.
96.

97.

98.
99.

100.

Dopis Nadzorničtva Narodne zaštite Banjaluka o posebnom službenom
doplatku pripadnika oružanih snaga; broj 41/45; latinica; hrvatski jezik;
1 list;
Poziv Nadzorničtva Narodne zaštite za grad i kotar Banjaluku obveznicima NZ sati da se jave na dužnost; broj 42/45; latinica; hrvatski jezik;
1 list;
Nadzorničtvo Narodne zaštite Banjaluka dostavlja Župskoj redarstvenoj oblasti Banjaluka izvještaj o četiri neeksplodirane bombe pale prilikom preleta aviona preko gradskog područja 15.1.1945. godine; broj
5/45; latinica; hrvatski jezik; 1 list;
Spisak poginulih osoba prilikom zračnih napada na Banjaluku 29. i 31.
maja i 30. juna 1944. godine; broj 45/45; latinica; hrvatski jezik; 7
listova;
Molba Nadzorničtva Narodne zaštite Banjaluka Domobranskom popunidbenom zapovjedničtvu u Banjaluci da se vatrogasci iz domobranske
službe upute u Zapovjedničtvo NZ sati Banjaluka na dužnost; broj
46/45; latinica; hrvatski jezik; 1 list;
Nadzorničtvo Narodne zaštite Banjaluka dostavlja Domobranskom popunidbenom zapovjedničtvu u Banjaluci popis umrlih obveznika NZ
sati Banjaluka; broj 47/47; latinica; hrvatski jezik; 1 list;
Molba kočijaša Smaila Gunića iz Banjaluka da mu se vrate sanke stavljene na raspolaganje Nadzorničtvu Narodne zaštite Banjaluka; broj
49/45; latinica; hrvatski jezik; 4 lista;
Izvještaj nadzornika Četvrtog samozaštitnog kruga; broj 50/45; latinica;
hrvatski jezik; 1 list;
Nadzorničtvo Narodne zaštite Banjaluka moli Zapovjedničtvo mjesta da
stavi na hranu nadzornika Nadzorničtva Narodne zaštite Banjaluka; broj
52/45; latinica; hrvatski jezik; 2 lista;
Zahtjevnica Nadzorničtva Narodne zaštite Banjaluka Gospodarskom
uredu pri Mjestnom zapovjedničtvu Banjaluka za vodnika NZ sati Ivana
Jurića; broj 53/45; latinica; hrvatski jezik; 1 list;
Iskaz obveznika NZ sati za brisanje iz evidencije; broj 56/45; latinica;
hrvatski jezik; 10 listova;
Službeni nalog za putovanje Petra Ravlića, obveznika NZ sati Banjaluka, do Zapovjedničtva u Brodu; broj 62/45; latinica; hrvatski jezik; 4
lista;
Ispravka okružnice broj 7109/44; broj 63/45; latinica; hrvatski jezik; 2
lista;

ARSBL – 564-2.
101.

Otvorena zapovjed za Rasima Mešića, obveznika NZ sati Banjaluka;
broj 65/45; latinica; hrvatski jezik; 2 lista;
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113.
114.
115.
116.
117.
118.

119.

Obavještenje Nadzorničtva Narodne zaštite Banjaluka da je organizovana stalna vatrogasna služba NZ sati Banjaluka u Meštrovića ulici broj
1; broj 66/45; latinica; hrvatski jezik; 1 list;
Dopis Nadzorničtva Narodne zaštite Banjaluka u vezi s intervencijom
vatrogasaca noći; broj 67/45; latinica; hrvatski jezik; 1 list;
Otvorena zapovjed za Muhameda Vižlina, obveznika NZ sati Banjaluka; broj 68/45; latinica; hrvatski jezik; 2 lista;
Molba obveznika NZ sati Banjaluka za dopust; broj 69/45; latinica;
hrvatski jezik; 1 list;
Molba Nadzorničtva Narodne zaštite za grad i kotar Banjaluku Obskrbnom skladištu Banjaluka za isporuku alata; broj 70/45; latinica; hrvatski
jezik; 1 list;
Molba za dopust Hasana Bekrića, obveznika NZ sati Banjaluka; broj
71/45; latinica; hrvatski jezik; 1 list;
Otvorena zapovjed za Muharema Šalaka, obveznika NZ sati Banjaluka;
broj 73/45; latinica; hrvatski jezik; 1 list;
Molba obveznika NZ sati Banjaluka za dopust; broj 74/45; latinica;
hrvatski jezik; 1 list;
Naredba Zgradno upravnog ureda I razreda Mjestnog zapovjedničtva
Banjaluka da se očisti snijeg na glavnim ulicama Banjaluke; broj 75/45;
latinica; hrvatski jezik; 1 list;
Ravnateljstvo Državnog rudnika Banjaluka dostavlja Nadzorničtvu
Narodne zaštite Banjaluka kalkulaciju troškova; broj 76/45; latinica;
hrvatski jezik; 1 list;
Izvještaj o brojnom stanju I voda NZ sati po službama; broj 77/45; latinica; hrvatski jezik; 1 list;
Otvorena zapovjed za Petra Ravlića, obveznika NZ sati Banjaluka; broj
79/45; latinica; hrvatski jezik; 2 lista;
Dopis Domobranskog popunidbenog zapovjedničtva; broj 82/45; latinica; hrvatski jezik; 1 list;
Spisak obveznika NZ sati Banjaluka; broj 85/45; latinica; hrvatski jezik;
2 lista;
Račun za izradu gumenog žiga; broj 86/45; latinica; hrvatski jezik; 1
list;
Račun Ravnateljstva Državnog rudnika u Banjaluci za kupanje i raskuživanje; broj 88/45; latinica; hrvatski jezik; 1 list;
Obavjest zapovjednika I pododjela NZ sati Budžak o kruženju engleskog bombardera nad teritorijom Budžaka 21.1.1945; broj 90/45; latinica; hrvatski jezik; 1 list;
Popis obveznika NZ sati Banjaluka raspoređenih u veleobrtnu samozaštitu Tvornice duhana Banjaluka; broj 92/45; latinica; hrvatski jezik; 1
list;
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133.
134.
135.
136.
137.
138.

Molba Nadzorničtva Narodne zaštite za grad i kotor Banjaluku Zapovjedničtvu narodne zaštite Zagreb za raspoređivanje neraspoređenih
častnika pričuvne NZ sati Banjaluka; broj 93/45; latinica; hrvatski jezik;
1 list;
Dostava kartotečkih listova za častnike NZ sati Banjaluka; broj 97/45;
latinica; hrvatski jezik; 3 lista;
Otvorena zapovjed za obveznika NZ sati Banjaluka Mehmeda Jusupovića za odlazak u Bos. Gradišku; broj 99/45; latinica; hrvatski jezik; 2
lista;
Izvještaj o radu Samozaštite Tvornice duvana Banjaluka za period oktobar-decembar 1944; broj 103/45; latinica; hrvatski jezik; 1 list;
Potvrda Župskog ureda Hrvatskog Crvenog križa Banjaluka o putovanju Tome Tomića, člana Upravnog odbora, u Zagreb; broj 104/45;
latinica; hrvatski jezik; 1 list;
Molba za dopust Omera Litrića, obveznika NZ sati; broj 105/45; latinica; hrvatski jezik; 1 list;
Molba za dopust Osmana Novljanina, obveznika NZ sati; broj 106/45;
latinica; hrvatski jezik; 1 list;
Izvještaj o radu Samozaštite Tvornice duhana Banjaluka za januar 1945;
broj 107/45; latinica; hrvatski jezik; 1 list;
Molba za dopust obveznika narodne zaštite; broj 108/45; latinica;
hrvatski jezik; hrvatski jezik; 1 list;
Molba Ive Ivezić Zapovjedničtvu NZ sati Banjaluka za premještaj iz
vatrogasne službe u tehničku ekipu; broj uredovni od 4. 2.1945. godine;
hrvatski jezik; 1 list;
Molba za dopust Avde Bajaglovića, obveznika NZ sati; broj 109/45;
latinica; hrvatski jezik; 1 list,
Molba za dopust Stipe Tomljanovića, obveznika NZ sati; broj 112/45;
latinica; hrvatski jezik; 1 list;
Molba za dopust Mustafe Bilalovića, obveznika NZ sati; broj 114/45;
latinica; hrvatski jezik; 1 list;
Molba za dopust Sadika Durakovića, obveznika NZ sati; broj 115/45;
latinica; hrvatski jezik; 1 list;
Molba za dopust Derviša Ibrahimbegovića, obveznika NZ sati; broj
116/45; latinica; hrvatski jezik; 1 list;
Izvještaj Nadzorničtva Narodne zaštite Banjaluka za januar 1945.
godine; broj 119/45; latinica; hrvatski jezik; 1 list;
Okružnica Zapovjedničtva Narodne zaštite u Zagrebu o borbi Hrvatske
za zakonitost i red; broj 120/45; latinica; hrvatski jezik; 1 list;
Okružnica Zapovjedničtva Narodne zaštite u Zagrebu o borbi hrvatskih
vojnika za svoju državu; broj 121/45; latinica; hrvatski jezik; 1 list;
Otvorena zapovjed Hotić Mustafi, obvezniku NZ sati Banjaluka; broj
122/45; latinica; hrvatski jezik; 2 lista;
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Molba za dopust Bećira Osmanovića, obveznika NZ sati; broj 126/45;
latinica; hrvatski jezik; 1 list;
Molba za dopust Ibrahima Bajagilovića, obveznika NZ sati; broj
127/45; latinica; hrvatski jezik; 1 list;
Molba za dopust Asima Arnautovića, obveznika NZ sati; broj 128/45;
latinica; hrvatski jezik; 1 list;
Naredba Zapovjedničtva NZ u Zagrebu o radu u posebničkim poduzećima za slučaj zračne opasnosti i zračne uzbune; broj 12/45; latinica;
hrvatski jezik; 1 list;
Okružnica Zapovjedničtva NZ u Zagrebu o napuštanju častnika i prelasku vojnika u partizane; broj 14/45; latinica; hrvatski jezik; 1 list;
Uputstvo za rad i evakuaciju postrojbi narodne zaštite; broj 15/45;
latinica; hrvatski jezik; 1 list;
Domobransko popunidbeno zapovjedničtvo traži od Nadzorničtva Narodne zaštite Banjaluka izkaz svih obveznika NZ sati Banjaluka; broj
130/45; latinica; hrvatski jezik; 2 lista;
Iskaz Župske redarstvene oblasti Banjaluka o broju i visini naplaćenih
redarstvenih kazni u januaru 1945. godine; broj 131/45; latinica; hrvatski jezik; 2 lista;
Otvorena zapovjed Sulji Hadžiavdaku, obvezniku NZ sati Banjaluka;
broj 132/45; latinica; hrvatski jezik; 2 lista;
Dopis Zapovjedničtva Narodno zaštitne sati Banjaluka Gradskom poglavarstvu u Banjaluci da se neki vatrogasci kazne; broj 136/45; latinica; hrvatski jezik; 1 list;
Zapovjedničtvo Pomoćne sati Banjaluka dostavlja Nadzorničtvu Narodne zaštite za grad i kotar Banjaluku popis obveznika koji se odpuštaju
od domobranske vježbe i upućuju na dužnost u Zapovjedničtvo; broj
139/45; latinica; hrvatski jezik; 2 lista;
Otvorena zapovjed Muharemu Salaku, obvezniku NZ sati Banjaluka;
broj 140/45; latinica; hrvatski jezik; 2 lista;
Povratak pozivne zapovjedi Pavi Ivšinoviću; broj 142/45; latinica; hrvatski jezik; 1 list;
Dopis Mjesnog zapovjedničtva Banjaluka; broj 151/45; latinica; hrvatski jezik; 1 list;
Izvještaj o brojnom stanju III voda Pričuvne narodno-zaštitne sati Banjaluka8; broj 152/45; latinica; hrvatski jezik; 1 list;
Zapovjedničtvo Tehničke organizacije rada Banjaluka traži od Nadzorničtva Narodne zaštite Banjaluka da mu se dostavljaju izvještaji o svakom zračnom napadu; broj 153/45; latinica; hrvatski jezik; 1 list;

8

Vodnik III voda NZ sati Banjaluka bio je Sulejman Badić, rođen 1902. u Cazinu, učitelj Pučke škole
u Gornjem šeheru.
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159.
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165.
166.

167.

168.
169.

170.
171.

Zapovjed 6. hrvatske divizije Narodnoj zaštiti Banjaluka da stavi sve
svoje ljudstvo ovom zapovjedničtvu na raspolaganje radi čišćenja ulica;
broj 154/45; latinica; hrvatski jezik; 1 list;
Izvještaj o održanom tečaju za obveznike redarstvene službe NZ sati
Banjaluka; broj 155/45; latinica; hrvatski jezik; 1 list;
Nadzorničtvo Narodne zaštite za grad i kotor Banjaluku dostavlja redakciji ''Hrvatske riječi'' na objavljivanje članak o načinu uređenja skloništa; broj 156/45; latinica; hrvatski jezik; 1 list;
Potvrda Nadzorništva Narodne zaštite za grad i kotor Banjaluka da je
kuća Abdulaha Smajića oštećena prilikom bombardovanja 9.2.1945. godine; broj 157/45; latinica; hrvatski jezik; 1 list;
Nadzorničtvo Narodne zaštite Banjaluka traži od izvjestitelja za redarstvenu službu da stalno vrše nadzor u kazalištu i slikokazu; broj 158/45;
latinica; hrvatski jezik; 1 list;
Naredba zapovjednika Narodne zaštite u Zagrebu o javljanju na službu
Ivana Javora, ustaškog pukovnika; broj 160/45; latinica; hrvatski jezik;
1 list;
Izvještaj zdravstvenog izvjestitelja NZ sati Banjaluka; broj 161/45;
latinica; hrvatski jezik; 1 list;
Izvještaj o brojnom stanje ljudstva II voda Narodno zaštitne sati Banjaluka po pričuvama; broj162/45; latinica; hrvatski jezik; 1 list;
Izvještaj o brojnom stanju ljudstva I voda NZ sati Banjaluka; broj
163/45; latinica; hrvatski jezik; 1 list;
Obavjest Zapovjedničtva II narodno zaštitnog područja u Brodu na Savi
da je inž. Lav Lukin izbrisan iz evidencije narodne zaštite; broj 164/45;
latinica; hrvatski jezik; 1 list;
Raspis Zapovjedničtva Narodne zaštite u Zagrebu o neprijateljskim
svjetlećim znacima; broj 21/45; latinica; hrvatski jezik; 1 list;
Raspis Zapovjedničtva Narodne zaštite u Zagrebu o prelasku obveznika NZ iz jedne postrojbe u drugu; broj 165/45; latinica; hrvatski jezik; 1
list;
Nadzorničtvo Narodne zaštite Banjaluka moli Državnu razglasnu postaju u Banjaluci da objavi oglas namijenjen obveznicima NZ sati Banjaluka; broj 166/45; latinica; hrvatski jezik; 1 list;
Poziv na rad stožernom naredniku Ladislavu Jotiću; broj 167/45; latinica; hrvatski jezik; 1 list;
Izvještaj Zdravstvenog izvjestitelja NZ sati Banjaluka o stanju prostorija u bolnicama predviđenim za smještaj ranjenika za slučaj napada iz
zraka; broj 169/45; latinica; hrvatski jezik; 2 lista;
Poziv na službu Stipi Gaguli, obvezniku NZ; broj 170/45; latinica; hrvatski jezik; 1 list;
Brojno stanje ljudstva obveznika NZ sati Banjaluka; broj 171/45; latinica; hrvatski jezik; 1 list;
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175.
176.
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178.
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184.
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186.
187.
188.
189.
190.
191.

9

Obavjest o naredbi zapovjednika 6. hrvatske divizije da svi obveznici Narodne zaštite budu na radu; broj 172/45; latinica; hrvatski jezik; 1 list;
Otvorena zapovjed za Avdiju Habula, obveznika NZ sati Banjaluka; broj
173/45; latinica; hrvatski jezik; 2 lista;
Dopis Podružnice osiguranja radnika Banjaluka Zapovjedničtvu 6. hrvatske
krajiške divizije o angažovanju njenih radnika u narodnoj zaštiti; broj
174/45; latinica; hrvatski jezik; 3 lista;
Popis obveznika NZ sati Banjaluka; broj 176/45; latinica; hrvatski jezik; 11
listova;
Zapovjed vrhovnog zapovjednika o preuzimanju osoba koje su silom ili
prevarom odvedene u partizane; broj 22/44; latinica; hrvatski jezik; 1 list;
Molba Ibrahima Karaselimovića Nadzorničtvu Narodne zaštite za grad i
kotar Banjaluku da mu se izda otvorena zapovjed; broj 177/45; latinica; hrvatski jezik; 1 list;
Pozivna zapovjed za Salka Huseinbegovića; broj 178/45; latinica; hrvatski
jezik; 1 list;
Dopis Nadzorničtva Narodne zaštite nadporučniku Josipu Crnoboriju; broj
180/45; latinica; hrvatski jezik; 1 list;
Požurnica za isporuku zdravstvenog tvoriva; broj 181/45; latinica; hrvatski
jezik; 2 lista;
Zapovjed Zapovjedničtva Narodne zaštite u Zagrebu o jedinstvenoj odori
svih pripadnika Narodne zaštite; broj 182/45; latinica; hrvatski jezik; 1 list;
Otvorena zapovjed za Ibrahima Muhurdarevića, obveznika NZ sati Banjaluka; broj 184/45; latinica; hrvatski jezik; 2 lista;
Izvještaj II voda Pričuvne narodne zaštitne sati Banjaluka o smrti obveznika
Jujić Muharema; broj 185/45; latinica; hrvatski jezik; 1 list;
Potvrda o zaposlenju Petrović Tome u Ustaškom stožeru Sana i Luka; broj
186/45; latinica; hrvatski jezik; 1 list;
Prijedlog I voda NZ9 sati Banjaluka da se brišu neki obveznici sa spiska
obveznika; broj 187/45; latinica; hrvatski jezik; 1 list;
Pozivne zapovjedi za pričuvnike; broj 190/45; latinica; hrvatski jezik; 1 list;
Obavijest Samostanu trapista ''Marija Zvijezda'' o obveznicima NZ sati;
broj 192/45; latininica, hrvatski jezik; 1 list;
Izvještaj izvjestitelja Redarstvene NZ sati Banjaluka; broj 193/45; latinica;
hrvatski jezik; 1 list;
Otvorena zapovjed za Nezira Grebovića, obveznika NZ sati Banjaluka; broj
194/45; latinica; hrvatski jezik; 2 lista;
Brisanje dr Stanka Sielskog i dr Augusta Forenbachera sa spiska obveznika
NZ sati Banjaluka, broj195/45; latinica; hrvatski jezik; 2 lista;
Popis obveznika NZ – polaznika bolničkog tečaja; broj 198/45; latinica; 1
list;

Vodnik I voda NZ sati Banjaluka bio je Edhem Bekić.
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192.

Potvrda o prijemu tiskanica ''Podaci osoba poginulih od napadaja iz zraka'';
broj 202/45; latinica; hrvatski jezik; 1 list;
193. Naredba Zapovjedničtva Narodne zaštite u Zagrebu o kretanju obveznika
NZ u građanskom odijelu, broj 203/45; latinica; hrvatski jezik; 1 list;
194. Naredba Zapovjedništva Narodne zaštite u Zagrebu o nošenju građanskog
odijela pripadnika pričuvnih postrojbi; broj 204/45; latinica; hrvatski jezik;
1 list;
195. Imenovanje obveznika NZ sati Adema Kukića za zamjenika zapovjednika
NZ II voda; broj 205/45; latinica; hrvatski jezik; 1 list;
196. Naredba o uspostavi službe opreza; broj 221/45; latinica; hrvatski jezik; 1
list;
197. Raspis Zapovjedničtva Narodne zaštite u Zagrebu o izmjenama znakova
opreza prilikom zračne opasnosti i uzbuna; broj tajno 36/45; latinica;
hrvatski jezik; 1 list;
198. Spisak naplaćenih redarstvenih kazni u februaru 1945. godine; broj 244/45;
latinica; hrvatski jezik; 2 lista;
199. Molba stanara Ulice dr A. Pavelića 63 u Banjaluci za pretvaranje podruma
u sklonište za slučaj napada iz zraka; broj uredovni od 9.3.1945. godine;
latinica; hrvatski jezik; 1 list;
200. Popis poginulih pri zračnom napadu na Banjaluku 16.3.1945. godine; broj
uredovni od 16.3.1945. godine; latinica; hrvatski jezik; 1 list;
201. Nadzorničtvo traži od zapovjednika vodova NZ sati Banjaluka popis obveznika koji su se istakli pri neprijateljskom napadu na Banjaluku 16.3.1945.
godine; broj uredovni od 19.3.1944; latinica; hrvatski jezik; 1 list;
202. Zapovjed o zaštitničkom ponašanju pri zračnom napadu; broj uredovni od
22.3.1945. godine; latinica; hrvatski jezik; 1 list;
203. Molba obveznika NZ sati Alojza Butorca za dopust; broj uredovni od
27.3.1945. godine; latinica; hrvatski jezik; 1 list;
Spisak naplaćenih redarstvenih kazni u martu 1945. godine; broj 336/45; latinica; hrvatski jezik; 2 lista.
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Душан Берић, Устанак у Херцеговини 1852–1862,
Српска академија наука и уметности –
Удружење Срба из Херцеговине у Војводини,
Београд – Нови Сад 1994, стр. 1039
Професор Душан Берић стручњак је за српску, југословенску и балканску историју XIX вијека. Написао је неколико десетина студија, чланака, расправа и приказа; аутор је и више књига: Славонска војна граница у револуцији
1848–1849, Загреб–Сарајево 1984, Српско питање и политика Аустроугарске и
Русије 1848–1878, Београд 2000, Хрватско праваштво и Срби I–II, Нови Сад
2005. Устанак у Херцеговини 1852–1862 његова је докторска дисертација одбрањена новембра 1990. у Сарајеву. Аутор је књигу подијелио на два неједнака
дијела.
Први, мањи, је Социјалне основе устанка и његово организовање. Устанак је имао своју природну основу у промјенама које су се дешавале у турском
феудализму и које иду сто година уназад. Промене у власништву земље кључни су фактор и представљају, како аутор пише, ''апсолутни услов сваког значајнијег сељачког устанка у европској Турској''. Те промјене су биле постепен
огрански процес у којем је дошло до концентрације земљишта у све мањи број
руку и до превођења сељака у нови правни положај. Тимари су од посједа који
се уступају на коришћење претворени у чифтлуке, који су били насљедни.
Други важан узрок устанка био је Систем пореза и феудалних давања. У другој
половини XIX вијека кметови су плаћали неких 150 пореза, феудалних давања
и такси. Тако је од укупне суме пореског дуга на њихов терет ишло шест седмина. Агитација за устанак, коју су водиле тајне организације, које послије
1844. оснива Илија Гарашанин а које су одиграле крупну историјску улогу на
овом подручју, иако до устанка не би дошло да није било одговарајуће социјалне динамике. Ангажовање је, истиче аутор, било негативно одређено чињеницом да српске националне организације у својим раним политичким програмима (1848–1858) нису предвиђале изричито рјешење аграрног питања у корист
сељака.
Други, већи дио, је Унутрашња и спољна историја устанка. Почетак
устанка и његово ширење (јануар 1851 – пролеће 1852). У почетку је устанак
свуда био изложен сличним акцијама. Почео је као одговор на покушај муслиманских бегова и ага, почетком априла и маја мјесеца 1851, да се изврши сјеча
истакнутих Срба. У неким крајевима Херцеговачки устанак је почео већ с пр555
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вим мјесецима 1851. године, иако на масовној основи постоји тек од прољећа
1852. Агитацију за масовни устанак водила је и цетињска канцеларија. Размирице које су постојале између Херцеговаца и Црногораца су ријешене и тек тада је Лука Вукаловић сишао међу устанике, а како је Вукаловић изабран за вођу тешко је рећи. Од тог времена се без кнеза Данила ништа није могло урадити. Устанак је тада дефинитивно изгубио карактер унутрашњег проблема
Турске.
У вртлогу црногорско-турског рата. Савез устаника с цетињском канцеларијом довео је до тога да се 14. децембра 1852. прогласи ''свети рат против
Црне Горе''. Међутим, масовни устанак, какав је био овај, није могао да се обузда турским ратом против Црне Горе.
Ток устанка у лето и јесен 1853. године. Устаници су иступили са захтјевима да власти измијене постојећу мјеру личне зависности сељака и изнова
одреде његова права и дужности у односу на земљу. Током прољећа 1853. Народ је узаврео од мисли да се оконча агинско-беговско господарство. Турци нису имали рјешење за устаничку кризу. Покушали су да преговарају с устаничким вођством на Грахову и тако одвоје једно од жаришта устанка, али безуспјешно.
Немирно мировање (Стање устанка у годинама Кримског рата и Париског конгреса 1854–1856). Током ових година устанак је поткопан и није више
било могуће његово ширење, па је због тога сада почео да зависи од Кримског
рата. Ток и исход тога рата имали су за нашу историју двоструки значај: рат је
увукао ово подручје у све дипломатске и политичке рачуне оног времена а, с
друге стране, ставом Аустрије према руско-турском обрачунавању око мореуза
били су догађаји и политички процеси на овом простору у нарочитом виду модификовани и као такви улазили у европску политику. Устанак је доживио озбиљну кризу и локализован је на свега неколико тачака уз црногорску границу. Криза је захватила Зупце и крај око Никшића, а затим Бањане, Пиву и
Дробњак. Устанак се сводио на герилски покрет и запао је у ћорсокак у коме се
поједини његови дијелови сатиру и не могу се међусобно повезати. Али простор на коме је постојао утицај устанка није смањен, јер је стање народа у Херцеговини почело поново да се погоршава. Хајдучки покрет је почео да јача. Устанак у ово вријеме води неколико људи, највише круг око Вукаловића, а међу
новим вођама издваја се Мићо Љубибратић. Априла 1855. он је с једном
групом отреситијих људи ишао по Херцеговини и наговарао народ на устанак
против Турака.
Неуспех реформи и обнављање устанка 1857. године. Реформски покрет
1856. није успио и реформе су на два начина утицале на обнову устанка – први
се огледао у немогућности да буду извршене, а други у њиховој недовршености и чињеници да су биле незреле, тако да покретом нико није био задовољан.
Априла 1857. опажа се да постоји ''грдна провалија'' између закона донесеног у
Цариграду и његове примјене у областима, гдје се свака реформа сахрањује.
Приједлог о оснивању једне хришћанско-муслиманске комисије која би нешто
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урадила око извршења Хат-химајана био је посљедњи покушај да се избјегне
обнављање устанка. Постало је јасно да се одредбе Хат-химајана не могу провести у пракси; то се најбоље видјело на примјеру забране да ни хришћани ни
муслимани не смију носити оружје. Међу муслиманима то је изазвало велико
незадовољство јер се нису могли одрећи старог обичаја. Између септембра и
децембра 1857. покрет обнављања устанка захватио је већи дио босанскохерцеговачког подручја, а заједно с њим ишао је и општи препород хајдучије.
Ток устанка у зиму и пролеће 1858. године. Почетком 1858. отворио се
нови хоризонт у историји Херцеговачког устанка. Порески чиновници настојали су да од сељака узму више него што закон дозвољава. Устаничко вођство
изградило је бољу организацију покрета. Устанак се шири у клими разочарења
због неуспјеха реформи. Борбе између устаничких чета и турских одреда су се
распламсале и то је навело велике силе да се јаче умијешају у устанак. У марту
су устаници поставили питање међународне конференције о миру. У априлу је
већ постало јасно да су преговори пропали. Турске снаге, од неких 8.000 људи,
прешле су у офанзиву заузевши Бањане. Кнез Данило послао је 600 људи да с
Граховљанима и Бањанима заузму положаје на Граховцу. Турци су поражени.
Изгубили су од 2.000, по званичним, до фантастичних 15.000 људи по домаћим
изворима.
Од Земљишног закона до Сеферске наредбе. Побједа на Граховцу оснажила је устанак. Турска команда није успијевала да консолидује војску и пораз
је потресао њене редове. Устаници су покушали да крену у веће акције и шире
територију. Локални муслимани су се организовано уписивали у добровољне
помоћне јединице. Власти су позвале устанике да се врате кућама, али ти позиви ''нису зрачили нимало помирљивим тоном''. Устаничке вође су изјављивале
да мирење с Турцима може имати некаквог смисла само под условом да се то
спроведе уз одговарајуће учешће страних представника и под њиховом контролом. Споразум између устаничких вођа и турске власти само је до извјесног
степена признао захтјеве устаника, а питање власништва над земљом и свега
оног што уз њега иде није отварано. Неспремност турске владе да задовољи основне устаничке захтјеве и предузме мјере за практично спровођење у живот
одредаба Хат-химајана практично све сељаке увлачи у покрет.
Покушаји обједињавања покрета у Херцеговини и Босни у једну целину.
Постојала је нераскидива повезаност између устанка и покрета у Босанској
Крајини и Посавини. Од почетка је постојало природно интересовање за њихово повезивање у уравнотежену цјелину. По својој оријентисаности покрет у Босанској Крајини и Посавини био је изразито аграрног карактера. У томе је лежао главни извор његове виталности, али је то уједно била и његова основна
слабост. Покушаји обједињавања покрета у Херцеговини и Босни почели су се
јављати током зиме 1859, као и планови директног укључивања Србије у све
ово, али безуспјешно.
Ново аграрно законодавство и даљи ток устанка (јесен 1859–1861). За
историју Херцеговачког устанка након 1858. посебно су биле значајне двије
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аграрне наредбе, а то су Саферска наредба из године 1859. и Инструкције о тапијским исправама из 1860. Посебно широку и сложену позадину има Саферска наредба, која представља одговор на устанак иако је питање њеног настанка знатно сложеније и не тиче се само Босне и Херцеговине. У тактичком погледу та наредба је представљала покушај да се каналише аграрни покрет, а власти су настојале да утичу на избор хришћанског дијела делегације која је требало да учествује у доношењу наредбе. Основна идеја била је да се бирају само
они рајетини који су могли доказати своју неумијешаност у устанак. Поред
ових мањкавости, наредба је учинила да је сељак реформом нешто ипак добио.
Одредба о сталности чивчија на земљи одговор је турских власти на Херцеговачки устанак. У том погледу Наредба је дјелимично раскидала с традицијом
која је довела до устанка. Аге нису могле дићи са земље оног кмета који има
кметска права. Идеју Наредбе да уведе праксу обавезног склапања уговора тешко је било спровести и због тога је настављено са гажењем уговорних обавеза
ага пре-ма кметовима. Осим турске владе и енглеских дипломата, сви остали су
сматрали ''да је Саферска наредба промашила циљ''. Након свега што су предузеле да се сељаци смире, турске власти нису успјеле стишати устанак. Сви мјеродавни извјештаји говоре о стању опште зараћености између хришћана и Турака. Лука Вукаловић је јавно затражио ''да се Турци селе из његове земље и да
становници носе црногорске капе''. Тиме је свијету стављено до знања да ће са
раскидањем с Турцима тећи и потпуно ослањање на Црну Гору.
Став великих сила према устанку након битке на Граховцу (лето 1858 –
пролеће 1861). Након заоштравања, у Херцеговини јача аустријски притисак на
устанике. Аустрија је одбила приједлог да се сазове међународна конференција. Уведена је строга забрана извоза муниције у Турску, са скривеним циљем
да се та забрана примјењује селективно и да погађа искључиво устанике и Црну Гору. То је требало да онемогући даљње ширење устанка. Аустрија је инсистирала на интегритету Турске и ишла против Француске и Русије. Одбацила је
приједлог тих држава да се одређени дијелови херцеговачке територије прикључе Црној Гори (Доњи Васојевићи, Зупци, Бањани и Шаранци). Турска је, уз
подршку Аустрије, почела да организује ново војно разрачунавање с устанком.
Ова аустријска политика доживјела је неуспјех и није довела у питање резултат
граховачке битке. Устанак је погоршао односе Аустрије и Русије, и те двије силе су, када се о њему радило, биле у сталном судару. Ова нетрпељивост узела је
1859–1860. драматичне облике, дјелимично и као резултат одбијања Русије да
помогне Аустрији у сређивању стања у Италији и Мађарској. Русија је наставила да ''разбија'' аустријске позиције у стварима устанка. Током 1860. постигнут
је аустријско-енглески договор о преласку на политику директног помагања
Турској у обрачуну с устаницима. С друге стране, Француска је сматрала да
треба надзирати устанак и једна од мјера је долазак француских бродова у Јадранско море. Њен циљ је био да се источно питање, до даљњег, замрзне. Русија
је помагала устанак у свему, осим у погледу стварања независне државе без
стране контроле.
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Ток устанка у јесен 1861. и у зиму 1861/1862. године. Устанак је успио
да се одбрани од аустријских насртаја. Постепено долази до новог устаничког
програма у покушају да се хитно замијени турска власт кнежевом власти. Након септембра 1861. упадљиво се проширила оперативна основица устанка. До
средине новембра те године око 50 ''херцеговачких мјеста“ било је изнова ослобођено. Масовније присуство турске војске у октобру је сведено на дугачак и
узак троугао Требиње–Билећа–Гацко. У октобру и новембру обнавља се рад на
изградњи устаничке власти. Међутим, постепено долази до разлаза између Вукаловића и Цетиња, што доводи до кризе. Црногорска влада, вјероватно под
страним утицајем, почела је да повлачи подршку устаницима. Одлазак устаничке депутације у јануару 1862. на преговоре с кнежевском канцеларијом био је
посљедњи покушај да се односи између устаника и Црне Горе врате у првобитно стање. Дјелимично је дошло до смиривања сукоба, али су се почеле јављати
унутрашње подјеле у устанку. То одређује распад устаничке власти на многим
правцима и стварно је почетак краја устанка као организоване цјелине.
Неуспех устанка везан је за турски напад на Црну Гору. Устанак се као
јединствени покрет завршио у календарским почецима црногорско-турског рата 1862. Устанички положаји су у јуну мјесецу нападнути на прилично широком плану од стране турских снага. Није израчунато колике су жртве на устаничкој страни принијете у том рату, али извјесно је да оне нису биле мале. Читав даљњи смисао Херцеговачког устанка као да се сводио на то да игра улогу
у окупљању оружане подршке црногорском ратним циљевима. Посљедња фаза
устанка почела је од љета 1862. Од тада он постоји само као фрагментарни
покрет, јер се осипају његови темељи.
Аутор закључује да је тешко извући опште закључке из тако разноврсних запажања, која се односе на врло сложену и промјенљиву стварност устанка. Резултат истраживања доводи до неколико основних идеја: устанак је сума
свега што је против турске власти и устаничко одушевљење се гради на двојакој основи (социјалној и политичкој). Устанак почиње борбама хришћана против муслимана, којр се стално синтетишу као класни рат сељачке раје против
бегова. Ово је константан елемент буне, чак и када се не види на њеној површини. Устанак се развијао као промјенљива цјелина – другачији је уз црногорску границу, на правцима према Босни и граници према Далмацији. У историји
устанка има неколико константи, а једна од њих је и преображај устанка у
вјерски рат између зараћених религија, на чему су инсистирале домаће хоџе и
дервиши с разних страна. Устанак је обиљежио и улазак свештенства у политику и допринио истицању положаја нижег свештенства у хијерархији Српске
православне цркве. Нижи свештеници сарађују с кнезовима у изграђивању
устанка као масовног покрета. У архивској документацији много је података о
покушајима устаничког вођства да се сав устанички покрет комбинује у цјелину стварањем једног националног представништва за ослободилачку акцију
српских земаља. Спољна историја устанка ''минско је поље'', препуно покушаја
да се преко устаничке ствари постигну одговарајући циљеви у међународној
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политици или оствари утицај на њу. Устанак је појава која није завршена а,
како аутор пише, ''он је створио једну традицију револуционарних захтјева која
ће вршити функцију и у устанку 1875–1878. године''.
У прикупљању грађе аутор је боравио у више десетина архива и консултовао преко стотину објављених извора, а због превеликог броја коришћених
наслова није ни правио списак литературе.
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Здравка Радуловић, Библиографија часописа
"Дабро-босански Источник" (1887–1911), Београд 2010.
У издању Института за теолошка истраживања Богословског факултета
Универзитета у Београду из штампе је 2010. изашло дјело Здравке Радуловић
Библиографија часописа ''Дабро-босански Источник'' (1887–1911). Библиографија Источника рађена је као магистарска теза под менторством проф. др Војислава Максимовића и одбрањена 1988. године на Филозофском факултету у
Сарајеву.
Српска православна црква у Босни и Херцеговини је током аустроугарске управе издавала свега три периодична часописа намијењена свештенству и
вјерницима. У односу на Вјесник (1909–1921) и Српски свештеник (1912–1914),
часопис Дабро-босански Источник (1887–1911) имао је најдужи вијек трајања
и показао највећу вриједност. Назив листа се често мијењао; прве три године
лист се звао Дабро-босански источник, од 1890. мијења име у Босанско-херцеговачки Источник, да би 1898. године скратио назив само у Источник. Први
број Дабро-босанског Источника изашао је у јулу 1887. Лист је, поред службеног дијела у којем су објављиване посланице, окружнице и наредбе, доносио
чланке из свештеничке праксе, црквене бесједе, животописе светитеља и истакнутих православних духовника, књижевне чланке, народне умотворине, етнографске текстове, те описе старих цркава, манастира и парохија. На страницама
Источника објављени су неки од првих радова који су се бавили историјом
Српске православне цркве у Босни и Херцеговини, а чији су аутори често били
управо православни свештеници. Због малог броја претплатника, хроничних
финансијских проблема и покретања Вјесника, званичног органа српско-православних црквено-школских власти у Босни и Херцеговини, Источник је
послије двије и по деценије престао да излази.
У уводним поглављима библиографије дат је краћи приказ политичких
и културних прилика у земљи у аустроугарском раздобљу и борбе Срба за
црквено-школску аутономију. Потом су детаљно описане околности у којима је
настао Дабро-босански Источник, његов развој, промјене назива, уредништва и
власничка структура. Вриједан дио уводног текста чине напомене у вези прилога објављиваних на страницама листа: књижевност, народне умотворине,
описи старина, књижевна критика, окружнице и званични дописи и др. Поменута је неколицина познатијих аутора који су се бројем и квалитетом прилога
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истицали у листу. Ауторица је правилно уочила како су црквени листови, до
покретања озбиљнијих књижевних часописа, имали велику улогу у развоју
књижевности у Босни и Херцеговини. Иако им то није била примарна задаћа,
вјерски листови су на својим страницама повремено доносили вриједне прилоге из области историје, етнографије, антропологије и књижевности, чиме је од
пропадања и заборава сачувано велико народно благо.
Библиографија садржи укупно 4.721 јединицу. Библиографска грађа је
разврстана у више поднаслова, што дјело чини прегледним и лаким за коришћење: Општа група – култура, Периодика, Друштва, Старе књиге и рукописи,
Религија–теологија, Народно стваралаштво, Медицина, Лингвистика, Српска
књижевност, Биљешке о књижевницима и Културна историја. Библиографију
прати више корисних додатака, попут именског и регистра преводилаца, регистра мјеста, а наведени су и извори и литература. Од посебног значаја је регистар разријешених иницијала, шифара и псеудонима, јер се многи аутори чланака у Источнику нису потписивали пуним именом и презименом. Библиографија је штампана у тиражу од 1.000 примјерака.
Обзиром на скроман број и недоступност сачуваних архивских извора,
историчари су често принуђени да се приликом припремања радова из историје
православне цркве ослоне на писање оновремене вјерске периодике. Зато библиографија часописа Дабро-босански источник представља корисно и незаобилазно дјело за све истраживаче историје Српске православне цркве и свештенства у Босни и Херцеговини током аустроугарске управе.
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Чедомир Антић, Неизабрана савезница: Србија и
Велика Британија у Првом светском рату,
Завод за уџбенике, Београд 2012, стр. 537
Чедомир Антић је аутор преко двадесет чланака и студија објављених у
домаћим и страним часописима. Објавио је четири монографије: A Country of
Holidays and A city of Monuments (2004), Велика Британија, Србија и Кримски
рат (2004), Ralph Paget: A Diplomat in Serbia (2006) и Neutrality as
Independence: Great Britain, Serbia and the Crimean War (2007). Тема Антићеве
докторске тезе је Велика Британија и Србија у време Првог светског рата.
Анонимни аутори меморандума који је кружио Форин офисом 1916. године
примијетили су да је у случају ове двије земље у питању ''неизабрано
савезништво''. Аутор је у складу с тим књигу назвао Неизабрана савезница:
Србија и Велика Британија у Првом светском рату. У Уводу је дао преглед
британско-српских односа, од времена доласка првог британског конзула у
Србију (1837), преко стицања независности Србије (1878), до Сарајевског
атентата (1914). Историографија о Великој Британији у Првом светском рату
показује да британски историчари нису посветили посебну пажњу односима са
Србијом; чак и они који су истраживали политику према Балкану нису
користили српске архиве. У британској историографији чак је присутна теза да
је званична Србија представила цјеловит југословенски програм тек током
посјете регента Александра Лондону јула 1916. године. О Првом свјетском
рату аутор је нашао 661 јединицу у каталогу Народне библиотеке Србије, од
којих је неколико посвећено британско-српским односима. Нажалост, неки од
најкориснијих радова и даље су у рукопису и нису доступни широј читалачкој
публици.
Британски амбасадор у Бечу Морис де Бунсон већ 29. јуна 1914. био је у
прилици да напише детаљан извјештај о Сарајевском атентату. Шеф британске
дипломатије Едвард Греј био је у почетку увјерен да ће сукоб на Балкану представљати поприште између Словена и Нијемаца, а британском амбасадору у
Паризу поручивао је да Велика Британија не би требало да се мијеша у тај
спор. Међутим, Јулска криза имала је само повод у односима Србије и Аустроугарске. Греј је 6. јула примио у Форин офису њемачког амбасадора у Лондону Лихновског, који је отворио три питања која су оптерећивала односе
Берлина и Лондона. Само једно од њих је имало везе са Србијом и Аустроугарском. Разговор је оставио дубок утисак на Греја, који је два дана касније,
563

Гласник Удружења архивских радника Републике Српске, год. VI, број 6, 2014

разговарајући с руским амбасадором Бекендорфом, наступао више као посредник између Беча и Москве него као руски савезник. Када је Србији испоручен
ултиматум, Греј је и даље вјеровао да је излаз из кризе могућ ако захтјеви уручени Србији буду умјерени. Покушаји да се криза ријеши на међународној конференцији нису успјели, догађаји су се смјењивали вратоломном брзином. Влада у Лондону се нашла пред избором да иступи из Антанте и остане изолована
или да ступи у рат, што је на крају учинила 4. августа 1914. Прве битке и побједе српске војске довеле су до раста угледа Србије у британској јавности, али
то није сметало британској влади да дијелове српске територије нуди другим
балканским државама као надокнаду за улазак у рат на страни Антанте.
Судња година за Србију била је 1915. Лорд Џорџ је 1. јануара 1915.
поднио влади и врховној команди ''славни меморандум'', који је предвиђао да
се цјелокупне британске експедиционе снаге, осим резерве, упуте на Балкан.
Заједно са српском, грчком и румунском војском напале би Аустроугарску, док
би 100.000 британских војника било искрцано у Сирији како би спријечили
османски напад на Египат. Неспремност савезничких команданата да прихвате
дуготрајно одсуствовање значајних снага навело је политичаре и стратеге да се
посвете плановима који би, уз мање напоре, донијели спектакуларне резултате.
Тако је на Ратном савјету 7, 8. и 13. јануара одлучено да савезничке снаге изврше напад на Дарданеле. Требало је да се из рата избаци Османско царство, деблокира у потпуности Русија и успјешно настави рат против Аустроугарске.
Савезнички напад је пропао, као и напори да се Бугарска придобије за ратовање на страни Антанте. Усамљена Србија је одолијевала притисцима савезника да уступи дио територије Бугарској. Српска влада је тврдила да Бугарска ни
под каквим условима неће ступити у рат на страни Антанте, што се на крају
показало као тачно, и грозничава британска дипломатска активност завршила
се неуспјехом. Крајем новембра 1915. српска одбрана била је пред сломом.
Егзодус који је дошао након пораза није оставио утисак на Форин офис, а управо у то вријеме почео је да кружи непотписан меморандум који се залагао за
потпуну промјену британске ратне и балканске политике. Аутори меморандума
сматрали су да Велика Британија нема разлога да се бори против окупације
Србије, јер иста та Србија, сматрају аутори, држала је под окупацијом Македонију и Косово. Док се британска политика двоумила у којем правцу да крене,
српска држава се свела на Крф. Крфски период послужио је српској војсци да
се реорганизује, а дошло је и до промјене у британској политици – ојачала је
струја у влади која се одлучније залагала за рат. Међутим, у британским војним
круговима Балкан и даље није важио за важно бојиште. Солунски фронт политички је дефинисао лорд Харинг, утврдивши да ''Солунски фронт, иако од великог интереса, није од највеће важности''. По предсједнику српске владе Николи Пашићу, савезнички принцип био је да побиједе на главним фронтовима,
док је њемачки побиједити на споредним фронтовима, гдје је побједа лакша, а
побједа на главним ће доћи сама по себи. Пашићу је једино остало да преко
посланика у савезничким престоницама захтијева слање појачања и офанзиву
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на Солунском фронту, која би била до краја искоришћена. Југословенски одбор,
српска влада и Велика Британија имали су изузетно сложене односе током ратних година. У почетку, српска влада представљала је државу која је у 1914.
години зауставила аустроугарске офанзиве, док је Југословенски одбор у прво
вријеме био неформална организација политичких емиграната, у потпуности
зависних од Србије. Послије ступања Бугарске у рат на страни Централних
сила престали су притисци на Србију, а неуспјеси Румуније и Италије учинили
су могућим остварење ратних циљева Србије. Али одлазак српске војске у изгнанство 1916. и почетак Руске револуције постепено су смањивали разлику у
политичкој тежини српске државе и Југословенског одбора. Изван Балкана живјело је тада 600.000 Југословена, од којих је тек сваки шести био поријеклом
Србин. Југословенски одбор, који је у прво вријеме издржавала српска влада,
ускоро је дошао у позицију да у Великој Британији има већи утицај од српског
посланства. Међутим, југословенска идеја у почетку није била блиска политичкој елити Велике Британије. Званична Британија је све до 1916. предвиђала
проширење Србије, али не и уједињење југословенских народа, јер би то
довело до распада Аустроугарске. Како је рат одмицао, а сепаратни мир са
Аустроугарском постајао све неизвјеснији, постајало је јасно да би стварање
југословенске државе било најприхватљивије рјешење за Велику Британију.
Победа и крај рата показали су колико је лош положај српске владе и њеног
првог човјека Николе Пашића. Предратна наклоност према Аустроугарској као
да је добила нови објекат, аустроугарске Словене. Форин офис је у једној биљешци чак закључио да Пашић више не стоји на челу легитимне владе. Од њега
се очекивало да из владе искључи политичаре на које је било највише примједаба и укључи представнике опозиције и Југословенског одбора.
У посљедњем поглављу, Хуманитарци и војници, аутор је описао британске Хуманитарне мисије као и Британску јадранску мисију, која је имала
два циља. Први, који је био теже изводљив, да омета војно снабдијевање Османског царства, и други – пружање помоћи српској војсци и одржавање везе
са српском врховном командом.
Аутор закључује да су британско-српски односи током Првог свјетског
рата ''проживјели најдраматичније тренутке у својој историји''. Упркос успонима и падовима, период од 1914. до 1918. био је доба највеће блискости два
народа.
Српски историчари су посљедњих година, бирајући теме за своје магистарске и докторске тезе, истражили односе Велике Британије и Србије у периоду од стицања независности Србије 1878. до настанака Југославије 1918. Дјело
Чедомира Антића заокружује ту тематску цјелину, наравно у обиму у којем је
то у науци уопште могуће.
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Михаило Војводић, Стојан Новаковић у
служби националних и државних интереса,
Српска књижевна задруга, Београд 2012, стр. 420
Михаило Војводић написао је велики број научних студија и расправа,
од којих су неке објављене у америчким, француским, пољским и руским публикацијама. Аутор је петнаест књига, објавио је више томова српске дипломатске грађе из обимне збирке докумената посвећене спољној политици Србије
1903–1914. Највећи број радова посветио је спољној политици Србије, њеном
односу према великим силама и сусједним земљама и улози појединих личности у политици, прије свега великог српског научника, државника и дипломате
Стојана Новаковића.
Стојан Новаковић (1842–1915) спада међу најзначајније тумаче српске
прошлости и истовремено улази у ред најистакнутијих политичара, државника
и дипломата Србије XIX вијека. Упоредо с импозантним научним радом текло
је и његово учешће у политичком животу Србије, почев од чланства у Уједињеној омладини српској, затим у улози министра просвјете у више мандата,
посланика у Скупштини, вође Напредне странке, кратко вријеме министра унутрашњих послова, предсједника напредњачке владе, посланика у више европских престоница, предсједника владе четворне колације, до учесника у важним
дипломатским мисијама. На текућа политичка збивања гледао је не само као
један од учесника или свједока, него као одличан познавалац прошлости, у којој је за њих често проналазио узроке. На пословима спољне политике се огледао седамдесетих година, када је као министар у влади Јована Ристића почео да
ради на националном програму у прекограничним крајевима. Када је након
Берлинског конгреса главни правац српске спољне политике био усмјерен ка
Старој Србији и Македонији, Новаковић је учестовао у доношењу планова о
пружању помоћи тамошњим Србима. Боравећи у два мандата у Цариграду
(1886–1891, 1897–1900) узео је у своје руке све конце културно-просвјетног рада и пропагандног рада Србије у европској Турској. Држећи се туркофилске
политике, користио је легалне методе да би се побољшао положај српског
народа у Турској. Још више је учинио као предсједник владе (1895–1896), када
је, у настојању да на тим пословима задобије подршку Русије, своје аустрофилство замијенио русофилством. С мјеста посланика у Паризу, гдје је провео
неколико мјесеци, упућивао је савјете српској влади о Старој Србији и Македонији, док је као посланик у Петрограду (1900–1905) покушавао да у руско567
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аустроугарски реформни план за Турску унесе одредбу о признању српске народности на њеном европском дијелу и вршио притисак да се спроведу реформе у свим дијеловима Косовског вилајета, укључујући и оне у којима је живјело помијешано српско и албанско становништво, а што је Аустроугарска спречавала желећи да Албанце држи под својим утицајем. Због тога је Новаковић
све више указивао на потребу споразумног рада балканских држава.
Истражујући улогу Србије у међународним односима у посљедњим деценијама XIX и почетком XX вијека, аутор је у активностима њених државника
осјетио значајно присуство Новаковића. У вишедеценијском периоду могао је
пратити Новаковићев континуирани рад у политици, усредсређен прије свега
на заштиту националних интереса српског народа. Истражујући овакву Новаковићеву улогу, аутор је имао на располагању велики број докумената фонда
Министарства иностраних дела и архивске заоставштине Стојана Новаковића,
који се чувају у Архиву Србије. Новаковићева заоставштина садржи његову
званичну и приватну преписку, а дио његових писма се налази и у Архиву
САНУ.
Национални радник, У спољној политици Србије, О Првом српском устанку, За савез балканских држава, Новаковић и Русија, Опомене Берлинског
конгреса, Сукоб и измирење са митрополитом Михаилом, Односи са краљем
Миланом, Рад на закључењу жељезничке и трговинске конвенције између Србије и Турске (1887–1888), Финансије Србије и наоружавање – два значајна питања из програма Новаковићеве владе (1895–1896), Посланик у Паризу 1900, Дипломатска активност у вези са Старом Србијом и Македонијом 1901–1902. године, Новаковић и обновљена Српска напредна странка, У анексионој кризи,
На мировној конференцији у Лондону 1912–1913. године, О ''Великој Србији''
поднаслови су Војводићеве књиге.
Књига је конципирана тако да се у њој могу сагледати главни резултати
Новаковићеве спољнополитичке активности и уопште погледи на тада актуелно српско питање које је чинило окосницу политике Србије. Већи дио њене садржине свједочи о Новаковићевом дипломатском раду, из кога су проистицале
његове оцјене и савјети, највише о томе како се мијења ситуација у европској
Турској у корист тамошњих Срба. Аутор је настојао да обухвати разна питања
из којих се види са чиме се све Новаковић суочавао као посланик, министар
или предсједник владе у свакодневном политичком раду. Посебно се трудио да
представи Новаковићево виђење српског питања, односно ослобођења и уједињења српског народа и приједлоге које је давао за рјешавање његове будућности. По Војводићевом мишљењу, догађаји који су на Балкану претходили Првом свјетском рату били су од велике важности за утврђивање спољнополитичких опредјељења Стојана Новаковића. У проглашењу анексије Босне и Херцеговине Новаковић је видио акт који је требало да буде озбиљно упозорење
Србији да спремно заштити себе и српски народ и био је убијеђен да би због
тога Србији требало да предстоји одлучан рад на стварању балканског савеза.
Војводић истиче чињеницу да је тада Новаковић постао један од најватренијих
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присталица заједничког обрачуна балканских држава с Турском, док је претходних година био присталица мирољубљивих средстава у заштити српског
народа у Турској. На мировној конференцији у Лондону, по ауторовој оцјени,
Новаковић је одиграо значајну улогу у очувању дијела резулатата српских ратних побједа. Отпор Аустроугарске и њених савезника изласку Србије на море
није се могао дипломатски сломити. Извукавши поуке из претходних збивања,
Новаковић се, показује аутор, опредијелио за идеју јединства или уједињења
блиских или сродних народа на Балкану под заједничким југословенским именом. То је, по њему, био најјачи одбрамбени систем пред опасношћу од Аустроугарске.
Војводић спада у ред оних српских историчара који су знатан дио свог
радног вијека провели у архивима, проучавајући разне фондове, тражећи и налазећи документа за историјске теме и проблеме који су га занимали. Због тога
су његови радови богати новим чињеницама, научно поуздани и на изворној
грађи утемељени. Читалац ће се увјерити да се тиме одликује и ова књига.
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Записи,
годишњак Историјског архива Пожаревац,
Година I, Број 1, Пожаревац 2012, 287 стр.
Домаћа стручна архивска јавност, како у Србији тако и у бившим југословенским државама, богатија је за још један стручно-научни часопис, Записе.
Часопис сaдржи сљедеће рубрике: Архивистика, Историографија, Из рада
архива, Међународна архивска и културна сарадња, Прикази и расправе, О ауторима и Упутство сарадницима (на српском, ћирилицом и латиницом и на
енглеском језику).
У рубрици Архивистика налазе се ови радови: Doc. dr Peter Pavel Klasinc, Študij arhivistike in dokumentologije na drugi stopnji po Bolonji (13–19); Mag.
Bojan Cvelfar, Kakšen naj bo sodobni vodnik po fondih in zbirkah arhiva? (Vodniki
po fondih in zbirkah arhivov v Republiki Sloveniji) (20–28); Darko Rubčić, Uvjeti za
provođenje mjera primarne zaštite (29–31); Зоран Вељановић, Војвођански архиви
у процесу стечајног поступка (32–39); Јасмина Живковић МА, Заштита црквених матичних књига у Браничевском округу (40–49); Слободанка Цветковић,
Доступност архивске грађе и информација о архивској грађи на интернету у
архивима у Србији (50–64); Dr Grazia Tatò, Il Sistema Nazionale Archivistico
italiano (SAN) (65–74); Zoran Vukelić, Pisma predsedniku Titu (75–80); Ирена Колај, Берат султана Абдулмеџида кнезу Александру Карађорђе-вићу (81–84).
У рубрици Историографија налазе се ови радови: Мр Горан Ђуран,
Исламизација влаха у Босни и Херцеговини (87–91); Мр Небојша Ђокић, Духовни живот у Пожаревцу за време прве владе књаза Милоша (92–103); Мр Велиша Јоксимовић, Бој на Пожаревцу у књижевности (104–110); Миљана Ђорђевић, Збирка старе штампе Историјског архива Ниш (1886–1941) (111–117);
Мр Небојша Д. Ђокић, Проф. др Радован В. Радовановић, Наоружање Српске
војске пред Први балкански рат (118–132); Предраг Миладиновић, Мр Драган
Шалер, Ваздухопловство државе Словенаца-Хрвата и Срба, новембар 1918
(133–142); Мр Маја Николовна, Живот и дело Боривоја Аксентијевића (143–
146); Мр Маријана Мраовић, Рад Владе народног спаса на сузбијању комунистичке активности у Пожаревачком округу у другој половини 1941. године
(147–154); Др Боро Мајданац, О позоришном животу у Пожаревачком округу
за време немачке окупације 1941–1944. (155–161).
У рубрици Из рада архива налазе се ови чланци: Мр Саша Илић, Архив
Народне банке Србије (165–168); Мр Миливоје Пајовић, Војни архив – стварно
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и могуће (169–176); Doc. dr Izet Šabotić, Stručni rezultati i dometi arhiva Tuzlanskog arhiva (177–187); Dr Miroslav Novak, 80 let delovanja Pokrajinskega arhiva
Maribor (188–190); Дмитар Богески, Архивот на Скопје 1952–2012 (191–193);
Мр Зоран Недељковић, Библиотека Српске Патријаршије (194–196); Mr Jasmina Nikolić, Izdavačka delatnost Istorijskog arhiva Požarevac – Bibliografija arhivskih izdanja (1948–2012) – Historical Archive of Požarevac publishing –
Bibliography of the archival publication (1948–2012), (197–201); Драгана Милорадовић-Николић, Изложбена делатност Архива – искуства Историјског архива Пожаревац у периоду 2003–2012 (202–217); Наташа Милошевић-Дулић,
Јесења школа архивистике – Трст 2011, Трст, Италија 7–12. новембар 2011,
(218–219); Наташа Милошевић-Дулић, Јесења школа архивистике – Трст 2012,
Трст, Италија 21–28. октобар 2012, (220–222).
У рубрици Међународна архивска и културна сарадња налазе се сљедећи чланци: Протокол о сарадњи између Историјског архива Пожаревац и Архива Републике Српске, од 28. септембра 2012. године (225); Наташа Милошевић-Дулић, 21. међународна конференција међународни архивски дани 2011.
године, Трст, Италија, 7–8. новембар 2011. (226–230); Јасмина Живковић МА,
Очување и заштита културно историјског наслеђа Србије у иностранству –
Трећа међународна научна конференција Института за међународну политику
и привреду (231–233); Mr Jasmina Nikolić, Međunarodno savetovanje ''Tehnični in
vsebinski problemi klasničnega in elekronskega arhiviranja'', Radenci, Slovenija, od
28. do 30. marta 2012. godine (234–236); Слободанка Цветковић, 25. Међународно архивско саветовање у Тузли ''Архивска пракса 2012'', Тузла, Босна и Херцеговина, 27–28. септембар 2012, (237–240); Mr Jasmina Nikolić, 22. međunarodna
konferencija ''Međunarodni arhivski dani'' 2012. godine, Trst, Italija, 22–23. oktobar
2012, (241–243).
У рубрици Прикази и расправе налазе се сљедећи радови: Др Ивана Крстић-Мистриџеловић, ''Двор и породица Књаза Милоша Обреновића у Пожаревцу, 1825–1839.'', Историјски архив Пожаревац, Зборник докумената, 1, приређивач Др Мирољуб Манојловић (247–250); Dr Dimitar Atanasov, ''Живият архив'' на нацията: изобретяването на националното знаме (251–266).
У рубрици О ауторима (271–280) дате су кратке биографије 31 аутора.
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Мирослав Јовановић, Срби и Руси 12–21. век (Историја односа),
Народна библиотека Србије, Београд 2012, 254 стр.
ISBN 978-86-7035-250-6.
Књига прерано преминулог српског историчара, Мирослава Јовановића
(1.5.1962–8.1.2014), редовног професора београдског и бањалучког универзитета и специјалисте за руску историју, као и српско-руске односе, била је замишљена као синтетички преглед са елементима монографске проблематизације
слабије истражених или неистражених питања везаних за српско-руске односе
од 12. до 21. вијека. Како је и сам аутор написао у уводу, проблематика односа
Срба и Србије са Русима и Русијом је једна од сталних тема српске историографије, која у данашњим приликама добија још више на значају. Односи Срба са
Русима, који трају још од краја 12. вијека, вјероватно су најдубљи и најзначајнији од свих односа са државама са којима се српски народ кроз историју није
граничио. Њихова разгранатост и разноврсност, кроз политичке, друштвене,
духовне, културне односе, заиста је велика.
Управо из тих разлога, ова тема је привлачила генерације како српских
тако и руских историчара. Ова књига је требало да дâ јединствени преглед,
како контаката између два народа и државе, тако и да упути на најважније ауторе и дјела која су посвећена овој проблематици. Аутор се у књизи није ограничио само на политичке односе, тј. није упао у замку, како је он назива, типичне позитивистичке историографије, већ је покушао да дâ преглед и културних и духовних односа, миграцијских процеса, као и да сагледа српско-руске
односе у контексту европске и свјетске политике свога времена.
У уводном дијелу књиге аутор се бави теоретским проблемима писања о
српско-руским односима, дајући прво преглед досадашње научне литературе о
овом питању, а такође и критички осврт на својеврсну инфлацију литературе о
Русији у српској историографији. У тој ''поплави'' дјела и зборника се могу наћи књиге које нису писали стручњаци за руску историју, док нека од њих обрађују теме које су више пута темељно обрађене у ранијој историографији и неријетко су без икаквог научног значаја. У прегледу научне литературе професор Јовановић почиње са дјелима из 18. вијека, да би завршио са најновијом
литературом из прве деценије 21. вијека. Међу тим дјелима најмалобројнија су
она која су претендовала на то да дају цјелокупан преглед српско-руских односа, а многобројнија су она која су посвећена појединим издвојеним проблеми573
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ма, као и појединим епохама. Трећу групу чине збирке историјске грађе. По
мишљењу аутора, до данас није изашло цјеловито дјело које би дало темељну
слику српско-руских односа у задовољавајућем квалитету и обиму. Много утемељенија дјела су она која припадају другој групи, а посвећена су појединим
тематским областима и проблемима у различитим временским оквирима.
У сљедећем потпоглављу првог дијела, Историографска проблематизација, Мирослав Јовановић се и даље посвећује историографији и бави се теоретским оквиром дјела и покушајима да, по његовим ријечима, избјегне замку
у коју су тако често упадали српски историчари ранијих генерација. Основни
проблем је био у томе да су они кроз писање о српско-руским односима
уствари излагали историју Србије и српског народа, а не историју тих односа.
Такође, друга замка је било пренаглашено посвећивање пажње појединцима,
попут Саве Владисављевића, Матије Змајевића и других, што је коришћено да
се попуни простор између крупнијих догађаја у односима између два народа.
И у посљедњем, финалном дијелу теоретског увода, аутор се бави проблематиком угла из којег се уопште гледају односи између два народа: да ли су
то српско-руски или руско-српски односи. По њему, постоје три дискурса.
Први је српски дискурс, који у први план ставља српску политику и интересе;
други је руски дискурс, који сагледава руске интересе и политику; трећи је
''дискурс треће стране'', који покушава да објасни српско-руске односе из угла
треће стране, заинтересоване, прије свега, за руску политику на Балкану и
рефлексије српске политике у односу на њу. И међу овим дискурсима постоје
различите нијансе. Сам српски дискурс се, прије свега, дијели на русофилску,
доста заступљенију, и русофобску, која је у значајно мањој мјери заступљена.
Русофилски поглед се може, прије свега, свести на идеалистичко поимање Русије као великог брата и заштитника са којим се дијеле исто словенско поријекло, иста православна вјера и геополитички интереси. С друге стране, русофобска струја умногоме копира увријежене западне ставове о заосталости и
назадности Русије. Насупрот српском дискурсу, по ауторовом мишљењу, руски
дискурс је много разуђенији и рационалнији, а руско-српске односе види само
као један вид односа са државом и народом с којим, истина, дијеле исте интересе, али који су само дио раширене и свеобухватне руске спољне политике.
Након уводног теоретског дијела, посвеченог историографији и
проблемима у њој, аутор се посвећује самој историји српско-руских односа,
које дијели на епоху спорадичних контаката (12–15 вијек), вријеме духовних
веза (од краја 15. до краја 17. вијека) и вријеме политике (18–21. вијек).
Први писани документи о српско-руским односима датирају са краја 12.
вијека, када се бјекство на Свету гору и касније замонашење Растка, најмлађег
сиа српског великог жупана Стефана Немање и каснијег оснивача аутономне
српске цркве и просвјетитеља, везује за долазак руских калуђера из светогорског манастира св. Пантелејмона, под чијим је утицајем одлучио да напусти
свјетовни живот. Та прва епоха спорадичних контаката се често сводила на веома временски удаљене духовне контакте и размјену црквених дјела, а била је
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одређена прво падом руске средњовјековне државе под монголски јарам, а каснијом пропашћу српских феудалних држава под налетом Турака Османлија у
15. вијеку.
Наредну фазу међусобних односа, који су се, прије свега, односили на
духовне везе између два народа, можемо датирати на период од краја 15. до
краја 17 вијека. У овом периоду, московски велики кнез, касније цар, након нестанка свих других православних држава остао је једини независни православни владар на свијету. У односу на ту чињеницу може се разумјети пораст
контаката између српске православне цркве и народа, упућених на помоћ истовјерног московског владара, што је одредило односе све до оног тренутка када
је нарасла моћ Руског царства омогућила мијешање у прилике на Балкану, када
ти односи добијају политичку димензију. У овом дијелу текста аутор даје кратке прегледе развоја како руске државе тако и српског народа у склопу Отоманске империје. Политички односи у овом периоду су били спорадични, но духовни и културни контакти су се развијали путем посјета српских монаха
Русији, размјењивању литургијских књига, као и добијању новчане помоћи за
српске манастире и цркву на Балкану. У том периоду неколико пута су високи
црквени великодостојници одлазили у Русију, а посебно је била значајна посјета патријарха Гаврила (1654–1656). У доба када је једина преживјела институција старог српског царства била црква, ово су били једини могући званични
контакти, и много су допринијели развијању култа Русије међу српским народом.
Епохи политике (18–21 вијек), је посвећен највећи простор. Саму ту
епоху аутор је подијелио на три дијела: 18–19 вијек, или Период руског покровитељства и српске борбе за независност, која покрива период до 1917; затим
Вријеме идеологије (1917–1991) и Доба глобализације (након 1991).
У овом првом дијелу аутор даје кратки преглед контекста развоја Руске
империје, а такође и српског националног и државног развоја у периоду до почетка 20. вијека. У наставку аутор пише о развијању покровитељског односа
моћне руске царевине према малом балканском народу. Ти су односи трајали
током 18–19. вијека, када је Русија више пута војно интервенисала да би помогла ослободилачке напоре Срба, узимајући их у заштиту код отоманске и
хабзбуршке империје. Аутор пише и о феномену сеоба током 18. вијека, када
су бројне групе српских официра и војника напуштале Аустрију и одлазиле у
потрази за бољим и толерантнијим условима, као и војном каријером у Русији.
Осим тих политичких односа, Мирослав Јовановић посвећује знатну пажњу и
интензивирању културне размјене, просвјете и духовних веза током 18. вијека.
Током тог периода руска културна традиција и богослужбене књиге су имали
велики утицај на развијање српске културне свијести, потпуно уништене током
вијекова турске владавине. Утицај бројних руских учитеља, који су предавали
по српским школама у Хабзбуршкој монархији, Аустријанци су покушавали да
спријече углавном протјеривањем и забраном увожења руских књига. Руски
утицај је био толики да је језик зрелог барока у српској средини постао језик
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руске црквене литургије тог времена, такозвани рускословенски, који је касније
прерастао у славјаносербски, језик којим су се служили образовани Срби све до
језичке реформе Вука Караџића у 19. вијеку.
Након тог прилично обимног дијела, у наставку се, под сличним називом, Интензивирање размјене 2: духовност, просвјета, наука, култура, друштво, миграције, привреда, династичке везе (19. вијек), обрађују исти ти процеси
током тог раздобља. Тај обимом највећи дио дјела се завршава описом индивидуалних каријера потомака српских емиграната на царском двору, као и прегледом разгранатих династичких веза између руских племићких породица, династије Романов и српских династија Обреновића, Карађорђевића и Петровића.
Управо су овакве династичке везе, поред идеолошких, тј. непријатељства српске краљевске породице Карађорђевића, биле један од главних разлога за непризнавање СССР-а и успостављање дипломатских односа до 1940.
У сљедећем поглављу, под називом 20. вијек: Вријеме идеологије (1917–
1991), описани су српско-руски односи током тог периода. Након револуције
1917, новоформирана Краљевина СХС, касније Краљевина Југославија, постала
је једно од највећих уточишта руске бијеле емиграције, а као што смо већ рекли, Југославија није признала СССР до 1940. године. Аутор у овом поглављу
описује раздобље између два свјетска рата, затим односе у Другом свјетском
рату, и посљератне односе, у којима је Југославија постала дио истог идеолошког система као и СССР. Но само неколико година је требало да социјалистичка Југославија од највјернијег савезника пређе пут до парије комунистичког
лагера, а односи су остали уздржани и након поновног успостављања односа
након Стаљинове смрти. Након прегледа политичких односа, у наредном
поглављу, под називом Прожето идеологијом: привредни односи, миграције,
културни, научни и просвјетни утицаји, духовне везе и контакти, описују се
прво привредни односи, а затим утицај који је, у научном и културном смислу,
на српску средину имала велика група од скоро 44.000 руских избјеглица. Тема
руских избјеглица у Србији је годинама окупирала српске историчаре и релативно велики број научних дјела је изашао на ову тему, од којих је неке написао и сам Мирослав Јовановић. Преко 70 руских научника је предавало након
избјеглиштва на београдском универзитету. Њихов утицај на развој високог
школства и науке у Србији је немјерљив. Од овог броја чак њих 11 примљено је
у Српску академију наука и умјетности. Аутор наводи и обратне примјере, примјере Срба који су остварили велике каријере у руској научној средини, од којих је један, Владимир Ивановић Пичета, био на челу сектора славистике на
Институту за историју Академије наука СССР-а.
У посљедњем дијелу књиге аутор се посветио односима у Добу глобализације (након 1991). У овом дијелу Мирослав Јовановић описује епоху у којој
су се распали како СССР тако и Југославија, и у којем су се оба народа нашли у
потпуно промијењеном историјском контексту. Српско руководство и народ,
уплетени у ратове на подручју бивше Југославије, често су током последње
деценије 20. вијека тражили помоћ од Русије која, и сама ослабљена поразом у
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Хладном рату, није била у могућности да ишта на том плану и учини. Односи
са Русијом нису дошли у равнотежу ни након доласка Владимира Путина на
власт у Русији. У току прве деценије овог вијека односи су варирали, од потпуног удаљавања почетком 2000-их и ослањања на Запад до поновног усмјеравања према Русији након интензивирања питања Косова 2006/2007 и тражења и
добијања руске подршке по том питању. Аутор закључује, како ово поглавље
тако и саму књигу, прегледом савремених односа између два народа. У том
прегледу се уочавају веома развијене политичке и привредне везе и дјеломично
запостављање културних веза, у којима се већ и српски и руски народ налазе у
потпуно другачијим културним сферама, и у којима масовна култура у обје
државе више нема скоро ништа заједничко. Ипак то се не односи на област тзв.
високе културе, у којој се запажа обимна преводилачка дјелатност, интензивна
сарадња образовних институција, боравак великог броја руских студената у
Србији, као и обрнуто, студирање великог броја српских студената у Русији.
Дјело Мирослава Јовановића, у којем је у релативно малом обиму, на
254 странице, дат преглед српско-руских односа кроз историју, веома је значајно за српску историографију. Аутор је дао преглед свих односа, које је подијелио у три цјелине, од којих је најзначајнија и најобимнија она посвећена
односима у Добу политике (18–21 вијек). Аутор је дао и значајан теоретски допринос проучавању руско-српских односа тиме што је разграничио дискурсе и
дао критички осврт на тренутну поплаву дјела о Русији и руском народу, од којих неријетка немају никакав или имају дискутабилан научни значај. Књига Срби и Руси 12–21. вијек (Историја односа) је право освјежење међу таквим дјелима и несумњиво ће имати велики значај за даљње проучавање српско-руских
односа.
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Пол Томпсон, Глас прошлости: усмена историја,
Београд, Клио, 2012, стр. 353
Пол Томпсон је британски историчар и социолог, професор друштвене
историје на Универзитету у Есексу. Оснивач је Националне збирке животних
прича (National Life Story Collection) у Лондону, Друштва за усмену историју
(Oral History Society) и часописа Усмена историја (Oral History). Аутор и
коаутор је бројних дјела из области усмене историје. Његова књига Глас прошлости: усмена историја доживјела је три издања у Великој Британији (1978,
1988. и 2000. године). Аутор је готово сваких десет година вриједно допуњавао
књигу новим сазнањима из области усмене историје. Ова књига, осим теоријске анализе, даје и практичне смјернице истраживачима који су спремни да, поред традиционалних метода истраживања, користе и релевантна усмена свједочења као вјеродостојан историјски извор, те да сарађују са колегама из других
научних дисциплина као што су психологија, антропологија, социологија итд.
Пред читаоцима је треће издање, које је са енглеског језика превео Ђорђе Трајковић, а објавила издавачка кућа Клио 2012. године уз одобрење Оксфордске
универзитетске штампе (Oxford University Press).
У Предговору о првом издању (стр. 7–9) аутор пише да књига представља ''увод у коришћење усмених извора од стране историчара'' (стр. 7), док у
Предговору о другом издању пише да је прво издање допунио новим сазнањима
о усменој историји и ''уврстио нове расправе о субјективности, психоанализи и
сећању као терапији'' (стр. 11). У Предговору о трећем издању аутор истиче да
је друго издање допунио промјенама које се односе на архивирање, ауторска
права, прављење видео-материјала, међународне и интердисциплинарне аспекте усмене историје.
Прво поглавље носи назив Историја и друштвена заједница (стр. 15–
36). Аутор објашњава улогу и значај усмене историје, која ''враћа централно
место људима који су стварали и доживљавали историју'' (стр. 18). Према мишљењу аутора, усмена историја омогућава истраживање нових области и активније учешће свих слојева и старосних група друштвене заједнице. Историја постаје разумљивија и обичним људима јер се чује и њихов глас.
У другом поглављу, Историчари и усмена историја (стр. 37–92), аутор
пише да је већ Херодот у 5. вијеку п. н. е. проналазио свједоке и испитивао их о
догађајима којима су свједочили, а Лукијан у 3. вијеку н. е. савјетовао истори579
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чарима да не занемаре мотиве и пристрасност свједока. Даље, аутор објашњава
како се усмена историја развијала кроз епохе и како се с појавом штампе односила према писаним документима. У 20. вијеку усмена историја се најснажније
развија у Сједињеним Америчким Државама, Великој Британији и Скандинавији. Према мишљењу аутора, промјене у начину комуницирања довешће до тога
да нестану постојећа противљења вриједности усмених свједочења као историјског извора.
Треће поглавље, Достигнућа усмене историје (стр. 92–132), говори о
утицају усмених свједочења у истраживању друштвене, економске, урбане, руралне, медицинске, радничке, пољопривредне, породичне историје, те историје
мањинских група, жена итд. Аутор каже: ''Усмена сведочења чине историју не
само богатијом, живописнијом и емотивнијом, већ и истинитијом'' (стр. 132).
У четвртом поглављу, Докази (стр. 133–186), аутор наводи предности и
недостатке усмених свједочења, те изазове с којима се сусрећу историчари усмене историје: ''Природа памћења поставља бројне замке неопрезнима, чиме се
често може објаснити цинизам особа без довољно знања о усменим изворима.
Али ти извори такође дају неочекивану награду историчарима који показују разумевање за сложену природу чврстог споја стварности и мита, 'објективног' и
'субјективног' у свим људским перцепцијама света, и појединачним и колективним'' (стр. 170).
У петом поглављу, Сећање и сопство (стр. 186–203), аутор каже да је
''подсвест сила која стоји иза сваке животне приче'' (стр. 193). Ово поглавље исцрпно описује реакције људи, посебно старијих особа, у процесу сјећања, а аутор закључује: ''Реминисцентна терапија није лек за све, као што то није ни
психоанализа. Основа њене делотворности, као и код усмене историје, веома је
једноставна: пажљиво слушање шта старе особе имају да кажу'' (стр. 202).
Шесто поглавље, Пројекти (стр. 204–233), описује различите начине
извођења пројеката усмене историје, наглашавајући важност изабране теме и
саговорника, квалитет опреме за интервјуисање и архивирање, те могућности
презентовања резултата усмене историје.
У седмом поглављу, Интервју (стр. 234–256), аутор објашњава да постоје многобројни ''стилови'' извођења интервјуа, те даје детаљан приказ свих фаза
кроз које интервју пролази почев од припреме, преко начина на који усмени историчари воде интервју па до самог потписа на споразум о ауторским правима.
Аутор такође презентује своја сазнања о одређеним проблемима које усмени
историчари могу имати током интервјуа и нуди одређена рјешења, те закључује: ''Интервју није дијалог или разговор. Његова сврха је да се испитаник наведе
да говори. Ваша улога првенствено је да слушате'' (стр. 249).
Осмо поглавље, Складиштење и просејавање (стр. 257–274), разматра
који су то најадекватнији начини складиштења и индексације резултата усмене
историје, те ауторска права и етичке обавезе према испитанику. Ово поглавље
објашњава и процес извршења транскрипције интервјуа, што представља ''прву
фазу у писању и представљању историје'' (стр. 268).
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У деветом поглављу, Тумачење: писање историје (стр. 275–316), аутор
каже да за писање историје на основу усмених свједочења не требају посебне
вјештине, осим оних које су потребне за писање сваке друге историје. Начин
рада са усменим изворима у начелу се не разликује од начина рада са писаним
изворима, јер је примарни задатак истраживача да води рачуна о поузданости
изворног материјала. Аутор сматра да је кључно, осим писаних, користити и
усмене изворе: ''Усмена историја враћа историју људима онако како су је они
испричали. А говорећи о њиховој прошлости, помаже им и да сагледају будућност коју сами стварају'' (стр. 316).
Аутор такође даје упутства за интервју о животној причи (стр. 317–331),
те напомене о додатној литератури.
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Душан Берић, Државно право Краљевине Угарске: прекиди
и континуитет, Филозофски факултет у Приштини с
привременим седиштем у Косовској Митровици,
Косовска Митровица 2013, 149 стр.
Пред нама је изврсна студија проф. др Душана Берића Државно право
Краљевине Угарске: прекиди и континуитет, у издању Филозофског факултета
у Приштини са привременим седиштем у Косовској Митровици. Књига се састоји од Предговора, десет ненасловљених поглавља, Закључка и два индекса
(регистра).
Како тематика ове књиге спада међу најсложеније историјске проблеме
– асимилација, аутор је у Предговору написао сљедеће: "Писац студије Државно право Краљевине Угарске: прекиди и континуитет, имао је, пре свега, за
циљ да истражи, објасни и прикаже насилну трансформацију државног права
Угарске краљевине у искључиво државно право мађарског народа током проширеног деветнаестог вијека (1790–1918)" (страна V Предговора, у даљњем
тексту ће стајати број странице цитираног дијела текста и ознака поглавља).
Прво поглавље књиге посвећено је упоређивању мађарског са осталим,
немађарским, националним и идеолошким програмима све до слома Аустроугарске 1918. године. У само њему својственом стилу и методологији рада, Берић је успио сасвим складно да објасни све оно што је карактерисало вријеме
буђења националне свијести и задржавања конзервативних схватања о народу,
држави и праву. "Мађарска метода се ослањала на историјску стварност, на хиљадугодишње посједовање. Сви узвишени и сви други догађаји, стављени су у
функцију утемељивања дотичне историјске претензије, а пре свега се истиче
следећа теза: да Мађари нису крварили за Европу у борби против турске опасности, не би се толико проредили у властитој држави, а Европа показује неопростиву захвалност, када због овако настале вишејезичности мађарске (тачније: угарске – Д. Б.), хоће да је подели." (5, I).
Мађарска, односно Угарска, одувијек је сањала о претензијама и власти
над већином балканских (јужнословенских) држава. Најбоље се то види из сљедећег Берићевог излагања: "Мађарска аргументација је дубоко иреалистична
јер се супротставља темељној чињеници настанка нација на овом простору, распаду историјских државних оквира. Њену бизарност мисаони људи осећају,
свесну су ње, јер нису површни. Готово све ове видове мађарске методе мани583
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пулисања историјским правом обухватили су мађарска припрема и сам ток
такозване 'Миленијумске прославе' из 1896. године. Њено организовање је било
плод једног фундаменталног механизма фалсификовања историје који има мегаломанске захтјеве од којих нема изузетака. Политичко насиље које, после
1879, постоји у угарском сабору налазимо и ван њега у многим другим сферама
јавног живота, па и у укупном профилу изложбе. И у њој се по неком накарадном обичају, носила заставе Србије, Босне и Бугарске.' Овај обичај оснива се на
томе, што Мађари у свом државном праву уче да Угарска има историјска права
на Србију, Босну и Бугарску. То историјско право истиче се у крунидбеној заклетви, што је на мрачан начин показивало које ће земље изван Угарске робовати мађарском империјализму. Мађарски државници поручују да имају такве
амбиције, па зашто се онда уваљују у ове земље, од којих су две суверене државе, а једна – Босна – у статусу хабзбуршке колоније. Штампа Краљевине Србије је на ово реаговала изјавом да су ово 'историјске драперије, које само показују, а више се не служи њима. То од прилике толико значи, као што се у великој
титули краљевој спомиње да је наш владар 'краљ Јерусалим'. Али ако у угарском државном праву има и претпотопских остатака, који са садашњошћу немају свезе, то такве остатке не би требало сваком приликом истицати.' Оно што
се наводило у одбрану мађарских претензија јесу само непоуздане и противречне претпоставке, па се са српске стране саветовало, да 'Те старине не треба
увлачити у садашњи живот', да и 'сами Мађари томе не приписују никакве
важности, него је тако остало од старина, па се неће да дира'. И други савети се
томе придружују. 'Угарско државно право може сасвим лепо да постоји, ако се
и не истиче право на Србију, које и овако нема стварне вредности.'" (7–9, I)
У другом поглављу Берић посвећује редове разматрању писања мађарског правног историчара Антона Виросила, о његовом поимању мађарског односно угарског државног права. "Генерације мађарских историчара су таложиле такав однос према немађарским народима. Још нешто у вези с тим: никако
није лако разабрати како су се првобитно уредиле ствари са оним што правни
историчар Антон Виросил, позивајући се на један неименовани извор, 1865.
године дефинише као првобитни угарски народ. Виросил каже: 'Угарски народ
– у политичком, не у етнографском смислу те речи – посматра, према оцени
једног слободоумног представника његових политичких прилика, раздобље
својих домаћих кнежева и краљева из рода Арпада са посебном симпатијом,
зато што је у том периоду извојевао основу и земљиште за нову домовину, зато
што тај период означава почетак рада и слободе, изражен кроз новоуведени
избор краља и зато што је у том периоду примио ["Угарски народ"] основе
нових обичаја и новог образовања кроз хришћанство и кроз по први пут нову
организацију и устав захваљујући краљу Стевану.' (15–16, II)
Треће поглавље је посвећено односима између угарског (мађарског) и
хрватског државног права, тачније речено о идеологији праваштва код Хрвата.
Четврто и пето поглавље посветио је Берић приказивању односа мађарског (угарског) двора и српског народа. У разматрањима напада Мађара на пра584
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ва других немађарских народа, он се поново позива на поменуту тротомну Виросилову студију Staat – Recht des Königreichs Ungarn, те тако, у виду закључка, пише: "Подстакнута неком унутрашњом потребом самообмане, мађарска
правна школа мишљења обилује дијељењем становника Угарске на аутохтоне и
'странце' или 'госте' и њима одговарајућим изразима. Виросилова књига обележава дефинитивну усмереност на ову поделу и представља драстичан пример
прилагођавања правничког мишљења циљу изазивања ефекта код читалаца."
(32, IV) Три странице даље, Берић додаје: "Службена верзија државног права
Угарске, прилагођена политици помађаривања немађарских народа, садржи напомене о свему, које пристају свему и свачему, само не националној равноправности." (35, IV) Аутор сасвим умјешно приказује разлоге прекида континуитета: "И сами прекиди државног права Угарске одвијају се од ништетности
ка тоталитету територијалне мегаломаније и назад – они рефлектују политички процес еволуције и инволуције мађарске политичке мисли тако да је читав
онај ланац поремећаја и прекида угарског државног права облик бивања који је
трајно стопљен са политиком мађаризације''. (75, VII)
До краја студије Берић разматра питање српске одбране пред мађарским
(угарским) државним правом, значај српских привилегија добијених од аустријских царева у тој одбрани и борби. Из даљњих редова препознатљива је
сталоженост Берићеве мисли, уз прегршт идејних постулата и поткованост историјским фактима и релевантном литературом, као и штампом из тог раздобља.
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Владан Вуклиш, Сјећање на Шпанију:
Шпански грађански рат у југословенској
историографији и мемоаристици 1945–1991,
Бањалука, 2013
Поводом 60 година организване архивске дјелатности, Архив Републике
Српске и Удружење архивских радника Републике Српске објавили су књигу
мр Владана Вуклиша Сјећање на Шпанију: Шпански грађански рат у југословенској историографији и мемоаристици 1945–1991, ауторов магистарски рад.
У овом раду сумирана су сазнања из архивске грађе, објављених извора,
мемоарске литературе, историографије, публицистике, књижевности и есејистике, филозофско-социолошких студија, превода стране литературе и документарних емисија насталих у Југославији и, касније, у земљама које су се некад
налазиле у њеном саставу, те из литературе на страним језицима.
Рад је тематски подијељен у неколико цјелина, а Први дио: Историја,
историографија, сјећање садржи два поглавља: Шпански рат и Југословени и
Историографија и сјећање. Други дио: Анализа, историзација, критика састоји
се од више поглавља: Антифашизам и ''рат против рата'', Живот и смрт у
земљи сунца, Изазов социјалне револуције и Партијске линије. Књига завршава
Епилогом: Битке послије ратова и Резимеом.
Ово дјело нас подсјећа на значај Шпанског грађанског рата за догађаје
који ће се касније одвијати у Југославији. То се првенствено односи на профилисање Комунистичке партије као антифашистичке, те на регрутовање и обуку
многих кадрова који су своје знање и вјештине стечене у Шпанији искористили
за борбу против фашизма на југословенској територији и освајање власти у
земљи. Како сам аутор наводи, ''шпанац'' је у партизанској култури представљао искусног партијца и прекаљеног ратника. Шпански грађански рат је
служио као један модел, једна практична настава за југословенске комунисте,
која је послужила циљу у Другом свјетском рату.
Читајући књигу упознајемо историју југословенске историографије о
Шпанском грађанском рату и ''шпанцима'', чије фрагменте сјећања пратимо
кроз ово дјело. Литература о грађанском рату у Шпанији заживљава на југословенском простору од 1948. године и тада, као и у каснијим годинама, бива
условљена односима са Совјетским Савезом. Највише литературе се односи на
мемоарску грађу, односно сјећања ''шпанаца'', који увијек имају један заједнич-
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ки чинилац – у њиховим очима Шпански грађански рат и њихово учешће у њему је значило борбу против фашизма, борбу за ослобођење шпан-ског народа.
Аутор нам открива односе између Коминтерне и КПЈ, односно Совјетског савеза и КПЈ, положај Партије у Краљевини Југославији и однос власти
према њој. Осим тога, представља нам кратак преглед догађаја у шпанској историји који су претходили рату 1936–1939. године, са посебним освртом на
шпанске комунисте и њихов положај у земљи.
Од посебног значаја је дио који се односи на мемоарску грађу, односно
сјећања ''шпанаца'', гдје је аутор имао најтежи задатак – препознати аутентичност памћења и разликовати га од пројектовања, те разлучити лично од колективног сјећања. Из мемоарске грађе аутор је склопио мозаик који реконструише догађаје. Захваљујући мемоарима, сазнајемо детаље из приватног живота југословенских комуниста за вријеме боравка у Шпанији, те њихов лични однос
према Шпанији ''као према другој домовини'' и однос шпанског народа према
њима, из чега долазимо до закључка да су ''шпанци'' у годинама које су услиједиле осјећали носталгију и дубоку повезаност са Шпанијом.
Аутор прави осврт на дешавања која су услиједила послије Другог свјетског рата, а која су условила мање или веће интересовање за сјећања из Шпанског грађанског рата, првенствено зависно од односа Југославије са Совјетским
Савезом.
На крају, аутор нам говори и о судбини југословенских добровољаца у
Шпанском грађанском рату: дио је завршио у логорима, дио у Југославији, узимајући учешће у Другом свјетском рату. И након рата за неке ''шпанце'' трајала
је борба јер су, због идеолошких неслагања са званичном државном политиком,
били у немилости власти.
С обзиром на велики значај ове теме за савремену историју, те на квалитет који нам је аутор показао овом књигом, ово дјело је незаобилазна литература за све који се баве проучавањем историје 20. вијека.
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Записи,
годишњак Историјског архива Пожаревац,
година II, број 2, Пожаревац 2013, 286 стр.
Историјски архив Пожаревац представио је јавности други број међународног часописа Записи. Овај број доноси тридесет девет веома разноврсних
прилога који обрађују архивистичке, историографске, етнографске, књижевне,
медијске, комуникацијске и друге теме, а садржајно су подијељени у пет тематских цјелина: Архивистика, Историографија, Из рада архива, Међународна архивска и културна сарадња и Прикази и расправе.
У тематској цјелини Архивистика представљено је тринаест радова и то:
Doc. dr Peter Pavel Klasinc, Pozicija arhivov v njihovih državah – družbah (11–17);
Prof. dr Mikhail V. Larin, The experience of electronic records management in the
Russian Federation (18–22); Doc. dr sc. Živana Heđbeli, Dostupnost registraturnog i
arhivskog gradiva sukladno propisima Republike Hrvatske (23–30); Др Ацо Ангеловски, Некои искуства и согледувања во работата на групата архивистика
при Филозофскиот факултет – Скопје (31–33); Дмитар Богески, Проблемот
на рационализација и валоризација во некои сфери од архивската дејност (34–
36); Doc. dr Izet Šabotić, Legislativa i njen uticaj na zbrinjavanje arhivske građe
registratura u stečaju i likvidaciji (37–43); Darko Rubčić, Obrazovanje djelatnika u
pismohranama – iskustva hrvatskih arhivista (44–46); Јасмина Живковић, Заштита архивске грађе и регистратурског материјала код правосудних стваралаца
у Браничевском округу (47–60); Слободанка Цветковић, Коришћење архивске
грађе у јавне и приватно-правне сврхе на примеру Историјског архива Пожаревац (61–69); Драгана Милорадовић Николић, Значај дигиталних архивских и
библиотечких фондова и збирки за кориснике – искуство Историјског архива
Пожаревац (70‒74); Александра Богдановић, Корице старих и ретких књига и
њихова заштита (75‒82); Зоран Стевановић, Збирка грађанских личних докумената (1743‒1923). Изворна архивска грађа у Архиву Војводине (83‒93); Живислав Антонијевић, Документарна фотографија као историјски извор и формирање збирке фотографија Историјског архива Пожаревац (94‒101).
Друга тематска цјелина, Историографија, доноси укупно осам радова: Проф. др Бранко Ћупурдија, Оквири истраживања дрежничке културе
(Друго измењено у допуњено издање) (105–115); Мр Горан Ђуран, Миграције
влашког становништва унутар и ван граница Босне и Херцеговине под тур589
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ском влашћу (116–120); Мр Миливоје Пајовић, Доктор Куниберт и пуковник
Хоџес (121–130); Мр Велиша Јоксимовић, Књижевни и културно-просветни
рад Мојсеја Живојновића у Пожаревцу (131–137); Др Ивана Крстић Мистриџеловић, Прикључење делова Херцеговачко-захумске и Сарајевске Митрополије
Рашко-призренској Митрополији 1894. године (138–150); Зоран Вукелић, Палић, Лудош, Келебија – језера или баре (151–155); Мр Маријана Мраовић, Улога представника локалне управе у пропаганди Владе народног спаса крајем
1941. и у првој половини 1942. године (156–163); Светлана Љубљанац, Суд националне части народа Војводине. Суђење др Кости Милутиновићу и Жанки
Стокић (164–172).
У цјелини Из рада архива објављено је седам чланака: Mr Sejdalija Gušić, 65 godina osnivanja i rada Historijskog arhiva Sarajevo (175–180); Андријана
Максимовић, Прве четири и по деценије Историјског архива Пожаревац. Библиографија новинских текстова о ИАП од 1948. до 1992. године, са анализом
учесталости и садржаја (181–187); Татјана Живковић, Библиографија чланака
о Историјском архиву Пожаревац у завичајној периодици 1992‒2012. (188–
210); др Јелена Пауновић Пфаф, Милутин Јелић, Бранко Здравковић, Специфични проблеми превенције обољења и повреда на раду у архивима – пример
Историјског архива Пожаревац (211–217); Александра Петровић, Спомен соба
Гарнизона Пожаревац "Два века војске у Браничеву" – Комуникацијски аспекти (218–223); Јасмина Живковић, Школа архивистике ‒ Тематски семинар о
заштити архивске грађе и регистратурског материјала правосудних регистратура у Браничевском округу (224–225); Слободанка Цветковић, "Дан отворених врата архива 2013" "Сви смо ми део историје", Пожаревац, 3. јун
2013 (226–228).
Међународна архивска и културна сарадња, четврта цјелина овог броја
часописа, садржи пет прилога: Protokol o saradnji između Međunarodnog
Instituta arhivskih nauka Trst/Maribor (IIAS), Međunarodnog Instituta arhivskih nauka Univerziteta u Mariboru (MIAZUM) i Istorijskog arhiva Požarevac/Srbija (231);
Nina Gostenčnik, Mednarodna znanstvena konferenca "Tehnični in vsebinski problemi klasičnega in elektronskega arhiviranja", Radenci, 10‒12. april 2013. (232–
234); Бранимир Андрић, Архив Војводине – пази снима се! (235–237); Беба
Станковић, ИФЛА 2013 – библиотеке будућности: бескрајне могућности (238–
240); Јасмина Живковић, МА, Слободанка Цветковић, 26. међународно архивско саветовање у Тузли ''Архивска пракса 2013'', Тузла (БиХ), 26–27. септембар
2013. (241–244).
У петој тематској цјелини, Прикази и расправе, објављено је шест прилога: Др Миле Бјелајац, "Два века војске у Браничеву". Реч на свечаности представљања књиге Јасмине Николић и пуковника Миливоја Пајовића. Дом војске
Србије, Београд, 16. април 2013. (247–249); Весна Башић, "О Мирослављевом
јеванђељу и Душановом законику" (250–251); Весна Башић, Доба светлости.
Реч на отварању изложбе српске средњовековне баштине у Патријаршијском
двору у Сремским Карловцима, 28. фебруар – 5. март 2013. (252‒253); Југослав
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Вељковски, Библиографија "Ex Pannonia". Зоран Вељановић, Дијана Мусин, Ex
Pannonia 1‒16 (1996‒2012), Библиографија, Нови Сад: Мало историјско друштво, Градска библиотека у Новом Саду, 2013. (254‒255); Зоран Вељановић, Од
помоћне историјске науке ка научној дисциплини. Бориша Радовановић, Огледи
из архивистике, Зборник радова, Историјски архив Шумадије, Крагујевац 2010,
стр. 271. (256‒260); Мр Дејан Јакшић, Стеван Бугарски, Завичајна књижевност Срба из Румуније 1918‒1947, Преглед и библиографија, Савез Срба у Румунији, Темишвар, 2007, стр. 751. (261‒263).
На крају часописа дате су кратке биографије 36 аутора чији су радови
објављени о овом часопису.
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НАДА ПЕТРОВИЋ
Архив Југославије
Београд

УДК 930.253(094.57)
10.7251/GUARS1406591P

Архив, Часопис Архива Југославије, година XIV, број 1–2
Архив Југославије од 2000. године издаје часопис Архив, савремено
опремљен, са новим рубрикама и дизајнерским решењем, у коме се објављују
прилози из области архивистике, историографије, рада Међународног архивског савета (МАС) и самог Архива, прикази нових историографских издања и
други текстови. У часопису се публикују радови еминентних архивиста и историчара из земље и иностранства, чиме је омогућено упознавање и праћење достигнућа у области архивистике и историографије код нас и у свету. Објављена
је и Библиографија часописа Архив, поводом 10 година његовог излажења. Часопис је од стране Министарства за науку Републике Србије оцењен високом
оценом, као часопис од националног значаја. На Дан Архива Југославије, 21.
јануара 2014, представљен је број 1–2 часописа Архив за 2013. годину.
У рубрици Архивистика објављено је девет прилога: Драгош Петровић,
Министарство спољних послова Краљевине Југославије – Протокол 1918–
1941; (1912–1941) – установа и архивска грађа; Предраг Крејић, Конзуларна
представништва Краљевине Југославије у Сједињеним Америчким Државама
(Њујорк и Чикаго) – установа и архивска грађа; Бранко Пушица, Посланство
Краљевине Југославије у Португалији – Лисабон 1917–1920; 1941–1945 (1941–
1945) – установа и архивска грађа; Зорица Нетај, Збирка фотографија Архива
Југославије – период Краљевине Југославије; Љубица Вуковић, Савезни суд
1945–2003 – установа и архивска грађа; Видосава Ераковић, Однос југословенске државе (1945–1952) према архивама – прокламовано и стварно; Јелена Јовановић, Тијана Ковчић, Окружни народни одбор округа београдског 1944–
1947 – установа и архивска грађа; Оливера Порубовић Видовић, Архиви и очување електронског документа; Катарина Марковић, Архивска конвенција између Краљевине СХС и Краљевине Угарске.
Рубрика Историографија доноси разноврсне радове: Светлана Љубљанац, Пољопривредне школе у Дунавској бановини 1929–1941; Ена Мирковић,
Часопис ''Наша стварност'' 1936–1939; Ивана Божовић, Југословенска колонија у Јужној Африци 1941–1945; Небојша Петровић, Положај сељаштва у Војводини након укидања административних мера у пољопривреди 1953–1957;
Петар Драгишић, С друге стране границе – с друге стране закона. Југословенски криминалци у иностранству у другој половини 60-их година 20. века; Михаило Лукић, Разговори Јосипа Броза Тита и Александра Дубчека 9. и 10. авгу-
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ста 1968. у Храдчанима; Иван Хофман, Фотографија и историографија – нека
размишљања.
У рубрици Документа објављен је рад Миладина Милошевића Андрићев
испит за пријем у дипломатску и конзуларну службу.
Из Рада Архива доноси два прилога. Миладин Милошевић у тексту Са
Хуверовог института у Архив Југославије преузета збирка докумената др Милана Гавриловића, дипломате и политичара пише о томе да је Архив Југославије крајем прошле године добио изузетно важну збирку Милана Гавриловића
са Хуверовог института (54 кутије докумената и 69 фотографија; документа се
нала-зе на 65 ролни микрофилма), док Нада Петровић у прилогу Архив Југославије у 2013. години обухвата целокупан рад и активности Архива у протеклој
години.
У оквиру Галерије објављене су фотографије са догађања у Архиву током 2013. године: обележавање Дана Архива Југославије 21. јануара, гостовања
изложби у другим градовима, потписани споразуми о сарадњи, промоције и
признања Архиву Југославије и појединцима. Објављени су и поједини експонати са изложби које је Архив приредио у 2013. години, и то: Саобраћај и везе
у Краљевини Југославији 1918–1941; Београд – Хавана, 70 година од успостављања дипломатских односа; и Београд – Џакарта од успостављања дипломатских односа до данас.
У оквиру рубрике Информације објављен је текст Светлане Перовић
Ивовић 23. Међународни архивски дан Трст, 22–23. октобар 2013.
Часопис има сталну рубрику Прикази, а у овом броју представљене су
књиге: Руски лекари у Краљевини Срба, Хрвата и Словенаца/Југославији, Биографски речник и анкете (1918–1946), Михаил Горинов мл., Марина Сорокина,
Нада Петровић, Милан Медаковић, Ранка Рађеновић, Београд–Москва 2012
(аутор приказа Драгомир Бонџић); Извештаји Министарства иностраних послова Краљевине Југославије за 1936. годину, књига VII, приредила Нада Петровић, Архив Југославије, Београд 2012 (Драган Теодосић); Југославија – Алжир,
Зборник радова са научне конференције, Алжир, 27. јануар 2013, Архив Југославије, Београд 2013 (Јелена Ђуришић); Драган Богетић, Љубодраг Димић, Београдска конференција несврстаних земаља. 1–6. септембра 1961. Прилог историји Трећег света, Београд, 2013 (Нада Петровић); Новинарска и дипломатска висока школа у Београду 1948–1953, приредио Драгомир Бонџић, Институт
за савремену историју, Београд 2013 (Ивана Божовић); Милић Ф. Петровић,
Имовина династије Петровић Његош – Зборник докумената (1918–1941), Црногорска академија наука и умјетности, Подгорица 2012 (Владо Стругар); Ненад Предојевић, Историско друштво у Новом Саду (1927–1941) 1861–1941,
Аналитички инвентар (1927–1941), Архив Војводине, Нови Сад 2012 (Дејан
Јакшић).
Четрнаесту годину редовног излажења часопис Архив обележио је прилозима, праћеним фотографијама и факсимилима архивских докумената, који
ће несумњиво заинтересовати како стручну тако и ширу читалачку публику.
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Концепт часописа утемељен на споју архивистике и историографије представља и израз тежње Архива Југославије да свој рад и своју мисију шире заснује
повезујући сродне области, као што то чини и својим изложбеним поставкама.
Часопис је доступан и у електронској форми преко портала Архива Југославије,
а путем међубиблиотечке размене налази се у свим архивима, институтима и
другим културним установама Републике Србије и Републике Српске.

.
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ОБРАД УНЧАНИН
Београд

УДК 930.253(094.57)
10.7251/GUARS1406595U

''Београдска митрополија и српски духовни простор 1804–1918''
(приказ изложбе Архива Српске православне цркве)
Изложба коју је приредио Архив Српске православне цркве под тематским насловом ''Београдска митрополија и српски духовни простор 1804–1918.
године'', а која је била отворена 29. октобра 2013. године у просторијама Музеја
Српске православне цркве, на најбољи начин пружила је информацију о ономе
што је учињено у протеклих годину дана на пољу сређивања историјски значајне архивске грађе црквеног порекла, која је пре 25 година одложена и заборављена на звонику Цркве св. апостола Марка у Београду. Изложбу је отворио Његова светост патријарх српски господин Иринеј у присуству представника црквеног, научног и друштвеног живота престонице, Републике Србије и региона.
Његова светост је истакао да је постизање трајног решења за Архив Српске православне цркве једно од ''горућих питања'' наше помесне Цркве и да ће
се оно решавати уз сарадњу Цркве и државе. Овој архивистичкој изложби, која
је постављена на годишњицу обнове рада Архива СПЦ, присуствовали су, такође, и други архијереји: Његово високопреосвештенство митрополит црногорско-приморски господин Амфилохије (Радовић), затим њихова преосвештенства епископи: зворничко-тузлански Хризостом (Јевић) и викарни липљански
Јован (Ћулибрк). Прва изложба одабраних архивских докумената који потичу
из 19. века постављена је, иначе, као прва гостујућа изложба неке културне установе у обновљеном и реконструисаном Музеју Српске православне цркве и
за то треба захвалити управнику Музеја СПЦ господину Владимиру Радовановићу и његовом тиму музеалаца.
Уочљиво је да је аутор изложбе, директор Архива СПЦ Радован Пилиповић, желео и успео да на конкретним примерима покаже повезаност Београдске митрополије Кнежевине и Краљевине Србије са другим српским црквеним
и помесним областима које су тада још увек биле под страним политичким
властима. Архивска документа, изложена и објављена у каталогу који прати
поставку, сведоче о духовном јединству српског православног народа. Ова изложба сведочи како је занемарена архивска грађа која припада фондовима Конзисторије Митрополије београдске, затим збиркама митрополита Михаила
(1859–1898), Инокентија (1898–1905) и Димитрија (1905–1920), права ризница
за писање о српској националној и црквеној прошлости на основу непознате и
до сада научно неискоришћене фактографије. За стање у коме је затечен, али и
у коме се данас налази Архив Српске православне цркве, не може се рећи да
одговара стандардима чувања и заштите писане баштине, али ипак је учињено
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доста. Најпре, за сређену документацију урађена су информативна средства која омогућавају њено претраживање и коришћење. Највећи део грађе је и даље
на звонику Цркве св. Марка у Београду. Но, за коначно решење, доделу одговарајуће зграде, задужене су много више инстанце.
На постављеном екрану било је могуће видети фотографије физичког
стања архивске грађе и поткуполног простора Цркве св. Марка у Београду из
септембра 2012. године и ситуацију годину дана после (јесен 2013. године).
Архив Српске православне цркве је, захваљујући сарадњи са Министарством
културе Републике Србије и Архивом Србије, најпре активном применом Протокола о сарадњи из децембра 2007. године, а затим и спровођењем Уговора о
пословно-техничкој сарадњи из новембра 2012. године, успео да среди 500
дужних метара архивске грађе из 19. века од прворазредног националног значаја. Документација коју је стварала српска црквена администрација у обновљеној модерној српској држави даје могућност да се историја Цркве сагледа и
пише у структурисаном контексту, а не само у фактографској једнолинијској
перспективи, како је био тренд у домаћој црквеној историографији. Већ након
ове изложбе евидентно је да ће Архив Српске православне цркве, ако се грађа
среди и пружи на увид стручној јавности, бити права ризница и непресушни
рудник информација за правнике, социологе, историчаре, теологе и друге научнике. Многи ће у њему наћи извор и научну грађу за помоћне дисциплине, као
што су канцеларијско пословање, сфрагистика, филигранологија, палеографија.
Постојеће статистике модерне српске државе морају бити изложене ревизији
услед појаве аналогних података из црквене евиденције. Са више сигурности и
стваралачког замаха би могла да се пише историја породичних односа, брачног
морала, приватног и свакодневног живота, са још бољим хипотезама и квалитетнијим резултатима.
Изложба дефинише српски духовни простор као историјско присуство
српске цркве. Она је конкретна институција која је вршила своју мисију у датом временском тренутку и простору. Њен рад је био условљен тешким и
комплексним приликама које су владале у југоисточној Европи, где су се сукобљавала велика светска царства. Црквених организација православних Срба
је било у медитеранском појасу и континенталном делу Балканског полуострва, али и у средњој Европи. Мора се рећи да је православље цивилизацијски
темељ за обликовање српске нације, што је, уосталом, XIX век и показао. Појам
''српска вера'' се добрим делом родио из чињенице да су управо Срби носиоци
византијске цивилизације у великој зони додира са источним границама римокатоличанства и западним границама ислама. Напрегнутост лимеса доводила је
до пуцања, што се више изражавало кроз ратне сукобе и страдања него кроз
додир и сарадњу између култура.
Сређена документација показује да су поглавари Цркве у Кнежевини и
Краљевини Србији имали везе и контакте са свим српским црквеним помесним
областима: Карловачком митрополијом/патријаршијом, Далмацијом, Црном
Гором, Босном и Херцеговином, Старом Србијом и Македонијом. Те везе су
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биле понекад формално-протоколарне, што је сведочило о уважавању јерархија, али су биле и суштински дубоке. У овом другом погледу, документација која се сређује биће извор за историју националне политике према неослобођеним
областима, на првом месту Босни и Херцеговини и класичном српском југу.
Посебни гости на отварању изложбе били су из Босне и Херцеговине
премијер Унско-санског кантона др Хамдија Липовача и директор Универзитетске и кантоналне библиотеке у Бихаћу господин Ратко Кнежевић. Изложба
је постављена и пратећи каталог је штампан захваљујући помоћи Канцеларије
за сарадњу с црквама и верским заједницама Владе Републике Србије.
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Изложба Личности и потписи
(Аутографи познатих личности на документима Архива
Југославије)
Изложба Личности и потписи (Аутографи познатих личности на документима Архива Југославије), аутора Душана Јончића, Јелене Ђуришић и Драгоша Петровића, још је једна у низу изложби архивских докумената урађених
на академском и професионалном нивоу. Отворена је на Дан Архива Југославије и дан обележавања 64 године рада и постојања Архива, 21. јануара 2014.
На изложби Личности и потписи (Аутографи
познатих личности на документима Архива Југославије) је представљено 156 државника, политичара,
дипломата и других личности које су пресудно утицале на политичке догађаје у Европи и свету током
ХХ века.
Изложба садржи четири хронолошко-тематске целине: 1. Краљевина Југославија, 2. Свет између два рата, 3. Послератна Југославија и 4. Свет
после рата. У оквиру сваког изложбеног експоната
дата је фотографија личности, документ са његовим
потписом и кратка биографија.
Тако су се у првој целини, Краљевина Југославија, нашли заједно: Петар I Карађорђевић, краљ
Павле Карађорђевић
Србије и Краљевине СХС; Александар I Карађорђевић, краљ Краљевине СХС/Југославије; Марија Карађорђевић, краљица; Павле Карађорђевић, кнез – намесник Краљевине Југославије;1 Петар II Карађорђевић, последњи југословенски краљ; Иво Андрић, књижевник и дипломата Кра1

Карађорђевић Павле, (Санкт Петербург, 15/27. април 1893 – Париз, 14. септембар 1976), члан
динас-тије Карађорђевића и кнез – намесник Краљевине Југославије после убиства краља
Александра I Карађорђевића. Син кнеза Арсена и кнегиње Ауроре Павловне Демидов ди Сан
Донато, учествовао је у Првом светском рату и радио у Међународном Црвеном крсту. Оженио
је најстарију ћерку грчког принца Николе, принцезу Олгу, 22. октобра 1923. Венчани кум им је
био војвода од Јорка, будући британски краљ Џорџ VI и његова супруга Елизабета, војвоткиња
од Јорка. После убиства краља Александра I Карађорђевића у Марсеју 1934, према краљевом
тестаменту је постављен за краљевског намесника. На том месту је остао све до пуча 27. марта
1941. године, када је отишао у изгнанство, најпре у Грчку, затим у Каиро и, на крају, у Кенију,
где остаје све до јуна 1943. године, када је пребачен у Јужну Африку, у Јоханесбург. У Европу
се вратио крајем октобра 1948. и настанио у Женеви, а после је живео у Паризу.
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љевине Југославије; Антун Бауер, загребачки надбискуп; Варнава, патријарх
Српске православне цркве; Љубомир Давидовић, политичар, председник владе,
председник Демократске странке; Димитрије, патријарх Српске православне
цркве; Јован Дучић, српски песник, писац и дипломата; Петар Р. Живковић,
генерал, председник владе; Јован М. Јовановић Пижон, правник, дипломата,
професор; Слободан Јовановић, правник, професор универзитета, председник
владе; Антон Корошец, политичар, теолог, вођа Словенске народне (људске)
странке; Влатко Мачек, хрватски политичар; Момчило Нинчић, политичар,
професор универзитета; Никола П. Пашић, политичар, председник владе Краљевине Србије и Краљевине СХС, оснивач Народне радикалне странке; Стојан
Протић, новинар, политичар, председник прве владе Краљевства СХС; Божидар Пурић, дипломата, председник владе; Милан Ракић, књижевник, дипломата; Душан Т. Симовић, армијски генерал, начелник Главног генералштаба, министар војни; Јосип Смодлака, правник и политичар; Мехмед Спахо, правник,
политичар; Милан Стојадиновић, политичар, председник владе и министар
иностраних послова, оснивач и председник Југословенске радикалне заједнице;
Анте Трумбић, адвокат и политичар, министар иностраних дела Краљевства
СХС; Константин Фотић, правник и дипломата; Драгиша Цветковић, правник,
политичар и председник владе; Александар Цинцар-Марковић, дипломата; Иван Шубашић, правник, политичар.
У другој изложбеној целини, Свет између
два рата, равноправно су се нашли следећи
светски државници и политичари: Алфонсо XIII,
краљ Шпаније, Мустафа Кемал Ататурк, председник Републике,2 Едвард Бенеш, чешки политичар
и државник, Борис III, краљ Бугарске; Аристид
Бријан, француски политичар Треће Републике,
добитник Нобелове награде за мир 1926; Виктор
Емануел III, краљ Италије; Вудро Вилсон, председник САД; Ђорђе II, краљ Грчке; Фридрих
Еберт, политичар, председник СоцијалдемократКемал Ататурк
ске партије Немачке; Ентони Идн, британски државник; Мустафа Исмет Инени, председник Републике Турске; Карол II, краљ
2

Мустафа Кемал Ататурк, Гази Мустафа Кемал (Mustafa Kemal Atatürk; Солун, 19. мaј 1881 –
Истамбул, 10. новембар 1938), политичар, државник и војсковођа, лидер Републиканске народне партије, председник Републике. Председник Турске (29. октoбaр 1923 – 10. новембар 1938),
председник Велике народне скупштине (24. април 1920 – 29. октобар 1923), председник Владе
(3. мај 1920 – 24. јануар 1921). Извршио је корените реформе: успоставио равноправност свих
грађана, спровео аграрну реформу, укинуо калифат, одвојио цркву од државе, извршио реформу календара и језика, увео латинични алфабет, забранио ношење феса и фереџе. Од заостале
феудалне и апсолутистичке монархије, Турска је претворена у модерну републику. Приликом
увођења презимена у Турској (1934) добио је презиме Ататурк – "отац Турака".
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Румуније; Жорж Клемансо, француски државник; Роберт Ленсинг, амерички
политичар, државни секретар САД за време Вудро Вилсона; Томаш Масарик,
државник, председник Чехословачке Републике; Џејмс Ремзи Мекдоналд, британски државник и први лабуристички премијер; Јоанис Метаксас, грчки политичар, завео војну диктатуру у Грчкој; Александар Милеран, француски државник, први социјалистa (независни) који је ушао у француску владу; Бенито Мусолини, италијански државник, председник владе, лидер Националне фашистичке партије; Виторио Емануел Орландо, италијански политичар, дипломата;
Пије XI, поглавар Римокатоличке цркве; Рејмон Поенкаре, француски државник, председник Републике; Френклин Делано Рузвелт, амерички државник и
политичар, председник САД; Николае Титулеску, румунски дипломата,
правник и политичар; Галеацо Ћано, италијански дипломата, политичар; Паул
фон Хинденбург, немачки фелдмаршал, други председник Вајмарске Републике; Хирохито, цар Јапана; Адолф Хитлер, немачки политичар, лидер Националсоцијалистичке немачке партије, канцелар, фирер
(вођa) Немачког Рајха; Миклош Хорти, мађарски регент; Остин Чемберлен, британски државник, добитник Нобелове награде за мир; Џорџ V, краљ Велике
Британије и Британских доминиона, цар Индије.
Трећа хронолошко-тематска целина, под називом Послератна Југославија, обухвата следеће
личности: Јосип Броз Тито, државник, маршал, председник Федеративне Народне Републике Југославије
и Социјалистичке Федеративне Републике Југославије;3 Владимир Бакарић, југословенски политичар;
Џемал Биједић, политичар, председник СИВ-а СФРЈ;
Момир Булатовић, политичар, председник Владе СаЈосип Броз Тито
везне Републике Југославије; Радован Влајковић, политичар, председник Председништва СФРЈ; Киро
Глигоров, политичар, председник Савезне скупштине СФРЈ; Раиф Диздаревић,
дипломата, политичар, председник Председништва СФРЈ; Стане Доланц, политичар, члан Председништва СФРЈ; Милован Ђилас, књижевник, политичар;
3

Јосип Броз Тито (Кумровец, 7. мај 1892 – Љубљана, 4. мај 1980), генерални секретар и председник КПЈ/СКЈ ( aвгуст 1937 – 4. мај 1980), командант Партизанских одреда и Врховног штаба
НОВ и ПОЈ (1941–1945), маршал Југославије и врховни командант оружаних снага (30. новембар 1943 – 4. мај 1980). Председник Националног комитета ослобођења Југославије (НКОЈ) и
повереник за народну одбрану (30. новембар 1943 – 6. март 1945), председник Министарског
савета ДФ Југославије (7. март 1945 – 1. фебруар 1946), председник Народне владе ФНР Југославије и министар одбране (1. фебруар 1946 – 14. јануар 1953), председник Савезног извршног већа (14. јануар 1953 – 30. јун 1963); министар иностраних послова (30. новембар 1945 – 31.
јануар 1946). Председник ФНР Југославије и СФР Југославије (14. јануар 1953 – 4. мај 1980).
Један од оснивача Покрета несврстаних и генерални секретар (1. септембар 1961 – 5. октобар
1964). Троструки носилац Ордена народног хероја.
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Веселин Ђурановић, политичар; Едвард Кардељ, политичар; Лазар Колишевски, члан Председништва ЦК СКЈ и члан Председништва СФРЈ; Војислав Коштуница, председник Савезне Републике Југославије, председник Владе Републике Србије; Сергеј Крајгер, политичар; Будимир Лончар, савезни секретар за
иностране послове; Анте Марковић, председник Савезног извршног већа СФРЈ,
политичар; Светозар Маровић, председник Државне Заједнице Србија и Црна
Гора; Цвијетин Мијатовић Мајо, политичар; Слободан Милошевић, политичар, председник Републике Србије, председник Савезне Републике Југославије; Милош Минић, политичар; Вељко Мићуновић, политичар, дипломата;
Лазар Мојсов, политичар, дипломата; Марко Никезић, политичар, дипломата;
Павле, патријарх Српске православне цркве; Моша Пијаде, политичар; Милка
Планинц, политичар, председник Савезног извршног већа СФРЈ; Константин
Коча Поповић, генерал, политичар; Александар Ранковић – Марко, Лека, политичар; Иван Рибар, правник, политичар; Митја Рибичич, правник, политичар;
Петар Стамболић, политичар; Мирко Тепавац, политичар, дипломата; Добрица
Ћосић, књижевник, политичар; Богдан Црнобрња, политичар и дипломата; Мика Шпиљак, политичар.
У последњој хронолошкој целини изложбе,
Свет после рата, налазе се фотографије и документи са потписима светских политичара: Двајт Ајзенхауер, генерал и председник САД; Акихито, цар
Јапана; Хафез ал Асад, државник, политичар, генерал, председник Сирије; Јасер Арафат, оснивач и
председник Палестинске ослободилачке организације, председник Палестинске народне самоуправе,
добитник Нобелове награде за мир; Махмуд Џелал
Бајар, турски политичар и државник; Сиримаво
Бандаранаике, председник владе Шри Ланке; Ахмед
бен Бела, председник Алжирске Демократске Народне Републике; Давид Бен-Гурион, израелски државник и први премијер Израела; Вили Брант, неИндира Ганди
мачки канцелар; Леонид Иљич Брежњев, партијски
лидер, државник, генерални секретар ЦК КПСС; Хабиб Бургиба, тунижански
државник; Бутрос Бутрос Гали, генерални секретар Уједињених нација; Лех
Валенса, пољски синдикални вођа; Моамер ел Гадафи, војник, државник и либијски вођа; Индира Ганди, премијер Индије;4 Владислав Гомулка, пољски државник и комунистички лидер; Михаил Сергејевич Горбачов, партијски функ4

Индира Ганди (Indira Priyadarshini Gandhi; Алахабад, 19. новембар 1917 – Њу Делхи, 31.
октобар 1984), премијерка Индије (24. јануар 1966 – 24. март 1977, 14. јануар 1980 – 31. октобар 1984); министарка спољних послова (22. август 1967 – 14. март 1969, 9. март 1984 – 31.
октобар 1984); министарка одбране (30. новембар 1975 – 20. децембар 1975, 14. јануар 1980 –
15. јануар 1982); министарка унутрашњих послова (27. јун 1970 – 4. фебруар 1973); министарка
финансија (16. јул 1969 – 27. јун 1970). Угледна личност Покрета несврстаних.
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ционер, државник, последњи председник СССР-а; Шарл де Гол, француски
генерал, државник, председник Републике; Георги Димитров, бугарски политичар, револуционар; Ђанг Цемин, кинески државник, политичар; Елизабета II,
краљица Велике Британије; Тодор Живков, бугарски политичар и државник;
Јован Павле II, папа Римокатоличке цркве; Јанош Кадар, мађарски политичар;
Константин Г. Караманлис, грчки државник и политичар; Фидел Кастро, кубански револуционар, председник и премијер Кубе; Урхо Кеконен, председник
Републике Финске; Џон Кенеди, председник САД; Хенри Кисинџер, амерички
државни секретар; Александар Лукашенко, председник Белорусије; Макариос
III, архиепископ Кипарске православне цркве, први председник Републике
Кипар; Франсоа Митеран, француски државник, председник Републике; Гамал
Абдел Насер, египатски државник, председник Републике; Џавахарлал Нехру,
индијски државник и политичар; Кваме Нкрумах, премијер и председник Гане;
Улоф Палме, шведски политичар; Алесандро (Сандро) Пертини, политичар и
председник Италије; Владимир Владимирович Путин, председник Руске
Федерације и председник Владе Руске Федерације; Роналд Вилсон Реган,
амерички државник, председник САД; Ахмед Секу Туре, председник Републике Гвинеје; Хаиле Селасије I, цар Етиопије; Нородом Сиханук, председник владе Камбоџе; Јосиф Висарионович Џугашвили Стаљин, совјетски политички,
државни, војни и партијски лидер; Сукарно, председник Индонезије; Маргарет
Тачер, премијер Уједињеног Краљевства; Хари Труман, политичар, председник
САД; У Тант, бурмански дипломата, генерални секретар УН; Валтер Улбрихт,
источнонемачки државник; Хасан II, краљ Марока; Хо Ши Мин, вијетнамски
револуционар и државник; Енвер Хоџа, албански политичар и државник; Никита Сергејевич Хрушчов, државни и партијски лидер Совјетског Савеза; Хуан
Карлос I, шпански краљ; Густав Хусак, политичар, државник, председник Чехословачке; Хусеин I, краљ Јордана; Николае Чаушеску, лидер КП Румуније,
председник Румуније; Винстон Черчил, британски државник, премијер Велике
Британије; Чу Ен Лај, кинески државник и генерал; Жак Ширак, председник и
премијер Француске; Герхард Шредер, немачки канцелар.
Импресиван број имена политичара и државника, изложена документа
са њиховим потписима, само су мали део богатства архивске грађе коју поседује Архив.
Изложбу прати каталог за који је уводну реч написао др Чедомир Антић, доцент на Филозофском факултету, Група за историју, Универзитета у Београду.
У уводној речи др Чедомир Антић упоређује раније и садашње време у
начину комуникације, државној и међудржавној комуникацији и размени информација:
''...Као што је овај архив остао без своје државе, тако су и аутографи,
некада толико занимљиви и истраживачки важни, у ново време изгубили на
важности. У кратком раздобљу пошто је настала 'светска мрежа', а готово свако
домаћинство добило најмање један, са њом повезан, лични рачунар, владе и
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скупштине су унапредиле и дигитализовале свој рад. Нестале су тоне на папиру
објављених докумената важних за функционисање државе. Дежурни потпредседници влада полако бивају ослобођени заморног потписивања свих кабинетских одлука. Нестали су лични секретари који од заборава, од противника, али
и за историју чувају читаве архиве својих моћних шефова – председника влада,
министара, монарха. Комуникација је мање формална, чешћа, једноставнија
али неухватљивија. Живимо у свету у коме кључан канал званичне комуникације Београда и Брисела представљају СМС поруке. Најживљи и најзанимљивији архив данас је отиснут у меморију мобилног телефона. Истина, у просечном мобилном телефону, једноставном за оне којима се диче модерни министри и посланици, има више информатичких потенцијала него што је пре непуних пола столећа било на располагању првој људској експедицији на Месец –
али остаје и чињеница да ови подаци лако пропадну са телефоном неотпорним
на воду, топлоту, проток времена... Слично је и са потписима. Раније су били
кључан доказ ауторства, важан део дипломатског обреда – данас су колекционарски раритет... Аутографи зато остају спомен на једно време...''.
Некадашње хрпе папира замениле су СМС поруке и мејлови, па самим
тим и ова изложба са сачуваном и презентованом архивском грађом – представља прилику да се подсетимо на време, људе и догађаје.
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Микић Живко
Некропола у Ћатићима и антрополошка проблематика стећака, књ.
3 (2002), стр. 17–27.
Миладиновић-Радмиловић Наташа
Антрополошка анализа налаза из гробова у цркви Светог Игњатија у
Жудојевићима, књ. 6 (2009), стр. 1–27.
Милојковић-Ђурић Јелена
Писма митрополита Михаила упућена Ивану Сергејевичу, књ. 3
(2002), стр. 183–194.
Милојковић-Ђурић Јелена
Културна политика Аустро-Угарске монархије у Босни и Херцеговини после Берлинског споразума, књ. 4 (2004), стр. 249–265.
Милојковић-Ђурић Јелена
Глеб Иванович Успенски: Писма из Србије, књ. 7 (2012), стр. 151–161.
Милојковић-Ђурић Јелена
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Српско-хрватско путујуће позориште Фотија Ж. Иличића, књ. 7
(2012), стр. 163–172.
Милојковић-Ђурић Јелена
Три царска меморандума: Просветна и верска политика у Босни и
Херцеговини после Берлинског мировног уговора, књ. 7 (2012), стр.
173–189.
Милорадовић Маша
Грађа за библиографију о Босни и Херцеговини – радови објављени у
СР Југославији од 1992. до 2000. године, књ. 4 (2004), стр. 349–408.
Милошевић Боривоје
Свештенство Босанске Крајине у устанку 1875–1878. године, књ. 7
(2012), стр. 239–255.
Николић-Стојанчевић Видосава
Једно ннтересовање Вука Караџића за источну Босну, књ. 3 (2002),
стр. 161–172.
Николић Видан
Трагови средњовековног занимања крамар у топонимији Босне и Херцеговине, књ. 7 (2012), стр. 61–74.
Новаковић Драган
Изградња верских објеката исламске заједнице у социјалистичкој Југославији, књ. 5 (2008), стр. 283–305.
Перић Славиша
Топографија и културно-хронолошке карактеристике насеља бронзаног и гвозденог доба у горњем току реке Босне, књ. 4 (2004), стр. 1–43.
Перић Славиша
О проблемима неолита у долини реке Неретве, књ. 5 (2008), стр. 1–18.
Поповић Марко
Средњовековне тврђаве у Босни и Херцеговини, књ. 1 (1995), стр. 33–
56.
Поповић Марко
Владарски и властеоски двор у средњовековној Босни, књ. 2 (1997),
стр. 1–34.
Поповић Марко
Црквина Ружица крај врела Требишњице, књ. 4 (2004), стр. 67–80.
Радић Радивој
Ана Кантакузина – византијска невеста у кући Косача, књ. 2 (1997),
стр. 119–137.
Радић Радивој
Босна у спису Бертрандона де ла Брокијера, књ. 3 (2002), стр. 91–99.
Радојковић Бојана
Материјална култура босанске властеле, књ. 1 (1995), стр. 67–83.
Радосављевић Недељко
Босанска Градишка и Мостар у два извештаја с почетка двадесетог
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века, књ. 4 (2004), стр. 297–316.
Радосављевић Недељко
Пет непознатих докумената за историју Срба у Босни и Херцеговини
у бугарским фондовима, књ. 6 (2009), стр. 83–90.
Радосављевић В. Недељко: Душица М. Стојковић
Повеља сарајевског (дабробосанског) митрополита Пајсија о праву на
сакупљање милостиње за манастир Хиландар, књ. 7 (2012), стр. 111–
119.
Радосављевић В. Недељко: Мирјана О. Маринковић
Препис царског берата о правима чувара барутане тврђаве Јајце из
1709. године, књ. 7 (2012), стр. 121–133.
Ракита Раде
Ваганска кула и стари тип куће брвнаре у предјелу Јањ, књ. 4 (2004),
стр. 241–248.
Растовић Александар
Британски путописци у Босни и Херцеговини у другој половини ХIХ и
почетком XX века, књ. 4 (2004), стр. 273–296.
Растовић Александар
Енглези о умешаности Србије у Сарајевски атентат, књ. 5 (2008),
стр. 261–271.
Растовић Александар
Један опис Босне и Херцеговине Вилијема Милера из 1898. године, књ.
7 (2012), стр. 257–265.
Рудић Срђан
Извештај Антуна Винћигуере као извор за историју средњевековне
Босне, књ. 5 (2008), стр. 149–156.
Рудић Срђан
Петар Павловић – Војвода Хумски и Крајине, књ. 7 (2012), стр. 49–60.
Самарџић Никола
Шпанци у Новом (1538–1539), књ. 2 (1997), стр. 173–196.
Самарџић Обрад
Изјаве учесника о јунском устанку у Херцеговини 1941, књ. 4 (2004),
стр. 317–348.
Синдик Душан
Поводом писма Саве Владиславића генерал-фелдмаршалу Борису Петровичу Шереметеву 1713. године, књ. 1 (1995), стр. 175–190.
Смиљанић Аранђел
Босански жупани у XV вијеку, књ. 6 (2009), стр. 29–46.
Смиљанић Аранђел
Хумски жупан Познан Пурчић, књ. 7 (2012), стр. 29–35
Станић Миле
Прогон српских свештеника у Босни 1914. године, књ. 3 (2002), стр.
233–246.
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Станић Миле
Страдање свештенства Захумско-херцеговачке епархије у Првом
светском рату, књ. 6 (2009), стр. 241–306.
Станић Миле
Списак Хрвата и муслимана који су учествовали у одвођењу и убијању
Срба у Мостару и околини, књ. 7 (2012), стр. 383–399.
Стијовић Милун
Српски глас о Босни и Херцеговини, књ. 5 (2008), стр. 273–281.
Стојанчевић Владимир
Србија и ослобођење Босне у време Првог српског устанка, књ. 1
(1995), стр. 191–201.
Стојанчевић Владимир
Срби Сарајлије у Првом српском устанку 1804–1813, књ. 2 (1997), стр.
197–205.
Стојанчевић Владимир
О проблематици проучавања историје српског народа у Босни, књ. 3
(2002), стр. 1–7.
Стојковић М. Душица: Недељко В. Радосављевић
Повеља сарајевског (дабробосанског) митрополита Пајсија о праву на
сакупљање милостиње за манастир Хиландар, књ. 7 (2012), стр. 111–
119.
Теиновић Братислав
Европска историја на позорници устанака у Босни и Херцеговини
1804–1882, књ. 7 (2012), стр. 135–150.
Топаловић Душан
Михаило Андрејевић Милорадовић (1771–1825), књ. 5 (2008), стр. 157–
185.
Тошић Ђуро
Босна и Турци од Косовске до Ангорске битке, књ. 1 (1995), стр. 85–97.
Тошић Ђуро
Босанска краљица Катарина (1425–1478), књ. 2 (1997), стр. 73–112.
Тошић Ђуро
Посљедња босанска краљица Мара (Јелена), књ. 3 (2002), стр. 29–60.
Тошић, Ђуро
Споредна грана племена Косача, књ. 3 (2002), стр. 61–77.
Тошић Ђуро
Прилог проучавању Доњих Влаха у источној Херцеговини, књ. 4 (2004),
стр. 81–132.
Тошић Ђуро
О пословним људима из средњовјековне Босне у Котору, књ. 5 (2008),
стр. 61–73.
Тошић Ђуро
Учешће Требињаца у неуспјелој завјери против Дубровника, књ. 5
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(2008), стр. 75–88.
Тошић Ђуро
Прилог познавању монашења становништва из средњовјековне Босне,
књ. 7 (2012), стр. 1–28.
Ћук Ружа
Породица Касела из Рудника, књ. 1 (1995), стр. 99–111.
Ћук Ружа
Дубровачка породица Мишљеновић у средњсм веку, књ. 3 (2002), стр.
79–89.
Ћук Ружа
Дубровачка породица Зузорина (Зузорић) у српским земљама у XV веку,
књ. 4 (2004), стр. 133–141.
Урић Ненад
Србија и устанак у Босни пре и на почетку Првог српско-турског рата (1876), књ. 6 (2009), стр. 101–157.
Урић Ненад
Прилог за повест породице Глигорија Јефтановића у турско доба, књ.
7 (2012), стр. 191–238.
Храбак Богумил
Урбани, привредни и војно-управни раст Мостара (1450–1700), књ. 1
(1995), стр. 113–159.
Храбак Богумил
Челници сточарских заједница у источној Херцеговини у ХШ–ХУ веку,
књ. 2 (1997), стр. 139–172.
Храбак Богумил
Риђани, књ. 3 (2002), стр. 101–134.
Храбак Богумил
Зупци, књ. 4 (2004), стр. 143–179.
Храбак Богумил
Врхбосна и Дубровчани 1470–1520, књ. 5 (2008), стр. 115–148.
Чуљак Милан
Одломци рукописа Јоксима Новића Оточанина о Босни (1831), књ. 3
(2002), стр. 135–159.
Шпехар Перица
Касноантичка и рановизантијска утврђења у Босни и Херцеговини
(Залеђе провинције Далмација), књ. 5 (2008), стр. 17–48.
Шућур Драган
Бањалучка епархија од 1953. до 1961. године, књ. 7 (2012), стр. 335–
382.
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ИЗ ДЈЕЛАТНОСТИ УДРУЖЕЊА
ABOUT THE ASSOCIATION’S ACTIVITY

ГОРДАНА ВУКША, Из рада Удружења архивских радника Републике Српске (април 2013...

ГОРДАНА ВУКША
Архив Републике Српске
Бањалука
gordana.vuksa@arhivrs.org

УДК 930.253:050(094.57)
10.7251/GUARS1406617V

ИЗ РАДА УДРУЖЕЊА АРХИВСКИХ РАДНИКА
РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ (април 2013 – март 2014)
У петак 19. априла 2013. у Малој вијећници Банских двора свечано је
промовисан пети број научно-стручног часописа "Гласник Удружења архивских радника Републике Српске". Часопис су промовисали главни и одговорни
уредник Душан Поповић и чланови Редакције мр Бојан Стојнић, мр Горан Ђуран, мр Владан Вуклиш и Маријана Тодоровић Билић.
Часопис је издат у тиражу од 500 примјерака, од којих 100 у тврдом повезу.
И пети број "Гласника" је задржао свој већ препознатљив изглед и
структуру. Часопис садржи 58 прилога, обима је 590 страница, а садржи сљедеће рубрике: "Архивистика" (5 прилога), "Историографија" (26), "Објављивање архивске грађе" (6), "Објављивање информативних средстава" (2), "Прикази
и осврти" (15), "Библиографија" (2) и "Из рада Удружења" (1). Пети број часописа је окупио чак 41 сарадника из Босне и Херцеговине, Србије и Црне Горе.
Часопис је у pdf формату доступан на сајту Удружења архивских радника Републике Српске www.uarrs-arhivisti.org .
У сарадњи са Архивом Републике Српске, а у оквиру програма обиљежавања 60-годишњице организоване архивске дјелатности у Републици Српској (1953–2013), Удружење је 18–19. априла 2013. у Бањалуци организовало
научни скуп "Привреда Бањалуке и Босанске Крајине у настанку и развоју капитализма 1878–1941".
На отварању научног скупа говорили су предсједник Академије наука и
умјетности Републике Српске др Рајко Кузмановић, помоћник министра просвјете и културе Ирена Солдат Вујановић, директор Међународног института
за архивистичке студије Трст–Марибор др Петер Павел Класинц и директор
Архива Југославије Миладин Милошевић.
На научном скупу су поднесена 32 реферата из архивистике и историографије. Уводни реферат под називом "Богатство природе и сиромаштво друштва у капитализму Босанске Крајине и Врбаске бановине" поднио је директор
Архива и предсједник Удружења Душан Поповић.
Планом издавачке дјелатности за текућу годину предвиђено је издавање
зборника радова са овог научног скупа.
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Архив Републике Српске и Удружење архивских радника Републике
Српске издали су априла 2013. књигу "Архив Републике Српске 1953–1993",
аутора мр Бојана Стојнића. Књига је у меком увезу, на српском и на енглеском
језику, обима 52 странице формата 22 х 25 цм.
Архив Републике Српске и Удружење архивских радника Републике
Српске издали су децембра 2013. књигу "Сjeћaњe нa Шпaниjу: Шпaнски грaђaнски рaт у jугoслoвeнскoj истoриoгрaфиjи и мeмoaристици 1945–1991", иначе
магистарски рад аутора мр Владана Вуклиша.
До краја 2014. Удружење ће издати књиге "Штампарије, књиговезнице,
књижаре и папирнице у Босанској Крајини 1879–1941" мр Бојана Стојнића и
"Бањалука центар Врбаске бановине" Небојше Радмановића и Верице Стошић,
На приједлог Удружења, одлуком Скупштине града Бањалуке Архиву
Републике Српске додијељен је 22. априла 2013. "Златни грб града Бањалуке"
за изванредне резултате у области науке, образовања и културе. "Златни грб" је
у име Архива примио мр Бојан Стојнић, помоћник директора. На истој свечаности предсједнику Удружења Душану Поповићу уручена је Плакета града
Бањалуке за изузетна остварења у области спорта и културе.
Веома успјела изложба архивских докумената "Жељезнице у Краљевини
Југославији 1918–1941" плод је сарадње Архива Републике Српске и Удружења. Ова изложба, која је своју премијеру доживјела 24. децембра 2012. у
Бањалуци, приређена је 16. маја 2013. у изложбеном холу Архива главног града
Будимпеште.
На свечаном отварању изложбе посјетиоцима су се обратили директор
будимпештанског архива Иштван Кењереш, директор Архива Републике Српске Душан Поповић, амбасадор БиХ у Мађарској Жељко Јањетовић, представница града Будимпеште Софија Калноки-Ђерђеши и коаутор изложбе мр Бојан
Стојнић, након чега је начелница Архивске управе при мађарском Министарству за људске ресурсе Радојка Горјанац отворила изложбу.
Након гостовања широм Републике Српске и у Београду, 7. септембра
2013. у изложбеном салону Историјског архива у Ужицу отворена је изложба
"Народна скупштина Републике Српске 1991–2011". И ова је изложба резултат
сарадње Архива Републике Српске и Удружења.
Бројним посјетиоцима обратили су се бираним ријечима предсједник
Народне скупштине Србије др Небојша Стефановић, директор Историјског архива у Ужицу Весна Прљевић и директор Архива Републике Српске Душан
Поповић, након чега је мр Игор Радојичић, предсједник Народне скупштине
Републике Српске, отворио изложбу. Свечаном отварању изложбе присуствовали су бројни угледни гости, као што су министар правде и државне управе
Србије Никола Селаковић, градоначелник Ужица Саша Милошевић, начелник
Златиборског округа Драгољуб Зиндовић и други.
Комисија за стручне испите и признавање стручних архивских звања је
организовала полагање стручних архивских испита. Два члана Удружења, Маријана Тодоровић Билић и мр Владан Вуклиш, стекли су звање архивисте, док
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је 12 лица положило испит за раднике на пословима заштите јавне документарне грађе ван архива.
Чланови Удружења дали су значајан допринос у раду Архивистичког
удружења Босне и Херцеговине.
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In memoriam:
MIROSLAV JOVANOVIĆ (1962–2014)
U srijedu 8. januara 2014. godine preminuo je u Beogradu prof. dr Miroslav
Jovanović. Ova vijest stigla je do nas kao šok koji nas je obuzeo nevjericom i dubokom tugom. Miroslav Jovanović rođen je 1. maja 1962. godine u Beogradu. Kada nas
je napustio, punio je svoju 52. godinu života.
Njegova biografija je priča o sjajnom profesionalnom usponu. Osnovnu i
srednju školu završio je u Beogradu. Diplomirao je 1988. godine na Odjeljenju za
istoriju Filozofskog fakulteta u Beogradu. Magistrirao je 1993. godine na istom
fakultetu, na Katedri za opštu savremenu istoriju, odbranivši rad ''Doseljavanje
ruskih izbeglica u Kraljevinu SHS 1921–1924''. Na toj katedri je i doktorirao 2001.
godine na temu ''Ruska emigracija na Balkanu 1920–1940''. Njegovu radnu etiku i
naučnu vrijednost prepoznao je Andrej Mitrović (1937–2012), istoričar, tadašnji šef
katedre, koji je već 1989. godine Miroslava Jovanovića zaposlio kao asistenta–
pripravnika, a od 1993. godine kao asistenta. Nešto kasnije, 2001. godine, Jovanović
je izabran u zvanje docenta, zatim 2007. u zvanje vanrednog profesora, da bi 2012.
godine postao redovni profesor.
Kada je sredinom te godine preminuo Andrej Mitrović, njegov odlazak je
profesor Milan Ristović, blizak prijatelj, kolega i saradnik Miroslava Jovanovića,
označio kao ''duboku prazninu u našem ionako osiromašenom i iznurenom naučnom
i kulturnom životu''. Niko nije mogao da zna da će se nekoliko mjeseci kasnije ta
dubina još više urušiti, proširiti i produbiti, i da će biti ispunjena onom teškom tugom
koja dolazi sa iznenadnom smrću ljudi čiji se životni vijek još nije približio prirodno
prihvatljivijoj tački. Štaviše, kada smo izgubili Miroslava Jovanovića, izgubili smo
jednog od naših najboljih istoričara srednje generacije, i taj gubitak je utoliko veći
ukoliko dijelite uvjerenje da je vrijeme profesora Jovanovića, i pored sjajnih naučnih
rezultata, tek trebalo da dođe.
Miroslav Jovanović je objavio veliki broj monografija, rasprava i drugih tekstova, među kojima bih izdvojio: Doseljavanje ruskih izbeglica u Kraljevinu SHS
1919–1924 (1996), Jezik i društvena istorija: društvenoistorijski okviri polemike o
srpskom književnom jeziku (2002), Srbija 1804–2004: tri viđenja ili poziv na dijalog
(2005, sa Dubravkom Stojanović i Ljubodragom Dimićem), Ruska emigracija na
Balkanu 1920–1940 (2005, rusko izdanje 2006), Kriza istorije: srpska istoriografija i
društveni izazovi kraja 20. i početka 21. veka (2009, sa Radivojem Radićem) i Srbi i
Rusi 12–21 vek: istorija odnosa (2012). Radio je kao priređivač i urednik u više de625
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setina projekata. Osim istorijom ruske emigracije na Balkanu, bavio se pitanjima srpsko-ruskih odnosa, problematikom stvaranja srpskog književnog jezika, istorijom
društva i privatnog života, vojnog saniteta, boljševizma, staljinizma i drugim temama. Bio je jedan od malobrojnih istoričara na prostoru bivše Jugoslavije koji se
uhvatio u koštac sa istorijom istoriografije i problematikom istorijske teorije. Njegovi
tekstovi o krizi istorije i dekadenciji naše istorijske svijesti rijedak su primjer direktnog i potpuno jasnog pokušaja da se kao struka otrgnemo iz teorijske pasivnosti i
osvijestimo sopstvene unutrašnje blokade. U tom nastojanju uvijek je branio najviše
naučne vrijednosti. Bio je netrpeljiv prema onome što je nazivao kafanskom i estradnom istorijom. Prodor njegovog glasa u javni prostor bila je jedna od rijetkih prilika
da se čuje staložen i prizeman, ali vispren, živahan i emotivan ton naučnokritičkog
mišljenja, tako slabo zastupljenog u javnom životu. Pored insistiranja na temeljnom i
kvalitetnom izvršavanju naučnih zadaća, pred sebe i druge postavljao je kredo ljudske i strukovne etičnosti. Za njega je nauka bila etična u svakom pogledu ili nije bila
nauka.
Miroslav Jovanović je, pored rada na beogradskoj katedri, držao predavanja i
u Moskvi, Sofiji, Novom Sadu i Banjoj Luci. Bio je upravnik Centra za ruske studije
i Centra za savremenu istoriju Balkana u Beogradu. Jedan je od osnivača Udruženja
za društvenu istoriju u Beogradu i pokretača časopisa Godišnjak za društvenu istoriju. Bio je saradnik i član redakcija više naučnih časopisa. Bio je prvi šef Istorijskog
odjeljenja na Andrićevom institutu u Višegradu. Bio je i predsjednik Upravnog odbora Arhiva Srbije. Sarađivao je sa mnogim naučnim radnicima, profesorima i studentma. Mnogima je bio mentor. Veliki dio svog vremena nesebično je posvećivao napretku drugih, posebno svojih studenata. Reći za njega da je bio veliki radnik zvuči
skoro neadekvatno. Kako je ispričao njegov prijatelj i kolega Miroslav Perišić, zbog
činjenice da je rođen prvog maja, šalili su se kako mu je predodređeno da radi više
od drugih. U toj šali bilo je mnogo istine. U danima kada je otišao, bio je u punom
poletu, sa mnoštvom projekata, ideja, istraživačkih putovanja i mnogo rada.
Miroslav Jovanović je došao u Banju Luku kao gostujući profesor na Katedri
za savremenu istoriju Filozofskog fakulteta. Upoznao sam ga kao člana komisije kada sam u januaru 2013. godine branio magistarski rad. To je bio početak nečega što
sada želim nazvati prijateljstvom. Nakon toga viđali smo se gotovo svaki put kada je
dolazio u naš grad. Volio je da se sastaje sa svojim mlađim banjalučkim kolegama.
Provodili smo zajedničke sate uz duge žive razgovore. Najčešće smo koristili priliku
da razgovaramo o struci, jer smo znali da uz Miroslava možemo u svakom pogledu
da napredujemo. On je, uostalom, to i želio. Svoju namjeru je dokazivao tako što nas
je uključivao u naučne projekte, dijelio savjete i pomagao kako god je mogao. Koristeći svoje radom stečene pozicije, starao se o našoj profesionalnoj budućnosti, što je
u ovim teškim vremenima velika privilegija i neizmjerno ohrabrenje.
Vidjeli smo ga nepune dvije sedmice prije iznenadne smrti. Pravili smo planove za budućnost i nadali se skorom viđenju, do kojeg nikada nije došlo.
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Oprostio sam se od Miroslava jedne sunčane januarske subote, zajedno sa
njegovom porodicom, mnogim prijateljima i kolegama. Sahranjen je na groblju Lešće u Beogradu. Iza sebe je ostavio suprugu i maloljetnog sina.
Zbogom, dragi profesore! Nikada te nećemo zaboraviti!
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