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РАД АРХИВА РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ И
УДРУЖЕЊА АРХИВСКИХ РАДНИКА РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ
НА ПОЉУ ИЗДАВАЧКЕ И ИЗЛОЖБЕНЕ ДЈЕЛАТНОСТИ
У 2019. ГОДИНИ
Дјелатност Архива Републике Српске регулисана је Законом о републичкој управи, Законом о архивској дјелатности и подзаконским прописима, а
обавља се у оквиру двије основне организационе јединице: Сектора за заштиту
архивске грађе у архиву и Сектора за заштиту архивске грађе ван архива,
правне и опште послове.
Архив Републике Српске је, осим редовних активности на пословима
заштите, сређивања, обраде и коришћења архивске грађе, посветио велику
пажњу културној и научној дјелатности. Самостално или у сарадњи са другима
приредили смо бројне изложбе архивских докумената, објавили више научних
и стручних књига, два зборника докумената и један часопис, одржали неколико
промоција и семинара и учествовали у раду више научних и стручних скупова,
конференција, савјетовања и конгреса. Посебно смо поносни на нашу издавачку и изложбену дјелатност. Архив је већину своје изложбене и издавачке дјелатности реализовао у сарадњи са струковним Удружењем архивских радника
Републике Српске.
У издању Удружења архивских радника Републике Српске, a уз подршку Архива Републике Српске, објављена је књига архивског савјетника Зорана
С. Мачкића Канцеларијско и архивско пословање, осмо измијењено и допуњено
издање. Књига је обима 640 страна и садржи 23 основна поглавља: Канцеларијско пословање, Системи канцеларијског пословања, Писарница, Општи акти
о систему канцеларијског пословања, Систем дјеловодника, Картотечки
систем, Пошта, Акт, Предмет, Досије, Евидентирање документације, Листа
категорија документарне грађе са роковима чувања, Сређивање архивске грађе,
Издвајање безвриједног материјала, Чување, одлагање и евидентирање документације, Предаја документације, Доступност документације, Електронски
запис, Управљање документацијом, Електронска архива, Стручна обука и усавршавање, Прекршајна и кривична одговорност и Прилози. Ова обимна књига
резултат је вишедеценијског научног и професионалног рада аутора на пољу
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канцеларијског, архивског и електронског пословања и представља приручник
за неупућене или подсјетник за упућене.
Удружење архивских радника Републике Српске је почетком 2019. објавило публикацију На страшном мјесту постојали... Сјећање Уроша Стефановића, српског добровољца (уз стогодишњицу Великог рата 1918–2018). Књигу је приредио Љубомир Пувачић, а аутор уводног текста је др Ђорђе Микић.
Као наставак едиције издавања докумената из области школства, објављен је други том обимног зборника докумената Школство у Врбаској бановини
1929–1941.1 Зборник обухвата 489 докумената, који се чувају у Архиву Републике Српске и Архиву Југославије. Уз попис изабраних школских правних прописа, списак одлука о отварању и затварању државних народних школа и списак имена наставног кадра у Врбаској бановини, највећу групу докумената
чине општи документи (укупно 133), док су остали документи, који се односе
на 25 срезова Врбаске бановине, по обиму и броју знатно мањи. Зборник докумената приредио је мр Горан Ђуран, историчар и архивиста у Архиву Републике Српске, а аутор уводног текста је др Гојко Маловић.
У сарадњи са Удружењем архивских радника Републике Српске и ЗП
"Електрокрајина" а. д. Бањалука објављена је монографија Електрокрајина
Бањалука 1947–2017.2 Монографија је обима 239 страна и садржи 11 основних
поглавља: Предговор, Увод, Електроенергетски извори и градња малих хидроелектрана, Електромрежа и електропреносни објекти, Електрификација, Организација и развој, Припрема за изградњу малих хидроцентрала на ријечном сливу, Смјештајни објекти, Организациони дијелови, Електрокрајина у Републици
Српској и Закључак. Аутори монографије су историчари и архивски радници
мр Бојан Стојнић, Љубица Ећимовић и проф. др Ђорђе Микић.
Поводом 90 година од оснивања Врбаске бановине објављена је капитална фото-монографија Бањалука центар Врбаске бановине. Дјело је резултат
вишедеценијског научног и професионалног рада некадашњих радника Архива
Републике Српске и архивских савјетника Верице М. Стошић и Небојше Радмановића на пољу архивистике и историографије. Обим наведеног дјела је 292
стране. Ова фото-монографија заокружује све сегменте друштвеног живота
Бањалуке у ренесансном раздобљу Врбаске бановине. Обрађени су бановинска,
среска и градска управа, избори и политичке организације, безбједност, правосуђе, све гране привредне дјелатности, здравство, школство и култура. Књига
1

Први том зборника докумената Школство у Босанској Крајини (Бихаћка и Врбаска област)
1918–1929 објављен је 2018. у издању Архива Републике Српске и Удружења архивских радника Републике Српске. Зборник су приредили др Гојко Маловић, мр Горан Р. Ђуран и Љубица
Ећимовић.
2
Удружење архивских радника Републике Српске je у сарадњи са ЗП "Електрокрајина" а. д.
Бањалука приредило и изложбу архивских докумената под називом Електрокрајина Бањалука
1947–2017. Изложба је свечано отворена у априлу 2017. у ЈУ Бански двор – Културни центар
поводом обиљежавања 70 година постојања и рада ЗП "Електрокрајина" а. д. Бањалука.
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је промовисана у ЈУ Бански двор – Културни центар у Бањалуци 22. априла, а
на 64. међународном сајму књиге у Београду 22. октобра.
Архив Републике Српске је у сарадњи са Здравствено-туристичким
центром "Бања Врућица" а. д., а поводом сто година организованог бањског
туризма и здравства у бањи Врућици, објавио монографију Бања Врућица:
Вијек у служби здравља. Монографија је обима 149 страна и садржи седам
основних поглавља: Предговор, Уводна разматрања, Бања Врућица у Краљевини Југославији, Бања Врућица у социјалистичкој Југославији, Бања Врућица
у Републици Српској, Бања Врућица данас и Закључак. Аутор монографије је
мр Бојан Стојнић, историчар, архивски савјетник и директор Архива. Књига је
промовисана 6. септембра у Хотелу "Кардиал".
Као заједнички пројекат Архива Републике Српске, Историјског архива
Ужице и Удружења архивских радника Републике Српске, објављена је фотомонографија Мостови на кривој Дрини аутора Жељка Марковића, директора
ужичког архива. Фотомонографија је обима 239 страна, а садржи 46 основних
поглавља. Уводни текст фото-монографије (ријеч рецензента) под насловом
Прави мостови на кривој Дрини написао је др Илија Л. Мисаиловић. Монографија садржи бројне фотографије које највјерније дају не само изглед моста, већ
и његову судбинску прошлост. Многе фотографије мостова снимио је сам
аутор текста.
Као наставак сарадње на овој тематици, а у сарадњи Архива Републике
Српске, Удружења архивских радника Републике Српске, Историјског архива
Ужице и Државног архива Црне Горе и у оквиру пројекта "Дани европског
насљеђа – подршка прекограничним пројектима 2019", објављена је двојезична
фото-монографија Мостови на кривој Дрини (The Bridges over the winding Drina
River) аутора Ж. Марковића.
У издању Удружења архивских радника и Архива Републике Српске
објављена је публикација Библиографија часописа "Гласник Удружења архивских радника Републике Српске" (2009–2018). За десет година у десет бројева
овог стручног и научног часописа објављено је укупно 497 текстова. У часопису су сарађивала 124 аутора из земље и иностранства. Библиографију су
приредили архивски савјетници мр Бојан Стојнић и Зоран С. Мачкић.
У издању Архива и Удружења архивских радника Републике Српске
покренута је едиција сјећања, у оквиру које су објављени мемоари под називом Бањалучки илегалац: Сјећања Жарка Ластрића. Књигу су приредили мр
Владан Вуклиш и мр Маријана Тодоровић Билић.
Поводом 800 година аутокефалности Српске православне цркве, а у
сарадњи Архива Републике Српске, Удружења архивских радника Републике
Српске и Архива Српске православне цркве, објављен је зборник докумената
Извори за историју Српске православне цркве у Босни и Херцеговини. Зборник
су приредили др Радован Пилиповић, директор Архива Српске православне
цркве, и мр Бојан Стојнић, директор Архива Републике Српске.
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Часопис Гласник Удружења архивских радника Републике Српске за
2019. објављен је једанаесту годину заредом. Редакција је настојала да одабиром пристиглих текстова, објављених у устаљеним рубрикама, сачува достигнути ниво квалитета часописа.
Промоција књиге Макса Бергхолца Насиље као генеративна сила: идентитет, национализам и сјећање у једној балканској заједници одржана је 21.
маја у Музичком павиљону Парка ''Петар Кочић''. Организатори промоције
били су Архив и Удружење архивских радника Републике Српске.
У Дому руског зарубежја "Александар Солжењицин" у Москви 13. јуна
одржана je промоција наших издања Из Родине у Бањалуку. Руска емиграција у
Бањалуци аутора Зорана С. Мачкића и Српска православна црква и руска емиграција (1920–1940) аутора др Радована Пилиповића.3
У оквиру наставка дугогодишње сарадње са Историјским архивом у
Ужицу, а поводом Дана државности Републике Србије – Сретења, у Ужицу је
свечано отворена наша изложба архивских докумената Бањалука 1918. Изложбу је у Историјском архиву у Ужицу 14. фебруара отворио Немања Нешић,
помоћник ужичког градоначелника. Изложбу прати монографија Бањалука у
борби за ослобођење и уједињење. Поводом једног вијека од завршетка Првог
свјетског рата.4 Аутор изложбе и монографије је проф. др Боривоје Милошевић, а ликовне и техничке поставке изложбе мр Владан Вуклиш, виши архивиста и помоћник директора Архива Републике Српске.
Архив Републике Српске је поводом Дана Архива Републике Српске
(20. април) и Дана града Бањалуке (22. април) угостио изложбу архивских
докумената Млеко и крв – Из личног фонда Слободана Пенезића Крцуна, 5 коју
је приредио Историјски архив у Ужицу. Аутор изложбе и каталога је Жељко
Марковић, директор Ужичког архива. Изложбу је 19. априла отворила помоћ3

Наша издања Из Родине у Бањалуку. Руска емиграција у Бањалуци и Српска православна
црква и руска емиграција (1920–1940) објављена су 2018. под покровитељством предсједника
Републике Српске, а поводом освештања темеља за изградњу руско-српског храма у част цара
Николаја Другог Романова и његове породице у Бањалуци. Промоција књига одржана је 17.
септембра 2018. у ЈУ Бански двор – Културни центар. Истог дана отворена је двојезична изложба под називом Српска православна црква и руска емиграција (1920–1940). Изложбу је отворио предсједник Републике Српске Милорад Додик у ЈУ Бански двор – Културни центар.
4
Архив Републике Српске је поводом 100 година од ослобођења Бањалуке у Првом свјетском
рату, односно 21. новембра, Дана ослобођења Бањалуке у Првом свјетском рату, и 27. новембра, Дана уједињења Бањалуке са Краљевином Србијом, приредио изложбу архивских докумената Бањалука 1918 и објавио монографију Бањалука у борби за ослобођење и уједињење.
Поводом једног вијека од завршетка Првог свјетског рата. Изложба jе била свечано отворена
у ЈУ Бански двор – Културни центар у уторак 27. новембра 2018. Исту је отворио градоначелник Бањалуке мр Игор Радојичић.
5
Изложба Млеко и крв приређена је на основу архивске грађе коју је Историјском архиву у
Ужицу поклонио 2017. Крцунов син Срђа Пенезић. Изложба је премијерно отворена поводом
Дана града Ужица 9. октобра 2018.
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ница министра просвјете и културе Републике Српске Тања Ђаковић у ЈУ Бански двор – Културни центар.
Поводом Дана Архива Републике Српске и Дана града Бањалуке приређена је и наша изложба архивских докумената Бањалука центар Врбаске бановине. Аутори изложбе и каталога су архивски савјетници Верица М. Стошић и
Небојша Радмановић и виши архивиста мр Владан Вуклиш. Изложбу је 22.
априла отворио градоначелник Бањалуке мр Игор Радојичић у ЈУ Бански двор
– Културни центар. Као резултат вишедеценијске сарадње између Архива
Републике Српске и Архива Југославије, а у оквиру манифестације "Дани Српске у Србији", ова значајна изложба била је отворена 4. септембра у Архиву
Југославије у Београду. Изложбу је отворио Милорад Додик, српски члан
Предсједништва БиХ. У сарадњи са Представништвом Републике Српске у
Аустрији, а у оквиру манифестације "Дани Србије и Српске у Аустрији", изложба Бањалука центар Врбаске бановине свечано је отворена 16. октобра у свечаној сали 10. бечке општине.
Архив Републике Српске се први пут ове године укључио у обиљежавање европске "Ноћи музеја" изложбом Болница Стобарт: Крагујевац 1915,6
коју је приредила Народна библиотека "Вук Караџић" из Крагујевца. Аутор
изложбе је Татјана Јанковић из крагујевачке библиотеке. Изложбу је отворила
18. маја помоћница министра просвјете и културе Републике Српске Тања
Ђаковић у изложбеном холу Архива Републике Српске.
Заједничка изложба Историјског архива Ужице, Архива Републике Српске и Удружења архивских радника Републике Српске Мостови на кривој
Дрини,7 аутора Жељка Марковића, свечано је отворена поводом Дана града
Зворника, 20. маја, у Светосавској галерији у Зворнику. Изложбу је отворио
Бојан Ивановић, замјеник градоначелника Зворника. У оквиру пратећег програма "Дринске регате", ова изложба је отворена 17. јула и у галерији Установе
"Култура" у Бајиној Башти.
Поводом осам вијекова самосталности Српске православне цркве, а у
оквиру свечаности откривања бисте Петру II Петровићу Његошу у дворишту
Архива Републике Српске, приређена је изложба Државног архива Црне Горе
Документа о Његошу у црногорским и руским архивима.8 Аутор изложбе и
каталога је Срђан Пејовић, помоћник директора Државног архива Црне Горе.
6

Изложба Болница Стобарт: Крагујевац 1915 била је приређена поводом обиљежавања 100
година од завршетка Првог свјетског рата (1918–2018), а премијерно отворена 6. новембра
2018. у Народној библиотеци "Вук Караџић" у Крагујевцу.
7
Изложба Мостови на кривој Дрини била је приређена поводом 65 година постојања и рада
Архива Републике Српске (1953–2018), а отворена у фоајеу Народног позоришта Републике
Српске 19. априла 2018.
8
Изложба под називом Документа о Његошу у црногорским и руским архивима била је
приређена поводом 200 година од рођења Петра II Петровића Његоша, а свечано отворена у
Министарству културе на Цетињу у октобру 2013.
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Изложба је отворена 26. септембра у изложбеном холу Архива Републике Српске.
Поводом обиљежавања 90 година постојања и рада Института за јавно
здравство Републике Српске, у ЈУ Бански двор – Културни центар отворена је
25. октобра изложба архивских докумената Социјално-хигијенске установе у
Врбаској бановини (1929–1941). Аутор изложбе је мр Бојан Стојнић, историчар,
архивски савјетник и директор Архива Републике Српске.
Као централни догађај манифестације обиљежавања 50 година од катастрофалног земљотреса који је 1969. погодио Бањалуку, 9 приређена је изложба
Земљотрес у Бањалуци 1969: солидарност, обнова и изградња. Ова велика
изложба је заједнички пројекат Архива Републике Српске, Удружења архивских радника Републике Српске и Музеја савремене умјетности Републике
Српске. Архивску поставку изложбе потписује архивиста–информатичар Саша
Ђукић из Архива, а умјетничку виша кустоскиња Жана Вукичевић из Музеја
савремене умјетности. Изложбу прати двојезична и богато илустрована публикација Земљотрес у Бањалуци 1969: солидарност, обнова и изградња
(Earthquake in Banjaluka 1969: solidarity, recovery and development) са историјском експозицијом и расправним текстом Бањалука између катастрофа
аутора мр Владана Вуклиша, вишег архивисте и помоћника директора Архива,
текстом Жане Вукичевић Разарање и солидарност: Путеви формирања једне
музејске колекције и каталогом одабраних дјела. Изложбу је 26. октобра
отворио градоначелник Бањалуке мр Игор Радојичић у ЈУ Бански двор –
Културни центар.
Архив Републике Српске је поводом 101. годишњице ослобођења Бањалуке у Првом свјетском рату, односно 21. новембра, Дана ослобођења Бањалуке у Првом свјетском рату, угостио изложбу Слике из живота под окупацијом,
живот и страдање становништва југа Србије у Великом рату, коју су заједнички приредили Историјски архив "31. јануар" и Народни музеј у Врању. 10
Аутори изложбе су Бранка Јаначковић из Историјског архива "31. јануар" и
Јелена Атанасовић из Народног музеја Врање. Изложбу је 22. новембра отво9

У обиљежавање 50 година од катастрофалног земљотреса укључили су се појединци и друге
републичке институције културе са сједиштем у Бањалуци. У атријуму Градске управе у Бањалуци постављена је изложба фотографија посвећена земљотресу 1969. Аутор мултимедијалне
изложбене поставке је Горан Бараћ. Изложба је отворена 23. октобра. Музеј Републике Српске
приредио је изложбу 50 година од земљотреса у Бањој Луци (1969–2019) аутора Миленка Ђорђевића. Изложба је отворена 24. октобра. Народна и универзитетска библиотека Републике
Српске приредила је изложбу под називом Кућа књига без адресе: Библиотека и земљотрес.
Аутори изложбе и каталога су Оријана Вуковић и Берислав Благојевић. Изложба је отворена 8.
новембра.
10
У оквиру обиљежавања 100 година од ослобођења Врања у Првом свјетском рату приређена
је изложба архивских докумената Слике из живота под окупацијом, живот и страдање становништва југа Србије у Великом рату. Изложба је премијерно отворена 9. новембра 2018. у
галерији Народног музеја у Врању.
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рио градоначелник Бањалуке мр Игор Радојичић у ЈУ Бански двор – Културни
центар.
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NEBOJŠA MIĆIĆ
Arhiv Republike Srpske
Doboj

Stručni rad
UDK 930.25(497.6Doboj)
DOI 10.7251/GUARS1911002

ARHIV U DOBOJU: 65 GODINA
Apstrakt: U ovom radu prikazan je istorijat Arhiva u Doboju, koji je osnovan
16. februara 1954. pod nazivom Gradski arhiv Doboj. Tekst prati razvoj Arhiva od
njegovog osnivanja, preko ukidanja i uključivanja u Istorijski arhiv Tuzla 1968. godine, njegove obnove u samostalnu ustanovu 1973. i konačne integracije u Arhiv Republike Srpske 1993. U radu su prikazani osnovni podaci o kadrovima, prostorijama, smještaju, arhivskoj građi, najvažnijim aktivnostima, kao i teškoćama i izazovima nastalim nakon velikih poplava 1965. i 2014.
Ključne riječi: Doboj, arhivi, arhivska građa, arhivistika.
Već u prvim godinama nakon Drugog svjetskog rata, godinama obnove i
izgradnje najnužnijih uslova u kojima se mogao ostvarivati opšti napredak, slijedile
su savezne i republičke zakonske odredbe o registrovanju, čuvanju i sređivanju
arhivske građe i organizaciji arhivske službe. Tako je 1947. donesen Zakon o osnivanju Državnog arhiva NRBiH1 u Sarajevu, a zatim su, sukcesivno, osnivani gradski
i regionalni arhivi, njih ukupno sedam, u mjestima gdje su za to postojali uslovi i
potrebe. U 1953. godini, na osnovu preporuke Glavnog arhivskog savjeta u Beogradu2 i prijedloga Državnog arhiva NRBiH3, upućenog jedinici lokalne samouprave,
kojim se preporučuje osnivanje gradskog arhiva, dolazi do inicijative za osnivanje
jednog takvog u Doboju. Zbog manjka novčanih sredstava ta ideja će se realizovati
naredne 1954. godine, kad Narodni odbor gradske opštine u Doboju, Rješenjem broj
2759/53 od 16. februara 1954. godine, osniva Gradski arhiv Doboj, sa nadležnošću
na teritoriji srezova Doboj, Tešanj, Teslić, Maglaj, Zavidovići, Modriča, Derventa,
Bosanski Brod i Odžak. Po reorganizaciji narodnih odbora, Narodni odbor sreza
Doboj je Rješenjem br. 6013/55 od 10. septembra 1955. preuzeo Arhiv, pod nazivom
Državni Arhiv Doboj, sa djelatnošću i na teritoriji Narodnog odbora Sreza Derventa i
bivših srezova Prnjavor i Srbac, dok su Zavidovići nakon reorganizacije pripali Arhivu Travnik. Do kraja 1955. nadzorni organ Arhiva bio je Narodni odbor gradske
1

Osnivanje i rad Arhiva Bosne i Hercegovine (anon. 2010) http://www.arhivbih.gov.ba/osnivanje-irad-arhiva-bosne-i-hercegovine
2
ARSBL, Kancelarija Doboj, arhiva (nesređeno), dopis br. 1895/53 od 27. 4. 1953.
3
Isto, dopis br. 437/53 od 26. 5. 1953.

19

Гласник Удружења архивских радника Републике Српске, год. XI, број 11, 2019

opštine Doboj, a od tada pa do njegovog ukidanja 1963. ta prava i obaveze imao je
Narodni odbor Sreza Doboj.
Arhiv je otpočeo sa radom 15. maja 1954. godine, sa dva službenika: Lazarom Vukotićem, učiteljem u penziji, kao honorarnim upravnikom, i Josipom Majstorovićem, pomoćnim kancelarijskim referentom. Treći službenik, Žarko Banjanin,
bivši vjeroučitelj i sveštenik, postavljen je 1. decembra 1955, dok je 1956. Majstorović premješten. Od početka svog rada Arhiv se suočio sa teškoćama oko smještaja. U
samom početku je bio smješten u zgradi Narodnog odbora Opštine Doboj, da bi već
početkom 1955. bio premješten u zgradu u Ulici Ismeta Kapetanovića br. 44, u kojoj
je bilo smješteno još nekoliko privatnih stanara. U dotrajaloj i zapuštenoj zgradi
Arhiv je raspolagao sa jednom kancelarijom i dva depoa.
Otpočelo se i sa preuzimanjem građe. Prvi je, u nesređenom stanju, preuzet
fond Sreski sud u Doboju. Do 1958. već ih je bilo 21. Državni arhiv Doboj je po
sačuvanoj arhivskoj građi jedan od najsiromašnijih arhiva u Bosni i Hercegovini u to
vrijeme. Sem djelimično sačuvanih i preuzetih arhiva sreskih sudova u Doboju, Maglaju i Bos. Brodu, skoro da nije sačuvan nijedan dokument iz prošlosti do 1945. U
periodu između 1955. i 1958. Arhiv otkupljuje od Ljubice Stanković iz Prnjavora
trgovačku prepisku njenog muža Jove,4 imućnog trgovca iz tog kraja. Državni arhiv
je u periodu 1955–1958. finansiran iz budžeta Gradskog narodnog odbora u Doboju,
uz dotaciju srezova na koje se prostirala njegova djelatnost.
Za novog upravnika je 1959. postavljen profesor istorije Vladimir Babić, koji
ostaje u Arhivu do penzionisanja 1990. godine. Njegov rad i doprinos iziskuju poseban osvrt, koji bi obuhvatio cjelokupnost njegovog arhivističkog angažovanja. Dotadašnji honorarni upravnik Lazar Vukotić prelazi na mjesto arhivskog pomoćnika do
1965. godine.
U toku septembra 1961. Arhiv je preseljen u nove prostorije u Ulici Jovana
Jovanovića br. 7. To je bila niska prizemnica, zbog vlage neuslovna za arhivski smještaj. U njoj je Arhiv dobio četiri prostorije, od kojih su dvije pretvorene u depo dimenzija 11 x 4,5 m i dvije kancelarijske prostorije dimenzija 10 x 4,5 m. Pored ovih
prostorija, Arhiv je dobio, kao privremeni smještaj za dio svog materijala, i jednu
kancelariju u zgradi preduzeća ''Bosna-plod'', te zadržao mali podrumski depo u
svojim bivšim prostorijama. Arhiv se te 1961. uključio u proslavu 20-godišnjice
ustanka i revolucije, tako što je prikupio i publicirao u lokalnoj novini Glas komuna
izvjestan broj svojih dokumenata sa tom tematikom.
Uprava franjevačkog samostana Plehan ustupa 1962. Arhivu orijentalnu zbirku dokumenata, kako bi se izradile fotokopije dokumenata5 i prevod. Arhiv za tu
potrebu angažuje 1963. Derviša M. Korkuta, o čemu detaljnije piše Vlado Babić u

4

ARSBL, Kancelarija Doboj, Porodični fond Stanković – Prnjavor (1912/1954); kutija 2
ARSBL, Kancelarija Doboj, fotokopije dokumenata Franjevačkog samostana Plehan – Derventa;
1527/1873.
5
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svom radu objavljenom u Glasniku arhivâ i Društva arhivskih radnika BiH
(1983/84).6
U maju 1965. Doboj biva pogođen katastrofalnom poplavom. Voda je dostizala visinu i do jednog i po metra u prostorijama, pa je tako vodom zahvaćen sav
arhivski materijal i biblioteka. Do tog trenutka bilo je preuzeto 47 fondova, sa ukupno 3.926 komada fascikala, paketa, kutija i omota, kao i 709 komada raznih administrativnih knjiga (protokola, registara, upisnika). Osim spomenutog materijala, u poplavi je stradala priručna biblioteka sa 1.343 knjige, od kojih je spaseno 1.260.7

Ulica Josipa Jovanovića, ispred zgrade Arhiva (maj 1965)8

Time je skoro anuliran desetogodišnji rad Arhiva, jer se spasena građa našla u
potpuno nesređenom stanju. Svi fascikli, kutije, omoti i korice knjiga od mulja su se
raspale, a oznake sa njih izbrisale. Takvo stanje je pogoršano pranjem i čišćenjem, te
nakon toga i preseljavanjem materijala, jer je arhivska zgrada teško stradala i bila
određena za rušenje, te je kroz kratko vrijeme i porušena. U tom prelaznom periodu
arhivski materijal nalazio se na pet provizornih smještaja u gradu, od kojih je jedan
bio privatni smještaj za koji se plaćala kirija.

6

Glasnik arhivâ i Društva arhivskih radnika BiH, Sarajevo 1983/1984, str. 107
ARSBL, Kancelarija Doboj, arhiva (nesređeno), Zapisnik o procjeni vrijednosti arhivskog materijala, br. 263/1 od 6. 12. 1965.
8
Isto, Zbirka fotografija
7
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Kako nije bilo moguće raditi u takvim uslovima, SO Doboj je u septembru
1966. odlučila da dodijeli Arhivu četiri kancelarijske prostorije u Ulici Ismeta Kapetanovića br. 43, gdje se i danas nalazi. I pored toga je dio građe ostao smješten u tri
privremena depoa u gradu do 1967. godine, kada će fondovi biti prevezeni i djelimično kompletirani. Iz dijelova građe zahvaćene poplavom izlučen je i škartiran
nepotrebni dio u količini od oko 2.500 kilograma.9 Zbirka dokumenata i izvještaja o
ovoj velikoj poplavi čuva se u Arhivu.10
U tom periodu Arhiv zapošljava pet stalnih radnika: jednog sa visokom, jednog sa srednjom i tri sa nižom spremom. U 1967, nakon ukidanja srezova 1966.
godine11 i prelaskom osnivačkih prava na Republiku, dolazi do prijedloga za novu
koncepciju arhivske mreže. Predloženo je ukidanje samostalnosti Arhiva u Doboju,
koji u tom trenutku djeluje na području 12 opština sa 739 registratura, te njegovo
pripajanje Arhivu u Tuzli, čemu se direktor Vladimir Babić otvoreno protivi.
Na osnovu Zakona o ukidanju arhiva u Doboju,12 Državni arhiv Doboj ukinut
je i prestao sa radom 30. juna 1968. godine, a u skladu sa Odlukom o utvrđivanju
mreže arhiva za uža područja13 i Zakonom o preuzimanju prava osnivača prema pojedinim arhivima.14 Po prestanku rada Arhiva u Doboju, Istorijski arhiv Tuzla formirao je u Doboju svoju radnu jedinicu pod nazivom Arhivski sabirni centar u
Doboju (ASC), koji djeluje od 1. jula 1968. ASC gubi pravo na zasebno finansijsko
poslovanje, nema zaseban organ upravljanja ni samostalno donesene normativne
akte. Kolektiv ove radne jedinice čine, zajedno sa pomoćnim radnikom, svega trojica
zaposlenih.
Nakon pripajanja Tuzlanskom arhivu izvršena je djelimična adaptacija zgrade
i nabavljena oprema za kancelariju rukovodioca. Iduće godine kupljen je i ostali kancelarijski namještaj. U ovim godinama biblioteka se dopunjava u prosjeku sa 50–60
izdanja (časopisa i knjiga), a i drastično se povećava broj stranaka koje koriste usluge
ASC za ostvarivanje prava po raznim osnovama. Takođe se intenzivno radi na čišćenju i sjedinjenju građe, koja je usljed poplave i čestih preseljenja izgubila međusobnu povezanost.
Ipak, ovaj period integracije biće naknadno ocijenjen kao period u kojem je
arhivska služba na području Doboja nazadovala, kako u smislu obavljanja osnovnih
zadataka tako i u kadrovskom.15
Nakon petogodišnjeg perioda ''mehaničke integracije'', 1973. dolazi do zahtjeva za osnivanje arhiva u Doboju. Na sastanku predsjednika opština dobojske regije, održanom 3. aprila 1973. u Doboju, data je saglasnost za formiranje samostalnog
9

ARSBL, Kancelarija Doboj, arhiva (nesređeno), Izvještaj o radu za 1966. godinu
ARSBL, Kancelarija Doboj, Dokumenti o poplavi Doboja; 1965; kutija 1
11
Službeni list SRBiH, broj 14/66, Ustavni zakon o ukidanju srezova
12
Službeni list SRBiH, br. 4/68
13
Službeni list SRBiH, br. 2/68
14
Isto
15
ARSBL, Kancelarija Doboj, arhiva (nesređeno), Izvještaj o radu za 1974. godinu
10
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regionalnog arhiva u Doboju.16 Pošto su izvršene pripreme i obezbijeđeni nužni
uslovi, saglasnost su dali Zajednica arhiva SRBiH,17 Društvo arhivskih radnika
SRBiH18 i Republički sekretarijat za obrazovanje i kulturu Sarajevo.19
Odlukom Radne organizacije Istorijskog arhiva Tuzla o podjeli radne organizacije i izdvajanju arhivske službe u Doboju od 1. oktobra 1973. godine, formiran je
Regionalni arhiv u Doboju20 kao zasebna – samostalna radna organizacija (OUR) za
područje devet opština.
Kao regionalni arhiv, ustanova nastavlja svoje djelatnosti, kao što su osnovno
sređivanje građe sreskih narodnih odbora iz Modriče i Doboja, sreskih sudova
Bosanski Brod i Maglaj, učestvovanje u izradi hronologije NOB-a na ovom području
(1975), izrada pregleda za vodič kroz arhivske fondove i zbirke (1976), osnovno
sređivanje fondova narodnih odbora opština Johovac, Suvo Polje, Osječani i Stanari,
organizovanje izložbe ''Tito – Život i djelo'' zajedno sa Zavičajnim muzejom u
Doboju, koja obilazi sve opštine u regiji i bilježi veliku posjećenost (1977).
U decembru 1977. Arhiv dobija priznanje u vidu plakete i povelje Društva
arhivskih radnika BiH za rad na razvoju i unapređenju arhivske službe u BiH. U
ovom periodu, nakon osamostaljenja, Arhiv zapošljava nove radnike i upućuje ih na
šestomjesečne tečaje za arhivske tehničare u Beograd, tako da u Arhivu ukupno radi
pet radnika, od kojih dva sa visokom, jedan sa srednjom, jedan sa nižom spremom i
jedan kurir-čistač, što ga, po ocjeni direktora Babića iz izvještaja za 1978. godinu,
čini daleko najnerazvijenijim arhivom u SR BiH.
I u narednom periodu Arhiv i rukovodstvo nastavljaju sa zahtjevima za povećanje broja radnika i proširenje smještajnog prostora, ali ne nalaze na podršku nadležnih. U kakvim uslovima rade govori primjer iz 1980. godine, kada na području
Arhiva djeluje oko 1.000 registratura, a ima samo jednog radnika za ove poslove.21
Razlog tome je smanjenje finansijskih sredstava. Dodatni problem predstavlja i prostor u zgradi Arhiva na spratu, koji je zaposjednut od Samoupravne interesne zajednice za osnovno obrazovanje, a koji je Arhivu potreban za smještaj preuzetih fondova.
Pored redovnih aktivnosti na preuzimanju i sređivanju fondova, nadzora, stručne pomoći, izdavanja na upotrebu sređene građe, Arhiv je 1984, objavljivanjem
članaka u stručnom časopisu ''Glasnik arhivâ'', časopisu ''Značenja'', lokalnom listu i
Radio Doboju, predstavio dijelove građe koji se odnose na događaje iz dalje i bliže
prošlosti ovog kraja. U oktobru 1986. Arhiv dobija još jednog radnika22 na poslo16

Potvrđena aktom SO-e Doboj, br. 11-63-4/73 od 8. 11. 1973. godine, ARSBL, Kancelarija Doboj,
arhiva (nesređeno)
17
ARSBL, Kancelarija Doboj, arhiva (nesređeno), Saglasnost br. 12/73
18
Isto br. 29/73
19
Isto, br. 02-630/13 od 10. 12. 1973. godine
20
Upis je oglašen u ''Službenom listu SRBiH'', br. 33/73
21
ARSBL, Kancelarija Doboj, arhiva (nesređeno), Izvještaj o radu za 1980. godinu
22
Profesor Hrvoje Galić
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vima nadzora u obavljanju poslova arhiviranja, čuvanja i stručnog održavanja građe
na terenu, čime se poboljšava kvalitet rada Službe nadzora.

Regionalni Arhiv u Doboju 3. 7. 1981. godine23

Kao i u prethodnom periodu, slaba tačka Arhiva ostaje aktivnost na istraživanju i prikupljanju starije građe koja se nalazi i čuva kod imalaca, a koja se odnosi
na područje djelovanja ovog arhiva, pravdajući se i ovdje finansijama kao limitirajućim faktorom. Ipak, iste 1986. Arhiv uspijeva da pronađe i preuzme oko 20 metara
građe iz Arhiva BiH. U istom tom periodu Arhiv je, zajedno sa Narodnom bibliotekom, predstavio javnosti dio svojih arhivalija, budući da sam ne posjeduje izložbeni prostor.24
Konačno, SO Doboj je 1988. Arhivu dodijelila 60 m2 uzurpiranog prostora u
zgradi za potrebe smještaja građe. Ipak, do znatnijeg preuzimanja građe sa terena nije
došlo zbog nedostatka neophodnog inventara, metalnih stalaža i arhivskih kutija.
U junu 1990. odlazi u penziju sa mjesta direktora Vladimir Babić, koji umire
januara 1992. u Doboju. Na mjestu direktora zamjenjuje ga prof. Pavle Stanišić, bivši
direktor Narodne biblioteke u Doboju i glavni urednik lista ''Glas komuna''. Na tom
ga mjestu, sa još trојicom radnika, zatiče početak rata 1992. U decembru 1993, po
odluci Ministarstva odbrane, u Arhiv dolazi Mirko Bevanda na radnu dužnost referenta za obradu arhivske građe.
Ratni period 1992–1995. obilježava izostanak redovnih arhivskih djelatnosti,
naročito zaštite građe van arhiva. Istovremeno, po ocjeni zaposlenih, mnogi značajni
događaji koji su se zbili u ovom periodu nisu adekvatno zabilježeni, obrađeni i
23
24

ARSBL, Kancelarija Doboj, arhiva (nesređeno), Zbirka fotografija
Isto, Izvještaj o radu za 1986. godinu
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pohranjeni na stručan način. I pored navedenog, od bitnog interesa za ovu djelatnost
je činjenica da je cjelokupna ranije prikupljena i obrađena arhivska građa sačuvana u
stanju u kojem se nalazila prije ratnih dejstava, uprkos blizini neposredne borbene
linije i čestog granatiranja samog gradskog jezgra.
Pored izloženosti neposrednoj životnoj opasnosti, radnici Arhiva uspješno su
se borili i protiv pokušaja nelegalnog useljavanja u objekat i oduzimanja građe u
svrhu loženja za ogrev. Tu svakako vrijedi istaći radnika Čedomira Aladžića, koji se
pokazao kao požrtvovan radnik još 1965. u velikoj poplavi, vadeći arhivsku dokumentaciju iz vode i mulja i sušeći je po tavanskim prostorima. Čedomir, koji je
proveo čitav radni vijek u Arhivu, od pozicije kurira/čistača do arhivskog manipulanta, ponašajući se krajnje domaćinski prema arhivskoj građi, u ratnom periodu je
najčešće bio sam u zgradi usljed odsutnosti kolega zbog radnih, vojnih i porodičnih
obaveza, često u vrlo teškim uslovima, bez ogreva i pod granatama.
U maju 1992. Vlada Srpske Republike BiH donijela je Odluku o osnivanju
Arhiva Srpske Republike Bosne i Hercegovine u Sarajevu, koja nikada nije realizovana, te su arhivsku djelatnost na teritoriji RS do sredine 1993. godine, uz prećutnu
saglasnost organa vlasti, obavljali regionalni arhivi u Doboju i Foči, kao i Arhiv
Bosanske Krajine u Banjaluci. Nakon usvajanja Zakona o ministarstvima od septembra 1993. godine, kojim je osnovan Arhiv Republike Srpske, Arhiv u Doboju dobija
status detaširanog odjeljenja i područne jedinice Arhiva RS, sa sjedištem u dotadašnjem Arhivu Bosanske Krajine u Banjaluci.25
U kakvim uslovima su radili radnici i nakon rata najbolje svjedoči zapis iz
dnevnika pomenutog Čedomira Aladžića26 od 25. januara 1996. godine: ''Danas smo
dobili isplatu L.D. za 6 mjeseci od VII–XII 1995. godine, po 27,00 dinara ukupno
162,00 dinara. Ovo što sam dobio plate za 6 mjeseci mogu kupiti 4 kg mesa
svinjetine ili 2 vrećice deterdženta za pranje veša. Žalosno je to ali šta može tako
mora biti, neka je rat završio, a biće bolje u budućnosti''.
Nakon rata u Arhivu ostaju tri radnika. Direktor Pavle Stanišić i Hrvoje Galić
napustili su Arhiv u toku rata, tj. 1994. godine. U periodu od 1996. do 1998. zaposleni traže od UNHCR-a, vlade Japanа i drugih da pomognu u obnovi zgrade, na
kojoj su umjesto prozora najloni. Sve ostaje na obećanjima i mrtvo slovo na papiru.
Nedostatak volje i sredstava za obnovu zgrade, promjenu dotrajale stolarije, itisona
starih 40 godina, novih polica i opreme ostaju glavne teme u izvještajima zaposlenih
i u narednom periodu.
Akcenat u radu, s obzirom na to da je ta aktivnost minimizirana u ratnom i
poratnom periodu, kao i zbog izražene potrebe da se izvrši nadzor i pruži stručna
pomoć imaocima i stvaraocima arhivske građe, stavljen je na vanjsku službu, koju
obavljaju dva radnika. Nasuprot tome, Arhiv do 2003. nema radnika na poslovima
25

Mr Bojan Stojnić, Arhiv Republike Srpske 1953–2018, Banjaluka 2018, str. 27–30
Rokovnik Čedomira Aladžiča (1939–2018) u kojem je vodio dnevničke zapise za vrijeme i poslije
rata čuva se u Arhivu.
26
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sređivanja preuzete građe, što je dovelo do velikog zastoja i pretrpanosti, čije posljedice su i danas očigledne.
Stalno lobiranje i molbe za neophodna materijalna sredstva kod nadležnih u
opštinama koje se nalaze u nadležnosti Odjeljenja u Doboju, nailaze na uspjeh tek
2002. Arhiv dobija dovoljno novca za krečenje, staklenje, farbanje, izmjenu dijela
stolarije, presvlačenje fotelja i nabavku ogreva. Iduće, 2003. godine, dolazi do kadrovske promjene. U penziju odlaze bivši načelnik Mirko Bevanda i pomoćni radnik
Čedomir Aladžić. Istoričar David Davidović, bivši radnik Istorijskog arhiva u Sarajevu, dolazi na mjesto načelnika Odjeljenja, dok arhivski tehničar Jovan Prešić ostaje
na poslovima zaštite građe van arhiva.
U tom trenutku Arhiv posjeduje 170 fondova. U ukupno deset opština regije
koju pokriva djeluje oko 500 registratura. Arhiv 2004. organizuje dolazak izložbe
''Arhivalijа – svjedok vremena'' u Doboj. U sklopu ove izložbe bilo je izloženo i oko
30 dokumenta pohranjenih u Arhivu u Doboju. Izložba je trebalo da bude otvorena
deset dana, ali je zbog velikog interesa produžena za još tri.
Iste godine, uz pomoć lokalnih zajednica, izvršena je sanacija objekata Arhiva u Banjaluci i Foči, te je Opštinskoj upravi Doboj upućen zahtjev da, zajedno sa
Ministarstvom prosvjete i culture, sufinansira sanaciju, ali je izostao pozitivan odgovor.27 Srećom, zgrada Arhiva nije dodatno devastirana velikom poplavom 2014.
Sa ubrzanom privatizacijom i ekonomskom tranzicijom povećao se broj preduzeća koja odlaze u stečaj. Samim tim povećao se broj arhivskih fondova koje je
potrebno smjestiti u Arhiv. Tako je 2009. primljeno čak pet fondova sa velikom količinom materijala. Uz to je u istoj godini zabilježen i znatno povećan broj zahtjeva
korisnika, te je u drugom dijelu godine primljena, na određeno vrijeme, radnica sa
visokom stručnom spremom. Status kancelarije Arhiv u Doboju dobija 2010. godine,
sa tri zaposlena radnika, od kojih David Davidović odlazi u penziju 2011, a Jovan
Prešić naredne godine. Do dolaska Olivere Okolić 2015. na mjesto višeg stručnog
saradnika za zaštitu arhivske građe van arhiva, u Arhivu radi samo Simeuna Jevtić.
Arhiv se danas nalazi u Ulici kralja Aleksandra br. 125, u zgradi koja svojom
arhitekturom svjedoči o prošlosti i predstavlja arhitektonsku vrijednost koju bi trebalo sačuvati od daljnjeg propadanja. Zgrada je građena početkom XX vijeka, za
vrijeme austrougarske vladavine, kombinacijom više stilova karakterističnih za IX
vijek. Ukupna površina zgrade iznosi 379 m2, od čega depoi za smještaj i čuvanje
građe zauzimaju 262 m2, radni prostor – kancelarije 78 m2, a pomoćne prostorije 39
m2 .
Najveći dio arhivske građe odnosi se na fondove državnih organa, organa uprave banovinskog, oblasnog, okružnog, sreskog, opštinskog i lokalnog značaja, te
arhivske fondove društvenopolitičkih organizacija. Od njih ukupno 150,28 izdvojićemo neke:
27
28

ARSBL, Kancelarija Doboj, arhiva (nesređeno), Izvještaji o radu za 2004. godinu
Popis arhivskih fondova u Doboju
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–
–

uprava i javne službe: preko 30 fondova koji datiraju iz 1918. godine,
pravosuđe: 10 fondova, među kojima su i fondovi kotarskih sudova Bosanskog Broda, Doboja i Maglaja, koji datiraju iz perioda 1878–1945,
– prosvjetne, kulturne i naučne ustanove, čija dokumentacija datira iz perioda od 1882. godine,
– privreda i bankarstvo iz perioda kapitalizma i socijalizma (od 1893),
– društvenopolitičke organizacije i udruženja (1945),
– okupacijski i kvislinški organi: Kotarsko predstojništvo Maglaj (1941–
1945),
– jedan porodični i dva lična fonda (kraj XIX, početak XX vijeka) i
– fotografije iz društvenog života regije Doboj; 1893/1988; oko 700 komada.
U Arhivu se nalazi i oko 3.000 bibliotečkih naslova (knjiga, zakona, propisa,
periodike i novina), od kojih su neki pisani na francuskom, njemačkom, češkom i
latinskom jeziku. Desetine njih su stariji od 100 godina, a najstarija knjiga29 datira iz
1739. Pretežno su istorijskog i arhivističkog sadržaja. Među časopisima i novinama
najkompletnija je zbirka lokalnog lista Glas komuna.
Danas su u kancelariji Arhiva u Doboju zaposlena dva službenika, od kojih
jedan u Odjeljenju za sređivanje i obradu arhivske građe, a drugi u Odjeljenju za
zaštitu arhivske građe van arhiva. Kancelarija u Doboju je stvarno i mjesno nadležna
za područja Grada Doboja i opština Bosanski Brod, Vukosavlje, Derventa, Donji
Žabar, Modriča, Pelagićevo, Petrovo, Teslić, Šamac i Stanari. Važno je napomenuti
da se u Arhivu nalazi dokumentacija većine preduzeća iz regije koja su likvidirana ili
otišla u stečaj. Čuvanjem ove građe Arhiv ostvaruje i socijalnu ulogu, jer vrlo često
bivši radnici tih preduzeća jedino u Arhivu mogu da pronađu dokumentaciju kojom
dokazuju radni staž i visinu ostvarenih primanja. Samo takvih rješenja i uvjerenja je
izdato oko 300 prošle godine. Što se tiče poslova zaštite arhivske građe van arhiva,
prošle godine je obavljeno 50 kontrolnih pregleda registratura, date 43 saglasnosti za
izdvajanje bezvrijednog materijala i formirano 16 novih dosijea.
Nažalost, mora se istaći da nisu osigurani adekvatno mikroklimatski, hemijsko-biološki i fizičko-tehnički uslovi za čuvanje i zaštitu arhivske građe, pa je ova
izložena postepenom propadanju i uništavanju. Arhiv ne raspolaže opremom neophodnom za smještaj i zaštitu građe, prostorije u kojima se čuva arhivska građa su
neuslovne, zidovi ruinirani, vlaga je uslovila otpadanje maltera, dotrajale elektro i
vodoinstalacije stvaraju opasnost od požara i poplave, a dotrajala podna konstrukcija
je leglo insekata i glodara koji uništavaju građu. Mjere zaštite od požara nisu u

( http://www.arhivrs.org/Doc.aspx?subcat=23&cat=3&id=36&lang=cir )
29
Historiae Profanae Quatuor Monarchiarum Assyricae, Persicae, Graecae, & Romanae Regnorumque, & Democratiarum eis cohaerentium Examina: Stylo plano, brevi & facili in gratiam studiosae
Juventutis Gymnasiorum Scholarum Piarum in Provinciae Germaniae, Pars I.
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skladu sa propisima. Zbog ovakvog stanja prijeti mogućnost mikrobiološke zaraze, te
ugrožavanja sigurnosti imovine i građana u blizini zgrade.

Zgrada Arhiva 2018. godine
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ZNAČAJ OBRADE ARHIVSKE GRAĐE
U FUNKCIJI NJENE ZAŠTITE
Abstrakt: U radu se govori o istorijatu arhivske struke u Crnoj Gori, organizacionoj strukturi, iskustvima obrade i zaštite arhivske građe u Državnom arhivu, primjeni dva osnovna načela sređivanja i obrade arhivske građe i izradi informativnih
sredstava.
Ključne riječi: Arhivska i registraturska građa, provenijencija, prvobitni red,
stvaralac/držalac, arhivski fondovi i zbirke, sređivanje i obrada arhivske građe, informativna sredstva.
Istorijat – institucionalni razvoj arhivske struke na tlu Crne Gore
Arhivi i arhivska služba u Crnoj Gori baštine dugu tradiciju i razvili su se kao
proizvod praktičnih potreba društva da akta nastala radom administrativnog aparata
sistematizuje, kako bi poslužila u dokazne svrhe ili kao izvor za proučavanja u
raznim naučnim oblastima.
Začeci arhivske djelatnosti na tlu Crne Gore vezuju se za organizovanu administraciju na dvoru dukljanskih vladara i to na prelasku iz stare u novu eru. U prilog
ovoj pretpostavci govore natpisi pronađeni na pomenutom lokalitetu.1 Paralelno sa
profanom arhivskom građom srednjovjekovnih vladara, nastajala je i crkvena arhivska građa, pretežno u brojnim skriptorijima, bilo onim na Primorju ili u kontinentalnom dijelu današnje Crne Gore.2
1

Srđan Pejović, Prilozi proučavanju istorijata i razvoja arhivske službe u Crnoj Gori (Prvi dio – do II
svjetskog rata), ''Arhivski zapisi'', X/2003, br. 1–2, str. 7–42; Vojislav D. Nikčević, Arhivi na tlu Crne
Gore od IV do XIV vijeka, ''Crna Gora u arhivskim dokumentima kroz vjekove'', Cetinje, januar 2002,
str. 11–17
2
Treba pomenuti neke od najstarijih poznatih arhivskih izvora: pismo kralja Mihaila Vojislavljevića
papi Grguru VII iz 1077, povelju iz 1100. Mihailovog sina Bodina, ili Pontifikal i Lekcionar Kotorske
biskupije (1090–1123), ispravu iz 1124. kotorskog biskupa Ursacija, ispravu iz 1200. koju je sastavio
prvi poznati notar iz Kotora Junije prezbiter itd. Viđi: Srđan Pejović, Prilozi proučavanju istorijata...;
Dušan Sindik, Pontifikal Kotorske biskupije u Lenjingradu, ''Istorijski časopis'', XXXI, Beograd 1984,
str. 53–66); Jelena Živković, Pregled istorijskog razvitka arhivske službe u Crnoj Gori, ''Arhivski fondovi i zbirke u Republici Crnoj Gori'', Cetinje 2001, tom II, str. 11–15.
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Prvi oblici arhivske djelatnosti prisutni su i na dvorovima Nemanjića, Balšića,
Crnojevića.3 Uz dvorske kancelarije paralelno je postojala i mitropolitska kancelarija,
koju u kasnijim godinama vode crnogorski mitropoliti iz vladarske dinastije Petrović
– Njegoš. U doba vladavine Petra I Petrovića Njegoša pri crnogorskom Praviteljstvu
i Sudu osnovana je ''Narodna kancelarija'', u kojoj se vodi organizovana arhivska djelatnost.
Reformom iz 1879. godine,4 koja predstavlja prekretnicu u organizaciji javne
vlasti i uprave, donosi se naredba, tj. upravne mjere za regulisanje rada državnih i
lokalnih organa i sudova. Kako bi se sačuvala arhivska građa iz proteklog vremena,
pristupilo se organizaciji ustanove državnog arhiva. Po nalogu knjaza Nikole I dvorski bibliotekar Filip Kovačević sastavlja Uputstvo o uređenju Državne Arhive, kao i
Pravilnik za sprovođenje ovog uputstva (1895).5
U sklopu mjera na unapređenju sistema državne uprave donesena je 1868.
godine oduka o finansijskoj reformi, po kojoj u državnu imovinu spada ''sav Arhiv'',
što predstavlja podržavljenje cjelokupne arhivske građe u tadašnjoj Crnoj Gori.
Arhivska djelatnost se kroz arhivsku instituciju modernog tipa razvija tek od
1948. godine. Istina, da bi se sačuvala dvorska arhiva, pri Državnom muzeju na Cetinju osnovano je 1926. Arhivsko odjeljenje, sa zadatkom da sređuje i čuva arhivsku
građu iz prošlosti Crne Gore. U poslijeratnom periodu se 1948. osniva Arhivsko
odjeljenje Istorijskog instituta NR CG na Cetinju, u kojem se objedinjuje i smješta
sva do tada sačuvana građa države Crne Gore.
Prvi počeci Arhiva kao institucije sežu u vrijeme kada je Državni arhiv
NRCG formiran na osnovu Zakona o državnim arhivima 31. 12. 1951. kao matična
ustanova za oblast arhivske službe u Crnoj Gori, sa ulogom stručne nadležnosti nad
čitavom Republikom Crnom Gorom. Državni arhiv NRCG je 1963. preimenovan u
Arhiv NRCG, 1978. u Arhiv Crne Gore, a 1992. u Državni arhiv Crne Gore.
Vlada NR Crne Gore je 30. novembra 1949. donijela Uredbu kojom se osniva
arhiv pod imenom Državni arhiv u Kotoru, sa ciljem preuzimanja i zaštite arhivalija
nastalih na području Boke Kotorske od najstarijih vremena do 1918.
Ubrzo pored ova dva arhiva, u pravcu širenja arhivske mreže u Crnoj Gori,
formira se 1956. Arhiv Herceg Novog, pod nazivom Arhiv i naučna biblioteka. Osnovan je Odlukom NOO Herceg Novi, br. 12569 od 11. 11. 1956. Pod ovim nazivom
radi do 1971. godine, kada je preimenovan u Arhiv Herceg Novog, sa dva odjeljenja
(arhivsko i bibliotečko). Arhivsko središte Bijelo Polje osnovao je Državni arhiv
NRCG Rješenjem br. 500 od 30. septembra 1955. godine, kao jednu od svojih organizacionih jedinica sa nadležnošću za Bjelopoljski (Opština Bijelo Polje i Mojkovac),
Beranski (Opština Berane i Rožaje), Andrijevički (Opština Andrijevica i Plav) i Plje3

Jelena Živković, Arhivska djelatnost u Crnoj Gori – Prilog pitanju razvoja arhivske službe u Crnoj
Gori, ''Arhivski zapisi'', Cetinje 1994, str. 10–17
4
Srđan Pejović, Prilozi proučavanju istorijata i razvoja arhivske službe u Crnoj Gori (Prvi dio – do II
svjetskog rata), ''Arhivski zapisi'', X/2003, br. 1–2, str. 7–42
5
Mirjana Kapisoda, Uputstvo o uređenju Državne arhive, ''Arhivski zapisi'', 1997, br. 1–2, str. 34–45
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valjski (Opština Pljevlja i Žabljak) srez. Arhivski centar Nikšić osnovan je 1. septembra 1959. kao jedna od organizacionih jedinica Državnog arhiva NRCG, sa teritorijalnom nadležnošću za Opštinu Nikšić sa Grahovom, Velimljem, Plužinama, Šavnikom i Žabljakom. Državni arhiv NRCG je u ovom periodu u skladu sa svojim ovlašćenjima činio napore na širenju arhivske mreže u Crnoj Gori. Međutim, većina arhiva se, usljed promjena zakona i načina finansiranja, organizovala na nivou opštinskih
ustanova za kulturu i nauku (centri za kulturu, zavičajni muzeji, narodni univerziteti
itd.).
Širenje arhivske mreže nastavlja se 1959. osnivanjem Arhiva za radnički
pokret pri Istorijskom institutu SRCG, zatim Opštinskog arhiva Budva 1976. (od
1985. Istorijski arhiv Budva), Opštinskog arhiva Podgorice 1980, Arhiva i muzeja
Ivangrada 1982. i Opštinskog arhiva Bar 1986. godine. Treba spomenuti da je pri
Arhivu Crne Gore na Cetinju 1973. osnovano Arhivsko odjeljenje za područje opštine Cetinje.
Ipak, dvanaest opština u Crnoj Gori nijesu bile pokrivene mrežom arhivskih
institucija. Na osnovu Zakona o državnoj upravi (1991), Zakona o arhivskoj djelatnosti (1992) i Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji DACG (1992)
došlo je do reorganizacije arhivskih ustanova u Crnoj Gori i osniva se Državni arhiv
Crne Gore sa sjedištem na Cetinju, koji objedinjava sve postojeće arhive u Republici
i ujedno mijenja njihov status: od samostalnih ustanova iz oblasti kulture oni postaju
arhivska odjeljenja jedinstvene republičke upravne organizacije. Organizaciono se
arhivskim odjeljenjima pokrivaju sve opštine u Crnoj Gori i one koje do tada nijesu
imale na svojoj teritoriji organizovanu brigu o arhivskoj građi (Kolašin, Danilovgrad,
Plužine, Šavnik, Mojkovac, Andrijevica, Plav, Rožaje, Pljevlja, Žabljak, Ulcinj i
Tivat).
Arhivska građa u organizacionim jedinicama Državnog arhiva
Djelatnost Državnog arhiva odnosi se na kontrolu, zaštitu, evidentiranje, izlučivanje, preuzimanje, sređivanje, obradu i korišćenje arhivske građe koju stvaraju u
svom radu državni organi i ustanove prema kojima Država vrši prava i dužnosti.
Državni arhiv obavlja poslove koji se tiču arhivske građe ustanova, pravnih i fizičkih
lica koja su od značaja za Crnu Goru, priprema programe razvoja ove djelatnosti,
vodi centralnu evidenciju o građi, brine o zaštiti, ustanovljava jedinstvenu metodologiju obrade građe, planira usavršavanje arhivskog kadra i niz drugih potreba.
Državni arhiv ima svoje organizacione jedinice u gotovo svim opštinama u
Crnoj Gori i koristi ukupno 6.052 m2 prostora. Od toga je 3.698 m2 prostor za smještaj arhivske građe, 1.415 m2 kancelarijske prostorije, a preostalih 939 m2 se odnosi
na konzervatorsku radionicu, čitaonice, izložbeni prostor i ostalo. U vlasništvu Arhiva tj. države je 4.140 m2 ili 68%. U većini slučajeva veličina i kvalitet prostorija koje
se koriste ne zadovoljavaju potrebe za smještaj, čuvanje i korišćenje arhivske građe
kao ni za rad 150 uposlenih službenika i namještenika.
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Problem je složeniji i urgentniji utoliko što postoji potreba za stalnim preuzimanjem od niza stvaralaca/držalaca arhivske građe koja je već prispjela i pripremljena. Za njen smještaj je preostalo još vrlo malo slobodnog prostora, a u nekim odsjecima ga više i nema.
Prema novom Pravilniku o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji Državnog
6
arhiva , koji je usvojila Vlada Crne Gore 2019. godine, utvrđene su organizacione
jedinice i njihov djelokrug (tri sektora, jedno odjeljenje, Služba za opšte poslove i
Služba za finansijske poslove) na sljedeći način:
1 – Sektor za arhivsku građu od značaja za Državu, sa pet odsjeka:
1. Arhivski odsjek Centralni depo – Cetinje
2. Arhivski odsjek za sređivanje i obradu arhivske građe do 1945. g. – Cetinje
3. Arhivski odsjek za sređivanje i obradu arhivske građe od 1945. g. – Cetinje
4. Arhivski odsjek – Istorijski arhiv Kotor
5. Arhivski odsjek za istoriju radničkog pokreta – Podgorica
2 – Sektor za arhivsku građu od značaja za jedinice lokalne samouprave, sa četrnaest
odsjeka
1. Arhivski odsjek – Podgorica, za glavni grad Podgoricu, sa sjedištem u
Podgorici
2. Arhivski odsjek – Danilovgrad, za Opštinu Danilovgrad, sa sjedištem u
Danilovgradu
3. Arhivski odsjek – Nikšić, za opštine Nikšić, Plužine i Šavnik, sa sjedištem
u Nikšiću
4. Arhivski odsjek – Bijelo Polje, za Opštinu Bijelo Polje, sa sjedištem u Bijelom Polju
5. Arhivski odsjek – Berane, za opštine Berane i Rožaje, sa sjedištem u Beranama
6. Arhivski odsjek – Andrijevica, za opštine Andrijevica i Plav, sa sjedištem
u Andrijevici
7. Arhivski odsjek – Pljevlja, za opštine Pljevlja i Žabljak, sa sjedištem u
Pljevljima
8. Arhivski odsjek – Kolašin, za opštine Kolašin i Mojkovac, sa sjedištem u
Kolašinu
9. Arhivski odsjek – Ulcinj, za Opštinu Ulcinj, sa sjedištem u Ulcinju
10. Arhivski odsjek – Bar, za Opštinu Bar, sa sjedištem u Baru
11. Arhivski odsjek – Budva, za Opštinu Budva, sa sjedištem u Budvi
12. Arhivski odsjek – Kotor, za opštine Kotor i Tivat, sa sjedištem u Kotoru
13. Arhivski odsjek – Herceg Novi, za Opštinu Herceg Novi, sa sjedištem u
Herceg Novom
6

Pravilnik o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji Državnog arhiva, br. 01-341/15 od 26. 6. 2019.
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14. Arhivski odsjek – Cetinje, za prijestonicu Cetinje, sa sjedištem na Cetinju
3 – Sektor za naučno-informativnu djelatnost i zaštitu arhivske građe van arhiva, sa
dva odsjeka
1. Arhivski odsjek za naučnu, informativnu i kulturno-prosvjetnu djelatnost
2. Arhivski odsjek za zaštitu registraturske i arhivske građe van Arhiva.
4 – Odjeljenje za tehničku zaštitu arhivske građe
5 – Služba za opšte poslove
6 – Služba za finansije.
U posjedu Državnog arhiva nalazi se oko 80% arhivske građe koja je u javnom vlasništvu, a čine je najznačajnije i najvrednije fondovske cjeline iz svih perioda
istorije, sa cijele teritorije Crne Gore, različite provenijencije, jezika i pisma, koje su
se sačuvale do danas.
Danas Državni arhiv raspolaže sa 1.469 raznorodnih arhivskih fondova, što
čini oko 10.772,99 dužinskih metara arhivske građe. Struktura ove arhivske građe je
slijedeća: 545 fondova ili oko 4.263,68 d/m građe se odnosi na državne organe i
organizacije – Sektor 1, a 924 fonda ili oko 6.509,31 d/m građe na lokalne organe i
organizacije – Sektor 2. Pored toga, Arhiv posjeduje i 117 ličnih ili porodičnih fondova sa oko 50 d/m građe, 140 zbirki sa oko 220 d/m građe i preko 50.000 bibliografskih jedinica smještenih u njegovim bibliotekama, kao što slijedi:7
Arhivski fondovi prema vremenu nastanka (osim zbirki i ličnih i porodičnih)
Do 1918. godine
Od 1919. do 1940. god.
Od 1941. do 1945. god.
Poslije 1945. god.
Ukupno:

Broj fondova
280
110
22
1057
1469

Dužnih metara
1.350,18
504,60
131,30
8.786,91
10.772.99

Lični i porodični fondovi
Broj fondova
117

Dužinskih metara
50
Zbirke

Broj zbirki Dužinskih metara
142
220
Bibliotečki materijal
Broj bibliografskih jedinica
7

50.052

Podaci su prikazani prema statističkim podacima ARH-1 za 2013. godinu.
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Sređivanje i obrada arhivske građe
Dužnost samostalne savjetnice/savjetnika obuhvata poslove odnosno radnje i
postupke na arhivskoj građi, a to su: sređivanje i obrada arhivske građe nastale u radu
pravnih i fizičkih lica od značaja za Državu/lokalnu samoupravu; izradu naučnoinformativnih sredstava o sređenim fondovima i zbirkama; izrada normiranih arhivskih zapisa o arhivskoj građi, stvaraocima i funkcijama; izrada odgovarajućih indeksa, registara predmetno-tematskih – azbučnih, imenskih, geografskih – u cilju unapređenja korisničkih funkcija arhiva; ekspertiza arhivske građe; izrada i usvajanje
metodskih uputstava o sređivanju i obradi arhivske građe; sređivanje i obrada arhivske građe u skladu sa važećim metodološkim uputstvima i standardima; učešće u
sprovođenju mjera zaštite pojedinih fondova, zbirki, serija; izrada planova za sređivanje, obradu i zaštitu prioritetnih fondova i zbirki; čuvanje podataka o arhivskoj
građi u propisanoj konvencionalnoj i elektronskoj formi.
Arhivistika je nauka koja se bavi proučavanjem principa i metoda zaštite
arhivske građe radi njenog korištenja kao izvora za istoriju, ostale nauke i opštedruštvene potrebe. Svrha zaštite arhivske građe je, prije svega, u funkciji njenog korišćenja. Osnovni cilj svakog arhiviste je da arhivsku građu prezentuje javnosti i da omogući njeno svestrano korišćenje u naučne i praktične svrhe. Postizanje takvog konačnog cilja rada, koji prolazi kroz mnoštvo etapa, zahtijeva trajan i složen posao koji se
ogleda kroz fazu obrade arhivske građe. Da se to postigne, jedan od uslova jeste
stručna obrada arhivske građe i pružanje informacija iz arhivskih izvora o raznovrsnosti i karakteristikama sadržaja arhivske građe. Obrada arhivske građe je jedan od
najvažnijih i najsloženijih stručnih poslova u arhivima. Od načina na koji je građa
sređena i potom obrađena zavisi u kakvom će se poretku naći, u kojoj će mjeri biti
pristupačna za korišćenje i kakav će biti kvalitet i upotrebna vrijednost obavještajnih
sredstava.
Kada govorimo o arhivskoj građi koja se čuva u Državnom arhivu Crne Gore,
moramo reći da se u njegovim depoima nalazi raznorodna arhivska građa, stepen sređenosti je različit, zavisno od odsjeka do odsjeka, od fonda do fonda ili pak od serije
do serije.
Na nivou Državnog arhiva (u svim odsjecima) ustanovljena je jedinstvena
metodologija rada na obradi arhivske građe, koja se primjenjuje i obuhvata sve fondove, lične i porodične, zbirke arhivalija, fondovske knjige, memoarsku građu, fotografije, mikrofilmove, prepise dokumenata, kopije dokumenata, štampane stvari,
fonotečke materijale, kartografske materijale i drugo. Naravno, treba reći da obrada
slijedi nakon sređivanja fondova, koje se vrši uz poštovanje principa provenijencije,
odnosno načela prvobitnog reda – poretka.
Sređivanje i obrada obuhvata poslove odnosno radnje i postupke na arhivskoj
građi radi njenog dovođenja u poredak kojim se obezbjeđuje odgovarajući nivo
dostupnosti sadržaju arhivske građe fonda, u zavisnosti od stanja građe, utvrđenog
principa za sređivanje i vrste informativnog sredstva koje će se raditi. Princip obrade
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arhivske građe se sastoji u tome da se, ne dirajući u sređenu građu, istraživaču pruže
najraznovrsnije informacije, polazeći od opšteg ka detaljnijem i samim tim da neprocjenljiva vrijednost nauci i arhivistici.
U principu, sređivanje i obrada su u neraskidivoj vezi, jer se tokom obrade
arhivske građe arhivist služi rezultatima sređivanja građe, dajući joj pritom viši nivo.
Dakle, bez poznavanja istorijata stvaralaca arhivske građe, njihovog istorijskog konteksta i društvenopolitičkih prilika u kojima su djelovali, nemoguća je bilo
kakva obrada arhivske građe. Pored poznavanja istorijskog okvira (vrijeme nastanka,
nadležnost, unutrašnja struktura), potrebno je i poznavanje kancelarijskog poslovanja, registraturskog sadržaja i načina odlaganja. Poznavanje ovih elemenata je preduslov da bismo, poštujući osnovni princip provenijencije i prvobitnog reda, uopšte
mogli pristupiti sređivanju i obradi određenog arhivskog fonda.
Sređivanjem arhivske građe utvrđuju se struktura, odnosno red i trajno mjesto
njenog čuvanja u okviru arhivskog fonda ili zbirke i čini osnov za jedan od najvažnijih i najobimnijih poslova u Arhivu. Od samog osnivanja Arhiva arhivska građa se
sređuje poštujući princip provenijencije. Na taj način se uspostavlja njen prvobitni
poredak u skladu sa kancelarijskim poslovanjem stvaraoca fonda. Arhivski fondovi i
zbirke tek nakon završetka postupka sređivanja i obrade postaju dostupni za korišćenje.
Nakon obavljenog sređivanja fondova prelazi se na njihovu arhivističku obradu. Obrada podrazumijeva sve poslove koji se vrše na sređenim fondovima da bi se
oni potpunije zaštitili i što više približili korisnicima za naučne, kulturno-prosvjetne,
privredne, političke i druge potrebe.
Arhivisti obavljaju veoma složene i zahtjevne poslove na sređivanju i obradi
arhivske građe, koji obuhvataju: izradu istorijske bilješke (preliminarne i konačne);
utvrđivanje principa za sređivanje i obradu arhivske građe; klasifikaciju i sistematizaciju arhivske građe prema utvrđenoj metodologiji; tehničku obradu arhivske građe;
uspostavljanje strukture arhivske građe u fondu; izradu spoljne liste – etikete fascikle; popisivanje fascikli sređene arhivske građe; reviziju sređenosti arhivske građe
fonda; pečatanje arhivske građe i sređivanje i umetanje naknadno primljene ili pronađene arhivske građe.
Od samog osnivanja u Državnom arhivu se primjenjuju dva osnovna načela:
1. načelo provenijencije i 2. načelo prvobitnog reda (respect des fonds).
1. Provenijencija se odnosi na porijeklo (izvor) građe, odnosno na njenog
stvaraoca. Ideja o načelu izvornog poretka primjenjuje se čuvanjem građe u njenom
prvobitnom poretku, onako kako je to utemeljio sam stvaralac, što znači da se zapisi
jednog stvaraoca ne bi trebali miješati sa zapisima drugih. Izvorni poredak nije uvijek najbolji način za očuvanje neke cjeline, pa arhivisti moraju upotrijebiti svoje iskustvo i dosadašnju praksu kako bi odredili pravi način za njeno formiranje, posebno
kada se suoče sa nedostatkom jasnog prvobitnog uređenja. Načelo provenijencije u
osnovi pretpostavlja da svaka informacija nastaje u određenom istorijskom kontekstu
– u određenom izvoru informacija. Provenijencija informaciji daje njen puni sadržaj i
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samo u kontekstu cjeline u kojoj je nastalo neko obavještenje ona ima puno svoje
značenje. Na takvom načelu arhivistike zasniva se i načelo za formiranje fonda, koji
predstavlja skup informacija nastalih djelovanjem jednog stvaraoca, odnosno jedne
društveno-pravne osobe ili institucije. Društvene i političke raznolikosti i promjene
područja na kojem djeluje neka institucija svakako podrazumijeva da razgraničimo
građu pojedinih stvaralaca. Da bismo formirali arhivske cjeline, odnosno fondove
nastale od jednog stvaraoca, neophodno je poznavanje institucija (društveni kontekst
i teritorijalna nadležnost). U praksi, nepoznavanje jedne sveobuhvatne informacije za
jednog stvaraoca nerijetko stvara poteškoće u zahtjevu osnovnog načela cjelovitosti
fonda.
2. Načelo prvobitnog reda samo je jedan aspekt načela provenijencije. Raznolikost i razgranatost djelatnosti pojedine institucije odražava se na strukturu, složenost i sadržaj registraturskog poslovanja. To podrazumijeva poštovanje čuvanja informacija koje je u vrijeme njihovog nastanka odgovaralo strukturi pojedine institucije. Isto tako, arhivistika dopušta i slobodni princip prvobitnog reda, koji se temelji
na razradi strukture, odnosno funkcija neke ustanove, pa je dopušteno vršiti korekcije
u rasporedu građe i njezinoj strukturi. Često smo svjedoci, kroz praksu, da je prisutan
nemar i nedosljednost u odlaganju spisa, što nam dodatno pruža i odražava informaciju o tome kakva je bila ta institucija.
Izrada naučno-informativnih sredstava
S obzirom na obim i raznorodni sadržaj arhivske građe i na potrebe korisnika
koji se obično bave tematskim istraživanjima, u Državnom arhivu je prioritet izrada
informativnih sredstava. Istina, informacije o arhivskoj građi su jedna vrsta specijalnih informacija. Njihova specifičnost proizlazi iz činjenice da, pored operativnih
potreba, ove informacije imaju trajnu društvenu i naučnu vrijednost. Arhivi, kao
ustanove koje trajno čuvaju arhivsku građu, imaju zadatak da i informacije o njoj
trajno čuvaju. Svjedoci smo da su arhivisti u posljednje vrijeme stavljeni pred nove
izazove koje im je nametnula informatička tehnologija. Da bismo tim novim izazovima mogli odgovoriti, Državni arhiv se oprema savremenom tehničkom opremom, a
edukacija arhivista ide u tom pravcu, kako bismo mogli primijeniti i nova informatička znanja na izradi savremenih naučno-informativnih sredstava o arhivskoj građi.
Informacije o arhivskoj građi prezentujemo javnosti na različite načine. Najmoćnija
baza informacija o građi su informativna sredstva, koja se dijele prema djelatnosti u
kojoj nastaju, odnosno organizacionim jedinicama (služba za zaštitu arhivske građe
van arhiva, depo, informacije i korišćenje, mikrofilmovanje, konzervacija-restauracija i sređivanje i obrada).
Tokom sređivanja i obrade arhivske građe obavljaju se postupci u cilju izrade
informativnih sredstava o fondovima/zbirkama i sadržini građe u njima. Istraživači se
o sadržaju arhivske građe obavještavaju pomoću informativnih sredstava, kao što su
ulazni inventari, opšti inventari, sumarni inventari, analitički inventari, pregledi,
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opšti katalozi, popisi, regesta, tematski katalozi, pojedinačni spiskovi i popisi građe,
fondova i zbirki. Opšta je podjela na dvije osnovne grupe: informativna sredstva
opšteg tipa i naučno-informativna sredstva užeg tipa.
U prvu grupu – opšteg tipa spadaju informativna sredstva čiji je osnovni
zadatak da informišu korisnike arhivske građe o fondovima i zbirkama koji se čuvaju
u arhivu, ali istovremeno i da štite arhivsku građu od nestajanja, otuđivanja i uništenja, a to su vodič kroz arhivske fondove, pregled fondova i zbirki, opšti inventari,
ulazni inventari i knjige primljene arhivske građe.
Vodiči su informativna sredstva koja pružaju sažeta obavještenja o istorijatu i
sadržaju građe jednog ili grupe fondova do nivoa cjelokupnog arhiva ili države.
Takođe, uvid u građu može se ostvariti i pregledom fonda, koji sadrži popis svih fondova jednog ili više arhiva.
Inventar pruža podatke o arhivskoj građi koja je sređena i obrađena i ima
karakter službenog dokumenta kojim se utvrđuje imovina arhiva. U zavisnosti od
broja podataka koje pružaju, inventari mogu biti opšti, sumarni i analitički. Opšti
inventar daje pregled svih fondova i zbirki u arhivu iz kojeg se mogu dobiti podaci o
sadržini, strukturi, opštem i brojnom stanju njegove građe, poslovima obavljenim na
njoj i o izrađenim informativnim sredstvima.
Drugu grupu – užeg tipa čine informativna sredstva koja omogućavaju uvid u
sadržaj građe fondova i zbirki. U tu vrstu informativnih sredstava spadaju analitički
inventar, sumarni inventar, regesta, katalozi i indeksi fonda/zbirke – kao pomoćna
naučno-informativna sredstva.
Navedena su najznačajnija informativna sredstva bez kojih nema informacionog sistema, informativne djelatnosti, nema mogućnosti za razvijanje pa čak ni za
opstanak arhivske djelatnosti. Njihova izrada predstavlja najkreativniji dio posla svakog arhiviste u arhivu. Pri izradi informativnih sredstava arhivista obrađuje ogromnu
količinu podataka, osmišljava ih i pretvara u informacije.
Analitički inventar pruža detaljne opise sadržaja i spoljnih obilježja predmeta
ili pojedinih dokumenata fonda. Uz sumarne i analitičke inventare rade se imenski,
geografski, predmetni ili stvarni, hronološki i kombinovani registri kao pomoćna
informativna sredstva. U velikoj mjeri se koristi popis, kao informativno sredstvo
koje nastaje prije sređivanja i obrade arhivske građe i pruža kratak opis sadržaja
fascikli, kutija ili svežnjeva i popis fondovskih i pomoćnih fondovskih knjiga.
Regesta su informativna sredstva koja daju sažet izvod sadržine dokumenta,
njegovu signaturu, datum i mjesto nastanka, naziv adresanta i adresata i spoljašnje
oznake (vrsta, oblik, jezik, pismo, način reprodukcije, materijal na kome je pisan i
broj listova).
Katalozi su informativna sredstva koja se rade za bilo koji dio arhivske građe,
počev od dijelova pojedinih dokumenata pa do fondova jednog ili više arhiva. Zavisno od broja i načina obrade podataka, katalozi mogu biti sistematski (podaci o sadržini arhivske građe grupisani su prema granama nauke ili po oblastima ljudske djelatnosti), predmetno-tematski (podaci su grupisani prema temama ili problemima u
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okviru nauke ili djelatnosti), predmetni (podaci su grupisani prema pitanjima, pojmovima, licima, geografskim nazivima), hronološki (podaci o određenom događaju grupisani su po vremenskim periodima, godinama i datumima) i imenski (sadrži samo
imena i prezimena lica, pseudonime državnih i naučnih radnika, umjetnika, književnika itd.).
Naučno-informativno sredstvo koje se na nivou Državnog arhiva najčešće izrađuje je sumarni inventar, koji na dobar i lako pristupačan način daje informacije o
građi i njenom sadržaju (istorijska bilješka, opis sadržaja građe fonda). Sumarni inventar arhivskog fonda je naučno-informativno sredstvo o arhivskoj građi koje na
jasan i pregledan način obavještava o fondu ili zbirci u cjelini, zatim o obliku sistematizacije arhivskih jedinica u okviru arhivskog fonda (knjiga, kutija, fascikl), o
strukturi i sadržini arhivske građe unutar jednog fonda ili zbirke. Ovaj inventar obrađuje ''sumarno'' sadržaj svake arhivske kutije na koncizan način. Osim što nas informiše o sumarnoj sadržini arhivskih jedinica, on ujedno služi i kao sredstvo za materijalno obezbјeđenje arhivske građe arhiva. Iz ovakve višestruke svrhe sumarnog inventara proizlaze i njegov sastav i način izrade. Prvi uslov za izradu sumarnog inventara je da fond ili zbirka treba da budu potpuno sređeni prije početka izrade inventara, a bezvrijedаn registraturski materijal izlučen. To je ''condicio sine qua non'', uslov
bez koga se ne može početi izrada naučno-obavještajnih sredstava o arhivskoj građi.
Sumarni inventar predstavlja jedno od najvažnijih sredstava opisa arhivske građe,
odnosno najbolju imovinsku knjigu аrhiva. On mora biti urađen objektivno i kritički,
jer se u njemu evidentiraju arhivske jedinice jednog fonda ili zbirke kroz određeni
poredak inventarnih jedinica, koje služe da arhivsku građu možemo u svakom trenutku na efikasan način pronaći i dati na korišćenje.
U toku priprema odnosno obrade arhivske građe od krucijalnog su značaja
istraživanje i proučavanje istorijata stvaraoca fonda za određeno društveno uređenje
ili oblast djelatnosti, izrada preliminarnih i konačnih istorijskih bilješki i izrada naučno-informativnih sredstava. Naučno informativnim sredstvima arhivist prenosi svoje
stečeno znanje o građi drugim arhivistima i širokoj javnosti i na taj način pruža značajnu pomoć zainteresovanim strankama na pronalaženju određenih činjenica. Ne
postoji jedinstven oblik koji bi obuhvatio sva obavještenja ili informacije koje arhivist pruža o građi u funkciji mogućnosti udovoljenja svim zahtjevima zainteresovanih lica. Istorijska bilješka, kao sastavni dio sumarnog inventara, predstavlja značajno pomoćno informativno sredstvo za istraživače i druge korisnike. Za istraživače je
veoma važno znanje o statusu, djelokrugu, funkcijama i djelatnostima, položaju i
društvenom uticaju na događaje i zbivanja, mjestu u hijerarhijskoj strukturi državnih
i drugih institucija i drugim podacima koji ukazuju na značaj arhivske građe. Od izuzetnog je značaja organizaciona struktura i način na koji je arhivska građa jednog
fonda sređena. Kao što smo naveli, istorijska bilješka je sastavni dio svakog sumarnog inventara, bez kojeg se nijedan arhivski fond ili zbirka ne smatraju arhivistički
sređenim niti se, po pravilu, mogu davati zainteresovanim istraživačima na korišćenje. Naime, kada je dobro sačinjena istorijska bilješka, onda ona istraživaču daje po38
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laznu osnovu za daljnji rad. Da bi se arhivska građa dovela u poredak koji na najbolji
način odražava djelatnost držaoca/stvaraoca građe i potrebe njenog korišćenja, neophodno je prvenstveno proučiti i utvrditi strukturu, sistem klasifikacije i sistematizacije građe i sačiniti istorijsku bilješku kao informativno sredstvo koje je podložno promjenama i izmjenama (dopunjavati je novim saznanjima). Prema navedenom, izrada
informativnih sredstava nastaje tokom procesa rada na građi, sa osnovnim ciljem zaštite arhivske građe i njene veće dostupnosti. Informativna sredstva karakteristična su
po tome što daju jasnu i pouzdanu informaciju, a proizvod su složenog autorovog
rada da prezentuje sadržaj građe od pojedinačnog predmeta do podataka sadržanog u
njemu. Dileme nema, naučno-informativna sredstva, počev od vodiča pa do analitičkih opisa, služe svakom zainteresovanom korisniku da stekne uvid u bogatstvo sadržine pisanog kulturnog dobra i da mu omogući efikasnost u pronalaženju relevantnih
podataka za konkretnu temu kojom se bavi.
Arhivi su ustanove zadužene za trajno čuvanje i zaštitu arhivalija, njihovu
stručnu obradu i pružanje informacija iz arhivskih izvora. U kontekstu očuvanja
arhivske građe kao kulturnog dobra od nacionalnog značaja, na nivou Državnog arhiva, Rješenjem broj 04-55/2 od 12. 6. 2007, utvrđeno je za 205 arhivskih fondova i
zbirki da imaju svojstvo pokretnog spomenika kulture.
Veoma je značajno navesti da su Ministarstvo kulture i Uprava za zaštitu kulturnih dobara, nakon određenih nedostatnosti u prošlosti i brojnih višegodišnjih iscrpnih rasprava, sproveli 2013. godine ''Projekat revalorizacije materijalne i nematerijalne kulturne baštine u Crnoj Gori''. Projekat je sa egzaktno i precizno utvrđenom
platformom o stručnom sadržaju i formi neophodnih dokumenata obuhvatio revalorizaciju 1.363 nepokretna i 598 pokretnih kulturnih dobara. Na revalorizaciji pokretnih
kulturnih dobara u Crnoj Gori učestvovao je i Stručni tim od 16 arhivista, koji su po
datim smjernicama implementirali 205 elaborata za arhivske fondove i zbirke koji se
nalaze i čuvaju u Državnom arhivu. Ovo je prvi put da se vrši sistematičan stručni
postupak procjene svih parametara od značaja za kulturno dobro, kroz pojedinačni
elaborat, sa 16 poglavlja, za svako pokretno kulturno dobro Crne Gore.
Zaključak
Arhivska djelatnost nije posebno atraktivna i interesantna građanstvu, a arhivi
su ustanove javnoga karaktera koje posjeduju unikatne dokaze o pojavama i događanjima iz prošlosti bitne za život ljudi, društva i države.
Arhivski dokument je jedinstven i nezamjenljiv. Ima višestruk značaj: kao
primarni istorijski izvor, dokazno sredstvo, izvor informacija i značajno pokretno
kulturno dobro.
S osnovnim ciljem zaštite arhivske građe, da bi se sačuvao zapis, arhivisti
sređuju i obrađuju arhivsku građu, kako bi tim postupcima zauzela svoje stalno mje39
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sto, izrađuju naučno-informativna sredstva radi pružanja informacija javnosti iz
arhivskih izvora i njihove lakše dostupnosti.
Svrha i cilj izrade arhivskih naučno-informativnih sredstava, opšteg i užeg
tipa, pored ostalog je da posreduju između arhivske građe i njenih korisnika, služeći
lakšem pronalaženju odgovarajućih činjenica i informacija u arhivskoj građi.
Svako društvo ima potrebu i interes da sačuva zapise koje povezuje sa svojim
identitetom, vrijednostima i dostignućima, a isto tako da ih sačuva kao kulturno dobro i obezbijedi im trajnost.
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АРХИВИ И ХРИШЋАНСКА КУЛТУРА
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Апстракт: У раду се дају основне црте развоја архивистике, односно
њен настанак се поставља у контекст културолошког одређења од XVI века до
новијег времена. Архивистика, као дисциплина која се технички и суштински
бави писаним документима, родила се у хришћанској цивилизацији. Западно и
источно хришћанство производе не само верске списе, него и велику количину
правно-административних докумената. Однос према тим текстовима био је
прагматичан. Они су имали моралну вредност, као и потврду неких економских
или јуридичких повластица. Савремена историјска наука развила се кроз критички приступ како религиозним списима (Свето Писмо, житијна књижевност,
литургијски текстови) тако и правним документима, тј. прагматичкој писмености (повељама и исправама).
Кључне речи: архивистика, архивска наука, критицизам, хришћанство,
црква.
Од тренутка свога настанка архиви у својој дугој, али у српској науци
(архивистици и историографији) мало истраживаној историји, поседују две
подлоге развоја. Оба подразумевана поља су веома захвална за архивску теорију и откривају сензибилитет и укус архивисте као појединца и стручњака.
Такође, та теоријска поља су препозната још од првих теоретичара архива и
архивске делатности у XVI и XVII веку, тј. од ''претеча архивске мисли''. Прва
подлога развоја архива и архивистике је правна, а друга културолошка. Протагониста прве је Немац Јакоб фон Реминген, а на другој се више задржавао Италијан из Истре Балдазаре Бонифације1 (Baldassare Bonifatio, 1585–1659), који
свакако представља незаобилазно име у историји светске и европске архивске
науке. Његов трактат De archivis liber singularis, објављен 1632. године, чини
по изложеним идејама значајну карику у развоју архивистичке литературе XVII
века. У његовом делу се сумира рад на документима у класичној старини и у
1

Видети: Е. В. Старостин, Зарубежное архивоведение (проблемы истории, теории и
методологии), Москва 1997, 11–19
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раном хришћанству.2 Јакоб фон Раминген (Jacob von Rаmmingen) је 1571. године објавио Von der registratur und jren Gebäwen, у ком је обратио пажњу на
стварање докумената у канцеларијама, а под покровитељством државних власти, укључујући и начин њиховог чувања и коришћења.3
Оно што архиве блиско повезује са хришћанском културом и цивилизацијом, указујући нам да они у савременом смислу и проистичу из њих, јесу
следеће чињенице које се хронолошки подударају: 1. уобличавање материјала
за писање (пергамента и папируса, појава књижних кодекса) десило се у формативном периоду хришћанства (у IV веку), када је у Римском царству хришћанство постало призната и владајућа религија. 2. Културни успех средњовековне цркве везан је у великој мери не само са производњом богослужбених,
правних и других верских текстова, већ и са продукцијом докумената, исправа
(повеља и диплома у најширем смислу) које су биле правна потврда и доказ
остварених привилегија (верских заједница – епископија и манастира) у древним хришћанским монархијама.
У средњовековним канцеларијама, местима где су настајале хартије од
јавног значаја, долази до спајања, односно пројављује се прагматична веза
доказа, друштвене моћи и остварених имовинских и других привилегија. Средњовековна архивска грађа, практична употреба и циркулисање документације
сведоче о превласти писарске вештине (технократији), а затим и о распростирању политичке моћи (αρχη, односно ''держава'', тј. ''повељеније'' наших старих
споменика) и утилитарној комеморацији (''evidentia'', тј. ''memoria'') која временом прераста у одлучујуће и пресудно сећање.
На тој подлози архивске тријадологије (технике писања, институционалне моћи и религијског памћења) развиле су се две практичне делатности, обе у
крилу западноевропског хришћанства. Научна методологија читања и тумачења средњовековних извора брусила се на материјалном документарном фундусу средњовековних манастира, повеља, писама и диплома. Такозвана bella diplomatica из XVII века допринела су развоју свести о чувању историјски важних
докумената.4 Са друге стране, конзервација, као метод и практични поступак за
продужавање века трошног и оштећеног материјала који на себи има записе,
створена је такође у римокатоличкој културној средини, показујући да
практичан живот не познаје сукобљеност науке и разума на једној страни, и
верских осећања на другој. Први пример рестаурације једног документа датује
из 1577. године, када је Comagnia della Croce al Templo у Фиренци извршила
физичко чишћење и сређивање својих књига и уговора.5 Отварање ватиканских
2

Baldassare Bonifatio, De archivis liber singularis..., Venetis 1632, passim; Lester K. Born,
Baldassare Bonifario and His Essay De Archivis, The American Archivist, Vol. IV, No. 4, 221–237
3
The earliest predecessors of archival science, Jacob von Rammingen’s two manuals of registry and
archival management, printed in 1571, translated by JBLD Strömberg, s. l. s. a, 16–102
4
Viktor Novak, Latinska paleografija, Beograd 1952, 6–7
5
Josip Buturac, Arhivska čitanka, Zagreb 1950, 77
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архива помогло је узлету историјских истраживања за периоде после Тридентског сабора (1545–1563). Западноевропска историографија поменутог периода
се добрим делом огледала на критици, проучавању и контекстуализацији
архивске грађе која се чувала у Риму, у крилу седишта Римокатоличке цркве.6
Хришћанство као вера, само по себи, исторично је много више него
античке верске представе које, као паганске сликовите космогоније и митологије, људски ум окрећу даље од класификације и хронолошке периодизације.
Правни доказ хришћанског јавног документа увек је полазио од личности (владара, племића или епископа) која је документ издавала. Вредност евиденције
потврђивана је висином друштвеног положаја. Отуда и многи фалсификати,
попут, тзв. Константинове даровнице, која је требало да подигне папски ауторитет и доведе га у везу са привилегијама из доба цара Константина Великог
(306–337).7 Писменост се повезивала са моћи, не само оном политичком и
друштвеном, него и снагом која је била дивинизована. Она је била битна
одлика елите, а на првом месту свештеничке.
Практична употреба докумената из хришћанске цивилизације надишла
је и продрла и у савремено секуларно, тј. постмодерно време које има елементе
антихришћанства. Лучијана Дуранти у својој студији, објављеној касније и као
посебна књига, изнела је занимљиву опаску и запажање да је модерни e-mail и
електронска комуникација у формалном смислу заправо чедо средњовековне
дипломатике која је настала у хришћанском озрачју, односно да се у свакодневном канцеларијском пословању, преписци, потврдама и слично држимо принципа очигледности (евидентности) наслеђеном из средњовековног културног
развоја.8 Документа средњег века која имају економску и правну интенцију, у
складу са верским сентиментима и увреженим мишљењем епохе у којој су
настала, имају библијске и одређеним делом препознатљиве литургијске елементе. Богослужбена μνημεια9 (на црквенословенском: памятъ) јесте духовни
концепт забележен и у правним документима средњега века. Памет и памћење
је божански процес у коме човек може да учествује по искоришћеној дарованој
благодати и учињеном добром подвигу. У литургијским текстовима се говори о
''истини ствари'' – ''вещей истина'', тј. ''veritas rerum'', a сам култ понекада јесте
6

Owen Chadwick, Catholicism and History (The Opening of the Vatican Archives), Cambridge 1976,
passim.
7
Радомир В. Поповић, Појмовник црквене историје, Београд 2014, 192–193
8
Luciana Duranti, ''Diplomatics – New Uses of an Old Science'', Archivaria – The Journal of the
Association of Canadian Archivists, no 28, Ottawa (1989), 7–24
9
Старогрчка богиња Мнемосина била је кћи Урана и Геје (Неба и Земље) и као таква спада у
прву пројектовану слику обоготворене примордијалне апстракције, јер је створена од два од
четири основна елемента. Она је имала част да јој Хермес првој изводи своја уметничка дела.
Реч је о некој врсти ''архивизма'' у најстаријем митолошком слоју. (Видети: Драгослав Срејовић, Александрина Цермановић-Кузмановић, Речник грчке и римске митологије, Београд 1989,
sub voce Мнемосина)
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''вршење спомена'' – ''творенie памяти''.10 Хришћанско памћење, по учењу Цркве, заправо води и јамчи живот како овога тако и онога света, јер кога Бог (Света Тројица) памти и препознаје по имену, тај је уписан у књигу вечности и
налази се у наручју праоца Авраама. Екстремни став имамо код мормона у
Северној Америци, где се матичне књиге љубоморно чувају као доказ спасених
душа и као аргумент у борби са Нечастивим на попришту Страшног суда. 11
Источноримски цар Јустинијан I (527–565), на подлози правног наслеђа
Старог Рима, незнабожачког, у једном свом законодавном акту пропагира архивистичку политику Царства. Наиме, у једној новели цар је заповедио: ''Нека
твоја еминенција нареди за сваку провинцију да се у градовима уреде јавне
зграде у којима би дефенсори (градски чиновници) могли сместити писане споменике, уједно нека изаберу некога ко ће списе чувати да се не би оштетили и
да би они који их буду тражили могли лако да их пронађу. Дакле, дефенсори
морају основати архив и што је досад у градовима у том погледу било пропуштено, мора да се исправи''. Ово место из Јустинијановог законодавства је
привлачило архивске теоретичаре, на првом месту Балдазара Бонифација, а у
новије време Теодора Шеленберга.12 Писани документ, као доказ у јавној сфери, користио се још у време претхришћанско, трагови такве употребе су веома
рано засведочени, одсликавајући општељудски изум и регулу друштвеног
понашања. Наиме, за време цара Хамурабија, који је био савременик праоца
Авраама, у 18. веку пре Христа, један незадовољни потраживач свога дуговања
могао је властима да пружи следећи доказ о свом несрећном пословању: ''Ја сам
дао у зајам господину Синмару 30 кура (мерна јединица, прим. аутора) зрна.
Код мене се чува таблица. По истеку временског рока ја сам затражио назад,
али ми он није дао ни зрна''.13
Класичан рад, који синтетски приказује развој архива у старом веку, од
држава Месопотамије, преко Старог Египта и античке Грчке до републиканског и царског Рима, јесте из пера класичара, историчара и архивисте Ернеста
Познера (1892–1980). Улога ране цркве у чувању докумената је била велика, а
царски хришћански Рим је несумњиво био посредник чувања знања и архивских достигнућа између старог и средњег века.14
У случају српског историјског искуства и развоја, углавном се сачувала
средњовековна архивска грађа црквеног порекла из имовинско-правних односа
манастирских и монашких обитељи. Владарске, великашке и друге повеље за
10

Минея общая, Москва 2002, на разним местима
Уп. Pascal Marie Varieur, ''The Small, Limited or Specialized Church Archives'', American
archivist (1961), 451–456
12
T. R. Schellenberg, Modern Archives – Principles and Techniques, with a new introduction by H.
G. Jones, Chicago 2003, мото књиге иза наслова
13
Н. В. Бржостовская, Архивы и архивное дело в зарубежных странах (история и современная
организация) – учебное пособие, под редакцией Ю. Ф. Кононова, Москва 1971, 10
14
Ernst Posner, Archives in the Ancient World, Massachusetts 1972, 205–223
11
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цркве и манастире, те имовински опсег и демографски значај коју нам таква
документа нуде, чине највећи фактографски потенцијал изворне грађе за историчаре средњовековне епохе. Са друге стране, преостали административни и
кореспонденцијски списи, настали у патријаршијској и епископским канцеларијама, страдали су у највећем делу, пропали и нестали у метежима националне
историје, која је са најездом Турака попримила облике агоније и трагизма.
Архивска грађа је нестајала у присилним сеобама, крвавим ратним походима и
скрнављењем хришћанских светиња.
Када је реч о архивској грађи српске црквене провенијенције, треба увек
имати на уму речи ученог и добро обавештеног историчара Цркве Радослава М.
Грујића (1878–1955), који је, говорећи о туробном стању црквене архивистике
и архивске документације, записао: ''Али нема сумње да је знатан део пропао и
због немара и незнања представника разних црквених институција у којима су
се налазили стари архиви''.15 Најстарији попис документарне грађе Хиландарског архива потиче из 1299. године. Ради се о попису грчких повеља који је
написан на старосрпском језику. Тамо је речено да се ''у костретном ковчегу''
налази ''шездесет и шест комада повеља царских и кефалијских''. 16 Важна
манастирска документа су се налазила још ''у другом ковчегу'', затим у ''платненом сакулиону'', а документа се издвајају по важности царске администрације
која их је издала и по спољашњим обележјима (печатима и слично).17 Документа се, најгрубље речено, идентификују као ''хрисовуља'', затим као ''књига'' и, на
крају, као ''купеница''.18
''Хрисовуља'' је царска повеља за златним печатом, ''књига'' је документарни спис кога је издала власт мање важности или има мањи значај, а технички наликује преклопљеном листу књишког формата. Са њом подруку иде и
''хоризма'' (оризма), док је ''купеница'', несумњиво и дефинитивно, купопродајни уговор. Белешка јеромонаха Никандара је новијег времена, судећи по језику
његовог записа, а такође говори о свести о документу у времену које је уследило после средњег века: ''Овде је попис (ωглавленie) свих грчих хрисовуља
царских и свих других датим манастиру нашему у разна времена. И копије су
њихове у њему, ако неко хоће да чита''.19
''Ковчег'' и ''сакулион'' (= платнена врећа, торба), који се помињу као
техничка заштита драгоцених списа архива манастира Хиландара, подударају
15

Радослав М. Грујић, Азбучник Српске православне цркве, Београд 1996, 16–17; Hrvatska
enciklopedija, sv. I, Zagreb 1941, sub voce Arhivi srpskih crkvenih institucija; Лекције из историје
Српске цркве, издање Удружења студената Теолошког факултета, Београд s. a, 1–2.
16
Зборник средњовековних ћириличких повеља и писама Србије, Босне и Дубровника, књ. I,
(1186–1321), приредили Владимир Мошин, Сима Ћирковић и Душан Синдик, редиговао Душан
Синдик, Београд 2011, 301
17
Исто
18
Исто, 302–305
19
Исто, 301–302
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се са начином на који су и касније, у многим хришћанским народима и културама, чувани правни и историјски списи. У Русији, на пример, у XVI и XVII
веку документи су чувани у сандуцима и шкрињама, тј. документа су смештана
''в сундуках, ящиках, коробах''. Исто тако употребљавају се и друге речи за
архивистички намештај, као што су ''ларцы, сундучки, ящики малые'', који су
неретко ''оболочен кожею''.20 Храмови, манастирски и парохијски, били су књигохранилнице, а неки су још у раном средњем веку имали скривнице за правна
и економска документа, као што је то био случај у раним црквама Кијева или
познатим Храмом Св. Софије у Новгороду.21 Код Срба су звоници кориштени и
као ризнице, скривнице и архивски депои. То је мање-више тренд и до данашњега дана, са свим својим добрим и лошим аспектима.22
У савременој јужнословенској медијевалистици, питања средњовековних извора су обрађивана као начелна, док се мање издвајала једна класична
архивистичка потка и подлога. Српски историчари средњега века бавили су се
питањима архивских извора и кроз методолошка питања и претпоставке, као на
пример Сима Ћирковић (1929–2009)23, док је велики бугарски историчар Иван
Дујчев (1907–1986), архивски истраживач и синтетичар, успео да, као први
Бугарин који је имао систематско образовање из области архивистик пружи
класични приручник архивистике.24
Архивистика је настала из практичних потреба да се писана документа
заштите, уреде и учине доступним за коришћење. Концепт сећања и меморије
усвојен је из богословских теоријских поставки, а принцип доказивости је
учвршћен прагматичним потребама верских заједница да се изборе за своја
права и да их сачувају. Оба принципа су у архивску науку дошла из хришћанских извора. Протагонисти архивске мисли су од времена ренесансе били
делатници Западне цркве, а историјски критицизам се однеговао у крилу тамошњих монашких редова. Критички метод и архивистички приступ историјској
документацији вишег значаја био је симултани процес. Култура чувања докумената, са свим успонима и падовима, и свест о њиховој важности, постојала је
у прошлости и у Српској православној цркви, која је носилац хришћанског
историјског искуства великог дела српског народа.
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ИСТОРИОГРАФИЈА НА РАСКРШЋУ –
МОГУЋНОСТИ НОВОГ СМЈЕРА У ИСТРАЖИВАЊИМА1
Апстракт: У овом раду аутор покушава да да одговор на питање да ли
је историографија на раскршћу и које су то могућности новог смјера у истраживањима. Након нешто дужег увода, аутор прелази на централни и по обиму највећи дио рада, у коме указује на квалитет књига и радова савремене историографије. Том приликом говори и о занимању шире јавности за резултате савременог истраживачког рада. Након тога слиједи дио у коме аутор саопштава
анализу свог истраживања локалних монографија које се у посљедње вријеме
појављују. Указује на њихове добре стране, али и недостатке и пропусте. Завршни дио рада садржи ауторов став о томе ко би требао да пише локалне монографије и шта би требало учинити да се њихов квалитет подигне на виши ниво.
Кључне ријечи: историографија, могућности, истраживања, квалитет,
локалне монографије, занимање јавности, млади историчари, двострука корист,
градски и општински историчар.
Крајем јуна 2007. године одбранио сам магистарски рад ''Титула жупана
у средњовјековној Србији и Босни''. Неколико дана касније договорио сам са
својим ментором професором Радетом Михаљчићем тему докторске дисерта1

Рад је прочитан на Научном скупу ''Друштвене и хуманистичке науке на раскршћу'', који је
одржан на Филозофском факултету у Тузли крајем априла 2018. године, и то у оквиру Секције
за историју. При крају скупа организатор је саопштио да неће публиковати зборник радова са
овог научног скупа. Умјесто тога, као опција, сугерисано нам је да своје радове можемо објавити у часопису Друштвене и хуманистичке студије – Часопис Филозофског факултета у Тузли.
И сам сам хтио да то учиним, будући да је рок био 1. фебруар 2019. Међутим, како то обично
са свима бива у тој ситуацији, и мени се десило. Има времена, не морам да журим. Сутра ћу,
сутра ћу, па никада. А када се приближио тај рок и када сам хтио да пошаљем рад, уредник
часописа ми је послао неки формулар који је требало испунити у електронској форми. Већ тада
сам био у ''стисци'' са временом, а друге обавезе почеле да стижу, те сам једноставно од свега
одустао. Због тога сам одлучио да овај рад публикујем у Гласнику Удружења архивских радника Републике Српске.
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ције ''Дипломатија обласних господара у Босни''. Током септембра и октобра
исте године истраживао сам у Историјском институту САНУ, прикупљајући
изворе и литературу неопходне за израду дисертације. Сваки дан сам боравио у
читаоници Института, гдје ми је друштво правио, такође мој професор, Ђуро
Тошић.2 Како то обично бива, у једном тренутку престаје рад и почиње прича.
У току разговора похвалио сам рад професора Тошића под насловом По други
пут о Твртковом протовестијару Трипи Бући, који је управо публикован у
Историјском часопису3. На то је он искрено одговорио: ''Е, мој колега, ово што
ми пишемо и објављујемо занима 20-ак људи, који ће то прочитати''. У том тренутку чинило ми се да професор Тошић претјерује и да је, сасвим сигурно,
много већи број људи које занимају квалитетни истраживачки радови засновани на необјављеним и на анализи и новим тумачењима објављених историјских
извора.
Од тада до данас прошло је нешто више од деценије. У међувремену
објавио сам око 50 радова из историје средњовјековне Босне. Отприлике тај
број радова објавили су, наравно појединачно, медиевисти из моје генерације,
као и они нешто старији. Сада, када направим једну краћу ретроспективу, чини
ми се да је професор Тошић, са оним бројем од 20-ак људи које занимају наши
радови, чак био и претјерано оптимистичан. У праву је професор Радивој
Радић, тренутно наш водећи византолог, када ми је у једном разговору4 рекао:
''Имам осјећај, колега, да сви пишу и објављују, а да нико никога не чита''. Сложио сам се са његовим ријечима, уз констатацију да се радови и књиге читају
само када се то мора и када се та обавеза не може избјећи. Први случај односи
се на рецензије, док је други коришћење података из радова и књига за сопствена истраживања, како би се неки рад или књига написали. Такво стање, сасвим
сигурно, није било у ранијим деценијама. Поставља се питање зашто је сада
другачије него у претходним временима?5
Уобичајени одговор би био да је то условљено сасвим другим темпом
садашњег живота у поређењу са оним пријашњим. Међутим, чини се да је то
више изговор него стварни узрок. Прави узроци су у нечему другом. Систем
бодовања, који се однедавно почео примјењивати на факултетима и институтима као параметар за изборе и напредовања, тјера истраживаче да објављују
радове у часописима. При томе је важно задовољити форму, док је садржина у
другом плану. На тај начин, колико год била добра замисао оних који су увели
систем бодовања, толико и није, јер се на различите начине може искренути у
своју супротност. Други разлог лежао би у много већем броју истраживачких
2

О њему више видјети у оквиру поднаслова In memoriam при крају овог часописа.
Ђ. Тошић, По други пут о Твртковом протовестијару Трипи Бући, ИЧ 55 (2007) 83–98
4
Разговор смо водили у кабинету 306 Студијског програма историје на Филозофском факултету у Бањој Луци у јесен 2017. године.
5
У овом случају прије свега мислим на вријеме социјалистичке Југославије, када су историчари једни друге више читали и када је критика радова и књига била итекако присутна.
3
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центара на простору бивше Југославије.6 Самим тим и већи је број истраживача, већи број часописа, које је заиста тешко све испратити. Када томе додамо и
тематске зборнике и зборнике радова са научних скупова, онда је могућност да
се све, или бар већина, прочита и обради, много мања. Узроке треба тражити у
губитку јединственог научног простора, присутној расцјепканости и недостатку личних веза између научника. У раније вријеме таквих истраживача било је
много мање, сви су се познавали (бар ако долазе из исте или сродне научне
области), те су готово у сваком тренутку знали ко се којом проблематиком
бави. Стога не изненађује да је у то вријеме била итекако присутна критика
радова и незаобилазна полемика, која је врло често побуђивала занимање не
само научне, већ и шире јавности.
Коначни закључак овог нешто дужег увода био би да историографија
није у кризи, имајући у виду велики број заиста квалитетних истраживача и
радова које они објављују.7 Међутим, проблем је у интересовању за историографију. Будући да међу самим научницима нема превише занимања за радове
својих колега, како онда очекивати занимање шире јавности. Овдје се може
поставити питање занимања просјечног човјека за историју уопште. Да ли га
она као наука занима, или је дошло до извјесног засићења као посљедица слушања наставног предмета током основне и средње школе, објављивања великог
броја публицистичких радова и гледања документарних филмова?8 Ако пођемо
од претпоставке да је много тога познато из опште и националне историје и да
се ту мало шта занимљиво може саопштити, онда би одговор на претходно
постављено питање био позитиван.
У том случају поставља се питање која област би могла да буде предмет
научног истраживања данас, али и у годинама и деценијама које долазе? Наравно, не само у контексту вриједности истраживања, већ и у адекватном интересовању научне и стручне, па и оне шире јавности. Одговор је – локална историја, тачније локалне монографије. У посљедњих неколико година почео сам се
више бавити локалном историјом,9 али и анализом локалних монографија,
потеклих посебно из сјеверних и западних дијелова наше земље.10 У питању су
6

Посебно ми у Босни и Херцеговини то добро знамо.
Овај став односи се прије свега на нашу медиевистику. Искрено се надам да је такво стање
присутно и у другим областима, у које нисам претјерано добро упућен.
8
У посљедње вријеме чак се појављују и жанровски профилисани програми на телевизији који
су посвећени само историји, нпр. History channel и Viasat history.
9
У периоду од септембра 2014. до априла 2016. радио сам на монографији ''Колунић село, школа, људи'', и то заједно са Рајком Латиновићем и Чедом Јеличићем. Књигу смо промовисали
посљедњег дана априла 2016. године у основној школи у Колунићу. Након тога почео сам да
пишем књигу о свом селу Ревеник, које припада Мјесној заједници Колунић у Општини Босански Петровац.
10
Пријавио сам рад под насловом Локалне монографије у Босни и Херцеговини (2001–2017) за
научни скуп ''Историографија у Босни и Херцеговини (2001–2017)'', који је у организацији Академије наука и умјетности Босне и Херцеговине одржан у Сарајеву у јуну 2019. Због приватних
7
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монографије села, градова, општина, школа, предузећа, спортских клубова,
културно-умјетничких друштава, породица итд. При томе треба истаћи да се
њихов број повећао у посљедњих неколико година. Као да постоји извјесно
такмичење између појединих аутора ко ће написати више локалних монографија.
Огромна већина тих монографија доноси, бар у кратким цртама, неке
историјске податке везане за тему истраживања. Ко су аутори ових монографија? Занимљиво да је међу њима мало историчара. Превладавају учитељи,
наставници и професори других наставних предмета, љекари, адвокати, ветеринари, војна лица, ту и тамо понеки промућурнији пољопривредник.11 Занимљиво да су то најчешће особе у поодмаклој животној доби, који своје пензионерске дане чине садржајнијим пишући монографије. Њихов труд је за сваку
похвалу, јер најчешће не чине то из разлога личне промоције, већ прије свега да
се локална збивања и личности сачувају од заборава који им озбиљно пријети.
У чему је онда проблем? Сигурно би се нашао неко ко би поставио ово
питање. Најкраће речено, у квалитету ових монографија. У већини случајева
њихови аутори не познају ни најосновније елементе историјске критике. Спољашња критика, односно критика текста, као и унутрашња критика или критика исказа су им непознанице. Не разликују изворе и литературу. Не постоји
критички апарат у виду напомена, те се њихова саопштења тешко могу провјерити. Понекад чак нема ни списка извора и литературе, а ако и постоји, онда је
више него скроман. Архивски рад им је непознат. На прсте једне руке могу се
набројати оне монографије чији се аутори позивају на необјављену грађу из
архива. Стога не изненађује да је квалитет ових монографија у најбољем случају просјечан, можда чак и испод тога.
С друге стране, уочио сам једну позитивну страну. Гдје год су били
ангажовани историчари као аутори или коаутори, те локалне монографије садрже веома добре осврте на прошлост села, града или општине. Такође, у оним
случајевима када су историчари били ангажовани као рецензенти или само као
савјетници аутора (то је обично наведено у предговору), квалитет тих монографија био би много већи у односу на првобитне верзије рукописа. Закључак ове
анализе био би да локалне монографије имају историографски значај (могућност коришћења података из њих, наравно уз адекватну историјску критику),
али не и већи научни значај, односно валидне научне резултате. Занимљиво да,
без обзира на квалитет или неквалитет тих монографија, занимање за њих је
велико. Готово по правилу све и један примјерак се буквално ''разграби'' од
обавеза нисам био у могућности да на самом скупу презентујем резултате своје анализе. Умјесто тога публиковаћу рад у зборнику радова са тог научног скупа, који се тренутно приређује.
11
До сличног закључка је дошао и Семир Хаџимусић у свом раду о изучавању локалне историје на подручју Општине Лукавац. Више видјети у S. Hadžimusić, Značaj izučavanja lokalne historije za razvoj historiografije – primjer istraživanja prošlosti općine Lukavac, Društvene i humanističke studije – Časopis Filozofskog fakulteta u Tuzli 3 (2017), 167–186.
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стране особа из мјеста које је обрађено у монографији. Због тога се често јавља
потреба и за другим издањем. Наравно, то је лако објаснити тиме да је људима
занимљиво све оно што је блиско, што се односи на догађаје, процесе и личности из њиховог села, општине или града.12
У складу са тим закључком, као рјешење намеће се неопходност систематског истраживања локалне историје. У њему би се најприје морали провјерити подаци до којих су дошли аутори претходних монографија из те области,
извршити ''теренски рад'', односно обилазак села, општина, градова, разговори
са старијим становницима, затим посјета вјерским објектима, укључујући гробља. Међутим, све то би било недовољно ако се ни би приступило истраживању архива. Овдје прије свега мислим на Архив Босне и Херцеговине у Сарајеву, који мора бити прва и посљедња установа у сваком истраживању. Грађа из
аустроугарског периода доноси податке о готовом сваком селу и граду широм
Босне и Херцеговине. Гријех је да се она не користи, тим више што постоје
објављени инвентари,13 који се релативно лако и брзо могу користити. И сам
сам се у то увјерио прикупљајући грађу за монографију о Колунићу. Наравно,
постоје и други архиви које би требало посјетити, као што су Архив Републике
Српске у Бањој Луци, Архив Унско-санског кантона у Бихаћу итд.
Ко би се требао бавити писањем локалних монографија? Најбоље би
било да то буду историчари, гдје год то услови допуштају. Идеално би било да
пишу о својим селима или градовима. У њиховом одсуству (нпр. ако село или
град немају историчаре), онда особе чије су професионалне компетенције најближе историјској науци. Наравно, било би неопходно са њима обавити курс из
рада са изворима. Али у том случају упитно је какви би били резултати. Због
тога понављам да би било најбоље ангажовати историчаре, и то прије свега
младе и талентоване истраживаче који су се истакли током основних студија
или су успјешно окончали мастер студије из историје, а без посла су у струци.
Тиме бисмо остварили двоструку корист. Добили бисмо квалитетне монографије локалне историје села, општина и градова, а већим дијелом бисмо ријешили проблем незапослених историчара, који је све више присутан на тржишту
рада.
Био би то посао општинског или градског историчара, који би обављао
послове писања локалних монографија, промоција књига, наступа приликом
отварања изложби, фељтона за штампу, радио-емисија и документарних филмова са тематиком из локалне историје. Ако бисмо систематски кренули у тај
пројекат (иницијатива преко катедри, одсјека, факултета, универзитета, музеја,
архива, академија или удружења), сигурно бисмо имали више шансе за успјех у
односу на појединачне покушаје. Вјероватно би се при томе појавили отпори, а
12

Занимање је још и веће ако се у тим монографијама говори о особама из њихових породица.
Инвентари су настали трудом архивских радника, због чега им сви ми истраживачи дугујемо
бескрајну захвалност.
13
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први би, вјерујем, био од стране надлежних институција (градова и општина)
проблем финансија. У том случају као узор нам може послужити Задар, град у
Републици Хрватској. Наиме, администрација овог града у посљедње вријеме
успјешно аплицира на различите конкурсе министарстава науке, технологије,
културе за додјелу финансијских средстава. На тај начин они су обезбиједили
средства за писање неколико добрих локалних монографија села у задарском
залеђу. Наравно, при томе су користили и неке европске фондове за културу.
Поред овог, постојала би могућност још једног начина финансирања таквог
потенцијалног радног мјеста за младе и талентоване а незапослене историчаре.
Назвао сам га градски или општински историчар. У питању би била могућност
зараде од продаје монографија локалне историје. На крају, остаје отворено
питање да ли би то потенцијално радно мјесто за историчаре било трајнијег
карактера, као стални посао (најбоља могућа опција), или привременог карактера, као рад док траје пројекат (нешто лошија опција).

Arandjel Smiljanic
Historiography at a Crossroad possibilities of a new direction in researches
Summary
Historiography is not in crisis because there are a large number of researchers
who publish quality books and papers, based on unpublished historical records, analysis of the published historical sources, with new assumptions and interpretations,
resolving some issues, while opening the new ones. However, there is a lack of interest among the scientific and general public for writing the papers, probably as a result of saturation caused by amount of available material from books, newspapers,
television or the Internet. Decreased interest in general and national history, from
which much is known, has been replaced with major interest in the local history. As a
result, there has been a multitude, or rather a flood of local monographs, whose
quality is average, or even below that. The problem is that most local monographs
are written by persons who are not historians, nor they have any basis of historical
criticism. These authors do not distinguish sources and literature. In their works there
is no critical apparatus in the form of notes and their statements are difficult to confirm. Sometimes it does not even have a list of sources and literature, and if there is,
then it is more than modest, while their archival work is unknown. Wherever historians were engaged as authors or co-authors, these local monographs are of much better quality. The same can be said for those monographs whose reviewers were historians. Therefore, most local monographs have historiographical character, but not
greater scientific value. As a solution arises the necessity of systematic research of
56

АРАНЂЕЛ СМИЉАНИЋ, Историографија на раскршћу – могућности новог смјера у...

local history, for which it would be best to engage historians, primarily young and
talented researchers who have distinguished themselves during their studies or have
successfully completed the master's degree in history, but who are still unemployed
and without a job in their profession. Thus, a double benefit would be achieved: we
would get quality monographs of villages, municipalities and cities, while we would
mainly solve the problem of unemployed historians, which is increasingly present on
the labor market. It would be the job of the municipal or city historian, who would
carry out not only the activities of writing local monographs, but also the other ones
from spheres of public and cultural life of the municipality or town in which s/he
lives. In order to realize this noble idea, joint activity of chairs, departments, faculties, universities, museums, archives, academia and associations toward the government institutions is necessary.
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РОМЕЈСКИ МУНИЦИПИЈ БАЛОИЕ
У ДАНАШЊЕМ ШИПОВУ
Апстракт: У античком добу, након доласка Римљана, на ужем подручју града Шипова развило се значајно управно и привредно средиште. Епиграфски налази потврдили су да је насеље имало ранг муниципија, а један од
налаза потврдио је и његово име – Балоие. Судећи по налазима, ово насеље је
ранг муниципија добило крајем I или на почетку II вијека. Центар овог муниципија налазио се на локалитету Громиле, гдје су лоцирани форум, храм, курија и
статуа патрону. Зенит је досегло током III и IV, a уништено је и угашено крајем
VI вијека. Ο релевантности насеља ове античке агломерације говоре богати
археолошки налази. На основу до данас евидентираног и истраженог, значајнија концентрација налаза из античког периода своди се на локалитете Громиле, Тук, Волари, Црквина, ушће ријеке Лубовице, Чифлук и Мујџићи. На
основу археолошких остатака препознају се трагови насеља и рефугија, културних грађевина нехришћанског и хришћанског карактера, те други артефакти. Већи број храмова чији су остаци пронађени на размјерно ограниченом
подручју, од Волара до Мујџића, указују на то да је Балоие у римском и византијском периоду било и важно црквено сједиште, док неки извори указују и на
постојање епископије Балоие.
Кључне ријечи: римски период, Илири, муниципиј Балоие, Шипово,
Громиле, Градина, Тук, Волари, Црквина, Чифлук, Мујџићи.
Од најстаријих времена подручје данашње Општине Шипово је због
обиља руда, вода и шума представљало погодан простор за живот људи и развијање бројних народа и цивилизација. Биолошки опстанак на овом тлу омогућила је блага клима и плодна земља, чији је фертилитет и бонитет у антици био
већи него данас. Континуирано присуство човјека на овим просторима на
основу археолошких налазишта може се поуздано пратити од неолита, кроз
бронзано и гвоздено доба.1 У другом миленијуму прије Христа подручје запад1

По Археолошком лексикону БиХ, локалитети са потврђеним археолошким налазиштима из
периода неолита, бронзаног и гвозденог доба у Општини Шипово су: Црквина под градом –
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ног дијела Балканског полуострва населили су Илири. Подручје данашње Општине Шипово населило је илирско племе Мезеји, односно племена Мезеја:
Сапуати и Емантини. Претпоставке су да је у Шипову постојало развијено
предримско илирско насеље, које је могло бити и средиште једне територијалне аутохтоне заједнице, на шта упућује компаративна предност његовог
положаја у долини Пливе.2 Ове претпоставке поткрепљују резултати пробних
сондажних ископавања на Громилама, која су показала да се испод римских
културних слојева налази предисторијски слој дужег трајања. 3
Чвршћа власт Рима у овим крајевима успостављена је у првим деценијама нове ере, када је римски војсковођа Германикус 9. године покорио илирска
племена. Римљани су тако успјели да Илире ставе под своју власт и подвргну
их романизацији. Покорено илирско становништво наставило је да живи уз
градина из млађег гвозденог доба (12.27); Црљенице из Лубова – градина из старијег гвозденог
доба (12.31); Главица Чифлук – насеље, касно бронзано и старије гвоздено доба (12.62); Главице Лубово – насеље са одбрамбеним карактером, бронзано или гвоздено доба (12.67); Грабеж
Доњи Мујџићи – градина, касно бронзано и старије гвоздено доба (12.78); Градина Бабићи –
касно бронзано и старије гвоздено доба (12.78); Градина брдо Ђукићи – насеље, гвоздено доба
(12.82); Градина Глоговац – бронзано и гвоздено доба (12.83); Мијатовића градина Козила –
касно бронзано и старије гвоздено доба (12.85); Градина Лубово – насеље, гвоздено доба
(12.87); Градина Мајевац – насеобина, бронзано или гвоздено доба (12.88); Градина Прибељци
– насеобина, бронзано или гвоздено доба (12.90); Градина Соколац – насеобина, касно бронзано и старије гвоздено доба (12.92); Градина Шипово – насеобина, гвоздено доба (12.93); Громила Крчевине – насеобина, вјероватно гвоздено доба (12.97); Хрид Подосоје – насеобински
плато, касно бронзано и старије гвоздено доба (12.108); Калканова градина Драгнић Подови –
насеље са одбрамбеним положајем, бронзано или гвоздено доба (12.116); Катуниште Шипово –
тулумус, вјероватно бронзано доба (12.122); Кобаши Вражић – уз лијеву обалу Пливе, на падинама Боровице, насеобина, касно бронзано и старије гвоздено доба (12.125); Кречана Бабићи –
насеобина, старије гвоздено доба (12.131); Лекића градина Сарићи – насеобински плато на
десној обали Пливе, димензија 45 х 25 м, са остацима урушених масивних грађевина, старије
гвоздено доба (12.143), Маглина Главица Доњи Мујџићи – на лијевој обали Јања, насеобина са
утврђењем, млађе гвоздено доба (12.152); Марковића градина – насеобински простор са бедемом, бронзано или гвоздено доба (12.157); Перковића градина – насеље, бронзано и гвоздено
доба (12.189); Пискавице Сарићи – два земљана тумулуса, вјероватно бронзано доба (12.190);
Селиште Волари – насеобина, касно бронзано и гвоздено доба (12.218); Соколина Мујџићи –
Ораховица, утврђено насеље, димензија око 100 х 150 м, на лијевој обали Јања, касно бронзано
или старије гвоздено доба (12.223); Станковића градина Соколац – насеобина, касно бронзано
или гвоздено доба (12.226); Сукњајин до – насеобина, пронађене двије камене сјекире, период
неолита (12.231); Сујача Козила – насеље са одбрамбеним насипом, касно бронзано и старије
гвоздено доба (12.241); Топића градина – насеобина са одбрамбеним насипима, касно бронзано
и старије гвоздено доба (12.242); Висови Бабићи – насеље, касно бронзано доба (12.260).
2
Осим бројних античких локалитета, овај је крај богат и илирским градинама које су се налазиле у Лубову, Трнову, Шипову, Крчевинама и на Грбавичком пољу.
3
Приликом сондажних испитивања у горњем су слоју сонде откопани примјерци terrae sigillatae, уломци свијетле и тамне керамике, новац из младе флавијевске династије и други ситнији
налази. У доњим слојевима сонде, на дубини од око једног метра, пронађена је праис-торијска
керамика. (I. Bojanovski, ''Iz rada Arheološkog referata Zavoda'', Naše starine, XI, Sarajevo 1967, str.
187–196)
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досељене Римљане, плаћајући велике порезе и намете. Свједочанство о успостављању римске власти у овим крајевима представља римски запис уклесан у
кањону ријеке Ваганац, у коме је записано да је Манлије Целије, центурион VII
легије, по наређењу Луција Арнуција Скрибонијана, царског намјесника провинције Далмације, одређен да подијели земљу, успостави границу и постави
међаше између илирских племена Сапуата и Емантина. Натпис је постављен
између 37. и 41. године, у вријеме цара Калигуле, те свједочи о томе да се овај
крај у то доба налазио под чврстом римском управом и да административно
није био јединствен већ раздијељен између два илирска племена.4
Градска цјелина Шипова је дуго у науци позната као богато налазиште
античких споменика, а самим тим и као потенцијално сједиште неког од римских насеља муниципалног ранга. 5 Интересовање научника побудили су проналасци попут споменика у Сарићима, са фрагментарним натписом и формулом LDDD (locus datus decurionum decreto), који потврђује муниципалну конституцију насеља, и бројни други који су индиректно свједочили о постојању

4

Међашки камен из Ваганца са натписом представља један од најстаријих римских натписа у
Босни. Овај епиграфски споменик садржи натпис распоређен у девет редова текста. Лијеви
доњи угао натписа недостаје. Висине је 60, а ширине 48 цм, док је висина слова 4,5–4 цм. Текст
гласи: L(ucius) Arruntius / Cami[ll]us Scri-/b[o]nia[n]us le[g(atus)] pro / pr(aetore)
C(ai)[C]ae[s]aris Aug(usti) 5/ Germanici iudicem / dedit M(anium) Coelium (centurionem) /
leg(ionis) VII inter Sapuates / e[t La?]matinos ut fines / [reg]eret et terminus po[n(eret)]. Из натписа
је видљиво да је Луције Арунције Камил Скрибонијан, намјесник цара Аугуста Гаја Германика
(Калигуле), одредио за судију Манлија Коелија, центуриона VII легије, да уреди границе и
постави међашки камен међу Сапуатима и Ематинима. Овај епиграфски натпис из Ваганца
потврђује постојање мањих етничких заједница на мезејској територији. Ријеч је о Сапуатима и
Ематинима/Ламатинима. Сапуати се у Равенској козмографији спомињу са својим средиштем
Сапуа, које се убицира у подручје Јајца, између Јања, Комара и Карауле. Од имена друге заједнице, чије се име спомиње на овом натпису, остао је фрагмент ''...матини''. Усљед оштећења
споменика њихово име није било могуће реконструисати, што је довело до полемике у науци.
Бојановски сматра да се Ваганац убицира доста јужније од претпостављене локације на Врбасу,
гдје се налазило насеље Аемате, те одбацује идеју да је ријеч о Ематинима. О наведеним двјема
заједницама не постоје други подаци у античким изворима, па се сматра да, иако имају засебан
идентитет и ограничавају своје територије, спадају у један већи конструкт назван цивитас
Маезеи, што иде у прилог теорији да се мезејска перегринска цивитас састојала од мањих
повезаних заједница. Није познато из којих разлога је дошло до територијалне подјеле између
Сапуата и Ематина/Ламатина, изузев што се нагађа да је то била њихова или царска воља
проистекла из потребе државног апарата. Потенцијални разлог је легална подјела земље, што је
оправдано чињеницом да су поставили камен међаш. (K. Patsch, ''Megjašni natpis iz Bosne'',
Glasnik Zemaljskog Muzeja IV, Sarajevo 1890, str. 367–368; К. Херман, ''Два римска натписа из
Босне'', Гласник Земаљског Музеја III, Сарајево 1890, стр. 306–308)
5
Прикупљена богата грађа изворног археолошког материјала данас се чува у збиркама ван
Шипова. У оквиру сталне поставке Земаљског музеја у Сарајеву налазе се многобројни споменици пронађени у Шипову и околини, а маузолеј из Шипова заузима једно од централних мјеста у поставци. Археолошку збирку Фрањевачког самостана у Јајцу красе такође налази из
Шипова, а бројни споменици изложени су у музејима у Зеници и Бањалуци.
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римског града у Шипову.6 Епиграфска свједочанства пронађена до краја XX
вијека нису пружала ослонац за идентификовање имена овог римског муниципија, па су расправе донијеле доста теза. На римски град у Сарићима и Шипову
први је 1867. указао О. Блау, који је у словенском етнику Сарићи видио антички топоним Сарите.7 И други научници су, на основу привидне сличности
топонима са римских мапа Балкана и данашњих топонима Сарићи и Плива,
убицирали римске градове Сарите и Пелва у Шипово. Томашек и Трухелка8
тражили су римску путну станицу Сарите, познату из Табуле Пеутингеријане,
док је Пач у Шипову локализовао Пелву, познату из Итинераријум Антонини.
Алфелди је насеље у Шипову сматрао муниципијем, који је настао од племенске заједнице Сардеата, идентификујући га са Сплонумом. Муниципијум Балоие, који је углавном тражен у области од Мркоњић Града до Гламоча9, Иво
Бојановски је први убицирао у античко насеље на локалитету Громиле у
Шипову.
Надгробни споменик са натписом, откривен 2005. године, приликом
обнове и проширења Храма Св. Јована Крститеља у Шипову, донио је потврду
о овом локалитету као урбаном средишту муниципија Балоие. У натпису се
спомиње римско градско насеље муниципалног ранга са три почетна слова –
Бал. Открићем овог споменика, уз постојеће индиције на које указују други
артефакти, може се потврдити лоцирање римског града Балоие у данашње
Шипово.
Живот овог римског муниципија у Шипову може се пратити по археолошким, а дјелимично и по епиграфским налазима од II до VI вијека послије
Христа. На подручјима које је насељавало илирско племе Мезеји, римски
муниципиј је потврђен само у Шипову.10 Илирско насеље у Шипову континуи6

Ć. Truhelka, ''Arheološko ispitivanje jajačkog grada i okoline'', Glasnik Zemaljskog Muzeja IV, sv.
4, Sarajevo 1892, str. 319; K. Patsch, ''Prilozi našoj rimskoj povijesti, II, Šipovo u dolini Plive'', Glasnik Zemaljskog Muzeja XXII, Sarajevo 1910, str. 182–190; Д. Сергејевски, ''Епиграфски налазак у
Шипову'', Гласник Земаљског Музеја XXXVIII, Сарајево 1926, стр. 155; Исти, ''Епиграфски и
археолошки наласци (Шипово, Ливно, Дрина)'', Гласник Земаљског Музеја XLII, Сарајево
1930, стр. 157–158; Исти, ''Касно-антички споменици из околице Јајца'', Гласник Земаљског
Музеја L, Сарајево 1938, стр. 49–64
7
I. Bojanovski, ''Baloie – rimski municipij u Šipovu na Plivi'', Arheološki radovi i rasprave VII, Zagreb 1974, str. 350
8
Ć. Truhelka, ''Arheološko ispitivanje jajačkog grada i okoline'', Glasnik Zemaljskog Muzeja IV,
Sarajevo 1892, str. 319; Isti, ''Dva rimska natpisa iz Pecke – Šarići kod Jajca'', Glasnik Zemaljskog
Muzeja VI, Sarajevo 1894, str. 768–769
9
Ћ. Трухелка, пионир ранохришћанске археологије на овом простору, идентификовао је Балоие сa Бјелајцем (Мали Билај) сјевероисточно од Мркоњић Града, гдје су пронађени остаци
римског насеља. Трухелкину теорију прихватили су и други, попут Ф. Булићa и Н. Билогривића. В. Томашек је Балоие тражио у Гламочу, док је Ф. Шишић Балоие смјестио у Мркоњић
Град. Постоје и теорије К. Драгановића и А. Бенковића, који су град Балоие смјештали на
локалитет Баљвине код Мркоњић Града.
10
I. Bojanovski, Bosna i Hercegovina u antičko doba, Sarajevo 1988, str. 215

62

ЖЕЉКО ЈАНДРИЋ, Ромејски муниципиј Балоие у данашњм Шипову

рано је наставило развој и након римске окупације, прихватајући тековине које
је доносила виша римска цивилизација, да би се временом развило у значајно
управно и привредно средиште са рангом муниципија. Формирано римско
насеље у Шипову, након утврђивања римске власти, имало је динамичнији развој од других илирских територија, јер су рудама богата подручја овог краја
припала царском фиску (territoria metalli), што је довелo до веће урбанизације
насеља. Муниципална област овог ромејског града захватала је долине Пливе и
Јања, тј. природну област између планина Виторога, Лисине и Горице. Претпоставке су да је подручје овог муниципија могло обухватати и ширу област,
на истоку до Врбаса а на сјеверу до планине Мањаче, захватајући тако и долину Црне ријеке и античке насеобине у Мајдану, Мркоњић Граду (Леусаба) и
Бјелајцу, гдје су се налазили и значајни металуршки погони (metalla ferrariae).
Експлоатација руде на овом подручју отпочела је знатно прије римског освајања, а доласком Римљана потрага за рудама само је интензивирана. На основу
археолошких ископавања може се закључити да је римска експлоатација руда
овдје отпочела током посљедњих деценија I вијека послије Христа. Да је
насеље у Шипову било доста развијено током III и IV вијека свједоче и странци
који су у њему боравили (Јулиус Грацилис и Л. Публициус Телеспхорус). 11
Појава странаца указује и на привредну развијеност муниципија, а вјероватно
је у вези са експлоатацијом жељезне руде. Постојање рударских и металуршких
погона на ширем простору Шипова потврђено је на неколико локалитета, са
главним металуршким погоном који се налазио на Громилама у Шипову.12
Сирово гвожђе је, осим на Громилама, произвођено и у Дуљцима, Чифлуку,
Трнову и Бабићима, а једно веће римско тросковиште налазило се и у Брешњеву.13
Брзом привредном развоју допринијела је и добра путна повезаност са
другим дијеловима царства. Насеље у Шипову је већ током прве половине I
вијека повезано путном комуникацијом са централним дијелом Панонског
басена и Јадранским приморјем. Ово насеље налазило се на итинерарској цести
Салона–Сервитиум, а уз то је лежало и сасвим близу друге итинерарске цесте –
Салвиае–Сервитиум – са којом је било повезано једним попречним путем. Oва
путна комуникација је на мапи римских путева Табула Пеунтингеријана оцртана и представљена као једна од најважнијих римских путних комуникација на
тлу данашње БиХ. Та магистрална римска цеста долазила је са југа, из подручја
данашњег Купреса, спуштајући се преко Стројица, Попужа и Олића силазила је
на обале Јања у Мујџићима, пружајући се даље десном обалом према Шипову.
У градска насеља муниципија Балоие ова путна комуникација долазила је од
11

I. Bojanovski, ''Baloie – rimski municipij u Šipovu na Plivi”, Arheološki radovi i rasprave VII,
Zagreb 1974, str. 354
12
A. Škego, ''Eksploatacija zeljeza u Bosni u rimsko doba u Bosni'', Prilozi 28, Sarajevo 1999, str. 35
13
I. Bojanovski, ''Baloie – rimski municipij u Šipovu na Plivi'', Arheološki radovi i rasprave VII, Zagreb 1974, str. 358
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Мујџића, ишавши десном обалом ријеке Јањ, да би недалеко од ушћа Јања у
Пливу скретала према истоку. На лијеву обалу ријеке Пливе прелазио је мостом код ушћа ријеке Лубовице у Пливу, гдје се пут даље рачвао, једним
правцем према Сокоцу и Бараћима, а другим уз падину према данашњем храму
и даље према Громилама.14 На наведеном правцу пронађени су остаци и сигурни трагови римске комуникације и неких насеобина уз њу. Пут се даље спајао
једним краком преко Језера и Мајдана са Мркоњић Градом, а другим, преко
Сокоца и Герзова, са системом римских цеста Салоне – Ливно (Баридум) –
Мркоњић Град (Леусаба). Постојала је и путна комуникација Шипово–Трново–
Подрашница, о чему свједочи римски путоказ пронађен у близини Трнова. 15 Са
сигурношћу се након убикације града Балоие у Шипово могу локализовати
остале станице и насеља означена на римској мапи Табула Пеунтингеријана:
Инденеа у Мујџиће, око 7 км јужно од Громила у Шипову, Сарите у Стројице,
око 10,5 км јужно од Мујџића, Јонариа – Стубо врело у Благају, на Купрешком
пољу, око 20 км јужно од Стројица, и Баридутин у Ливно.16 Ходолошка
микротопографска истраживања ових путева показала су да се подаци и удаљености Табуле слажу са стварним распоредом античких насеобина и са удаљеностима на терену.

Табула Пеунтингеријана

Римска агломерација на подручју данашњег Шипова је по свом организационом склопу била својеврсна конурбација сачињена од античких супструкција, повезана поменутом путном мрежом са централним градским језгром на
Громилама. Ову градску цјелину чинило је неколико приградских насеља
14

I. Bojanovski, Dolabelin sistem cesta u rimskoj provinciji Dalmaciji, Sarajevo 1974, str. 111
V. Radimsky, ''Rimski miljokaz kod Trnova u kotaru jajačkom'', Glasnik Zemaljskog Muzeja VII,
Sarajevo 1895, str. 222–225
16
I. Bojanovski, ''Baloie – rimski municipij u Šipovu na Plivi'', Arheološki radovi i rasprave VII, Zagreb 1974, str. 362
15

64

ЖЕЉКО ЈАНДРИЋ, Ромејски муниципиј Балоие у данашњм Шипову

руралног или полуурбаног типа – у Туку на Градини, око храма св. Јована Крститеља, на ушћу Лубовачке ријеке, у Сарићима на обали Пливе, у Мујџићима, у
Чифлуку, у близини гробља, и у насељу Граховци, те вјероватно око базилике у
Воларима.
Центар овог муниципија налазио се на локалитету Градина, а чинио га је
низ грађевина са централним форумом, на коме се налазила патронова статуа, а
на којем су стајали храм и курије, као и друге грађевине, па и неке мунифиценције, тј. поклони патрона овом граду. Претпоставља се да је градска доминанта са храмом (вјероватно капитолијске тријаде) била на Громилама. На то
упућују пронађени бројни налази и остаци монументалније античке зграде
ископане на дубини од 0,65 м, док су остаци храма потврђени археолошким
налазима.17 На овој локацији, правоугаоне површине димензија 150 x 120 м и
на приближној површини од око два хектара, пронађени су у више наврата
остаци римских грађевина. Трухелка је 1891. на овом локалитету затекао
остатке зида од тесаног камена, а у простору који је овим зидом био заграђен
остатке многих грађевина са свим карактеристичним обиљежјима римске
насеобине. С обзиром на правоугаону форму читавог комплекса на Громилама,
насеобина која се ту налазила је имала правилан ортогонални растер, а
временом је добила и зидине са јарком и атрибуте правога града. 18 Судећи по
археолошким налазима, Римљани су солидније објекте (зграде са хипокаустом)
почели градити крајем I или у првој половини II вијека, чиме је добијена
физиономија урбаног центра. Са том изградњом се вјероватно отпочело по
добијању муниципалног ранга.
До уздизања у ранг муниципија овог града вјероватно је дошло почетком II вијека послије Христа, о чему свједочи проналазак остатка споменика у
част Гаја Миниција Фундана. Овај споменик са натписом дио је почасне вазе и
статуе Фундана, легата XV легије, гувернера провинције Далмације и римског
конзула (у 107. години). Претпоставља се да је овај угледни представник римске аристократије био царски намјесник у Далмацији, а можда и патрон римског насеља у Шипову.19 Постављање ове вазе и статуе може се ставити у везу
17

Пронађени су остаци већег хипокауста са суспензурама. Изнад хипокауста, на нивоу 35 цм
под нивоом земље, лежао је богат шут античке зграде и повећи блок вијенца (гесимса) са више
профилација. У шупљини хипокауста, са стране, уочени су преградни зидови темеља сусједних
просторија. Судећи по архитектонским фрагментима, као и по великом хипокаусту, закључено
је да се овдје морала налазити већа античка грађевина. Налаз је након евидентирања поново
затрпан. (I. Bojanovski, ''Bilješke iz arheologije I'', Naše starine IX, Sarajevo 1964, str. 193–198)
18
Радимски је забиљежио и трагове јарка на Громилама, па је могуће да је ријека Плива била
наведена око читавог комплекса. Камени бедем мјестимично се распознавао дуж сјеверозападне стране 1952. године. (D. Sergejevski, ''Kasno-antički spomenici iz Šipova'', Glasnik Zemaljskog Muzeja VII, Sarajevo 1952, str. 42)
19
Антички бронзани уломак портрета или статуе сa Громила из Шипова представља човјека
високог чела, без косе, те пуних образа. Испод блаже наглашених обрва су широко отворене
очи, са капцима и без зјеница, нешто дужи и пунији нос, а на косо затвореним устима истиче се
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са изградњом или чак и са проглашењем агломерације Балоие у ранг муниципија, којем је Гај Минициј Фундан био покровитељ и заштитник. Датирање
овог догађаја може се ставити у временски оквир између 107, када је Гај Минициј Фундан био конзул, и 124/125. године, када је премјештен за проконзула у
Азији.20 Ако се узме у обзир да је у то доба Далмација већ била ''provincia inermis'' (од 70. године), може се извести закључак да је у Фунданово вријеме у
Далмацији, осим аугзилијарних јединица, и није могло бити других трупа, па се
присуство једне мање војне јединице – вексилације – може узети у обзир. Постојање мањег гарнизона у том периоду није било у супротности са карактером
муниципалне самоуправе. Сергејевски је изнио претпоставку да је војни логор
из I и II вијека, подигнут за једну кохорту, временом прерастао у градску насеобину, која је становницима муниципија у касној антици послужила и као
рефугиј.21
Археолошки налази потврђују да су у II вијеку на Громилама грађени
војнички објекти, а постојање стациониране јединице у Шипову крајем II или у
првој половини III вијека потврђује и пронађени натпис на Грoмилама, у којем
се спомиње cohors III Alpinorum. Овај натпис је сачуван на жртвенику који је
пронађен на њиви званој Палучак, у непосредној близини локалитета Громиле.
Проналажење овог споменика је и потврда да се на локалитету Громиле
налазио многобожачки храм. Подију овога храма вјеројатно су припадале пронађене масивне плоче везане кламфама, али и бројни фрагменти архитектонске
пластике, као што су: капители, базе, стубови и прагови богато профилисаних
корнижи.22 Овом храму вјероватно је припадао и фрагмент рељефа пронађеног
доња усна, која прелази у шпицасту браду. Овај уломак представља римског патрона града –
муниципија Балоие – Шипова, који припада античкој портретној умјетности доба реализма.
Димензија сачуваног бронзаног фрагмента износи 0,26 x 0,17 м. (V. Paškvalin, ''Brončani ulomak
antičkog portreta ili statues Gromila iz Šipova na Plivi'', Godišnjak Centra za balkanološka ispitivanja,
Sarajevo 2007, str. 181)
20
База од кречњака, в. 40, ш. 42 и д. 49 цм, садржавала је натпис: C(aio) MINICIO / L(ucii) •
FILIO • PAP(iria) / FVNDANO, VII / VIR(o) EPVLONVM • TRIB(uno) / 5 LEG(ionis) VII (= XII)
FVLMINATAE / QVAESTORI • TRIBVNO / [pl]EBIS PRAETORI • LEG(ato) / [leg(ionis) XV A]
POLLINARIS/ 10 [....] PIAE [fidelis. . . . . . . . . c]VR [atori… (Д. Сергејевски, ''Епиграфски налазак
у Шипову'', Гласник Земаљског Музеја XXXVIII, Сарајево 1926, стр. 155)
21
Крајем XIX вијека и почетка интересовања за налазишта у Шипову истраживачи ових
простора првобитно су на Громилама лоцирали војни логор (каструм). На основу квадратичног
облика, положаја и величине овог комплекса, Пач и Сергејевски су сматрали да је у насељу на
Громилама био смјештен римски логор за једну кохорту. Археолоски налази нису потврдили ту
претпоставку, јер су пронађени и цивилни објекти. За остатке цивилног насеља сматрали су да
су лежали нешто западније на Црквини, као и на Туку, на повишеним теренима. (D. Sergejevski,
''Kasno-antički spomenici iz Šipova'', Glasnik Zemaljskog Muzeja VII, Sarajevo 1952, str. 57)
22
Ара активног војника М. Аурелија Вера, декуриона коњице COH III ALP. са натписом који
садржи формулу iterata statione – поводом премјештаја, индиректно потврђује гарнизон, што
би говорило у прилог првобитног војничког карактера комплекса на Громилама. По Бојановском, ради се о натпису војне јединице кохорте III Алпинорум једине, која је на овом подручју
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на Громилама.23 Постојање овог храма на Громилама
потврђено је и аром посвећеном Минерви, коју је
подигао је Л. Публициус Телеспхо[р]у[с], који је,
судећи по имену, био грчког поријекла. Натпис на ари
високој 47 цм гласи: [Mi] NERVA[e] / SACR(um) • EX
VO(to) / L(ucius) PVBLICIUS / TFLESPHO[r]U[s]
V(otum) • S(olvit) • L(libens) • M(erito).24 Овом храму је,
по свој прилици, припадао и уломак епистилне греде,
пронађен у секундарном положају на Црквини, са посветом ...Au]gusto et [Romae] sa[crum. Натпис пружа
доказ о постојању храма деифицираним царевима и
Роми (Аугустуеум).25
Вјероватно из истог храма потиче и пронађени
рељеф Јупитера, Минерве и Генија, божанстава римског Пантеона. Фрагмент је дио божанског низа у
надстијену, занатски тачно урађен, али са многобројним грешкама у цртежу.26

Рељеф Јупитера,
Минерве и Генија

носила редни број III. Не може се са тачношћу утврдити колико дуго је та јединица боравила у
Шипову. Ово је први војнички споменик у долини Пливе. Аурелије Вер је, на основу посвете
Аполону, био вјероватно грчког или домородачког поријекла. Укупна висина аре, са профилираном стрехом, која је одбијена али се сачувала, износила је 1,03 м, ширина 0,47, са дебљином
од 0,20 м. Висина стрехе профилисане с три стране била је 0,28 м, а ширина 0,58 м, док је база
имала висину 0,29 и ширину 0,62 м. Задња страна споменика није била заглађена. Натписно
поље (титулус) величине је 0,48 x 0,47 м. Жртвеник је садржао натпис који је у већој мјери
уништен. Натпис је гласио: [Ap]ollini / [A]ug(usto). sac(rum) / [M? A]urel(ius). Vel[rlus. dec(urio)
. [eq(uitum)] XV coh(ortis) • III A[ip(inorum)] / iterata / statione / l(ibens) p(osuit).
23
Пронађени одломак високог рељефа, висине 29–30 и ширине 19 цм, религиозног jе садржаја
и остатак је веће композиције. На првој страни приказана је говеђа глава жртвене животиње, а
испод ње је исклесана дјечија глава истих пропорција. Са друге стране рељефа сачуван је само
дио торза приказа жртвеног слуге који је држао сјекиру. (Д. Сергејевски, ''Епиграфски и
археолошки наласци (Шипово, Ливно, Дрина)'', Гласник Земаљског Музеја XLII, Сарајево
1930, стр. 157–158)
24
Д. Сергејевски, ''Епиграфски налазак у Шипову'', Гласник Земаљског Музеја XXXVIII,
Сарајево 1926, стр. 157, сл. 2
25
I. Bojanovski, ''Baloie – rimski municipij u Šipovu na Plivi'', Arheološki radovi i rasprave VII, Zagreb 1974, str. 362–364
26
Прва је представљена Минерва, у дугом хитону са егидом и са кацигом са великом
перјаницом. У лијевој руци држи копље, рука се наслања на штит, а спуштеном десном руком
баца једно зрно у пламен високог троножног жртвеника. Покрај Минерве стоји Јупитер, такође
у три четвртине профила, наг, осим прекривача који га покрива од лијевог рамена преко леђа.
Јупитер је са муњом у спуштеној десној руци и са орлом окићеним жезлом у подигнутој лијевој
руци. Треће божанство, Гениј, представљен је брадат, са ногама омотаним везама, десном
руком просипа као жртву пиће из једне посуде на округли жртвеник, на којем су као дар
принесени плодови. (K. Patsch, ''Zbirke rimskih i grčkih starina u bos.-herc. zemaljskom muzeju'',
Glasnik Zemaljskog Muzeja XXVI, Sarajevo 1914, str. 191–192)
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На локалитету званом Тук, под стијеном Подградина, на локацији званој
Кућиште, пронађени су приликом изградње пута 1906. године, уз лијеву обалу
Пливе, остаци једне веће зграде покривене опеком. За ову грађевину, која је
лежала уз античку комуникацију која је водила према Језеру, утврђено је,
након археолошких ископавања, да представља остатке храма. Међу овим
зидинама пронађена су два жртвеника и одломак календара и зодијака, па се
ово налазиште сматра остацима вјероватно Јупитеровог храма.27 На овом локалитету откопане су супструкције са гробовима, натписима и римским новцима.
Остаци грађевине су уништени приликом даљње изградње пута.28
На локалитету званом Црквина, на мјесту гдје се данас налази Храм Св.
Јована Крститеља, 1892. године налазили су се остаци монументалне античке
грађевине у чијој се околини вјероватно простирало насеље. На овом локалитету, сјеверно од храма, утврђени су и темељи античког објекта.29 Претпоставка је да је ова грађевина такође била многобожачки храм или чак ранохришћанска базилика, јер су око те централне грађевине пронађени гробови.30 Не
знамо много о том и другим објектима који су се налазили на овом локалитету
а данас су уништени, па је немогуће одредити опсег античких објеката на овом
локалитету. Данас су антички остаци на Црквини доста скромни.31
Код храма је, на његовој сјеверној страни, 2005. године пронађен споменик из III вијека, посвећен Јулију Аелију, центуриону војне јединице зване
Друга нова, који је, након завршетка војне службе, прешао у државну управу и
27

Прва ара висока је 0,715 м, самостојећа, оквира 0,29 м ширине и 0,26 м ширине/дебљине
стабла. Врло обијена, нарочито на лијевој страни. Нема имена дедиканта. Са предње стране
стоји само име божанства: Ilovi) optimo) m(aximo). Друга пронађена ара висока је 0,47 м, на
оквиру 0,288 м широка и дебела, а стабло јој је 0,235 м широко и дебело. На горњем оквиру,
здесна, има накит, који се састоји од два реда трокута. Стајала је уз неки зид или стуб. Усљед
пада се разбила по висини, па је горњи оквир и десни угао доста обијен. Носи натпис: Sex(tus)
Jul(ius) Gracilis v(otum) s(olvit). Пронађен је и фрагмент доњег десног угла календара, на коме
су мјесеци били сликовито приказивани. Фрагмент садржи на себи голу нимфу, са посудом у
лијевој руци, крошњу дрвета и натпис: Iulius sum cumsuetus populo messem arbor[um… На
одломку зодијака приказан је ован, који је чинио једну од многобројних слика овог зодијака.
(К. Patsch, ''Prilozi našoj rimskoj povijesti, II Šipovo u dolini Plive'', Glasnik Zemaljskog Muzeja
XXII, Sarajevo 1910, str. 188)
28
K. Patsch, ''Prilozi našoj rimskoj povijesti, II Šipovo u dolini Plive'', Glasnik Zemaljskog Muzeja
XXII, Sarajevo 1910, str. 183
29
I. Bojanovski, ''Nalaz srednjovjekovnih mamuza na Crkvini u Šipovu'', Naše starine VIII, Sarajevo
1963, str. 167
30
Ć. Truhelka, ''Arheološko ispitivanje jajačkog grada i okoline'', Glasnik Zemaljskog Muzeja IV,
Sarajevo 1892, str. 319
31
Сергејевски је изнио могућност да се на Црквини у Шипову у средњем вијеку налазио храм.
Бојановски такође претпоставља да се на овом мјесту некада налазила средњовјековна црква
или нека античка грађевина. Засновао је своје мишљење након ископавања средњовјековних
гробова – саркофага на овом локалитету, а које је датирао у период од XII до XIV вијека. (I.
Bojanovski, ''Nalaz srednjovjekovnih mamuza na Crkvini u Šipovu'', Naše starine VIII, Sarajevo
1963, str. 170)

68

ЖЕЉКО ЈАНДРИЋ, Ромејски муниципиј Балоие у данашњм Шипову

обављао функцију декуриона муниципија Балоие.32 Поље натписа (димензија
0,45 х 0,56 м) садржи дио текста који гласи: D (is) M (anibus)/P Ae (lio)
C(enturio)/ Nova [-----] / dec(urio) mun (icipii)/Bal () / [------] MO.
На овом локалитету пронађена је и једна плоча са рељефом и стилизацијом листа винове лозе и композицијом два лава, димензија 0,74 х 0,245 х 0,15
м, која се по стилским облицима датира у VI вијек.33 Пронађен је и један натпис
на епистилној греди, као и један касноантички рељеф, али је претпоставка да су
ови налази на Црквину могли доспјети и као сполија на касније средњовјековне
гробове.34

Реконструкција маузолеја
породице Флавијеваца

План базилике у Мујџићима

На локалитету који обухвата шире подручје између ушћа ријеке Лубовице у Пливу и данашњег градског трга забиљежени су трагови неколико римских грађевина.35 Приликом изградње темеља некадашње зграде општинске
управе и оближњих стамбених зграда, у периоду између 1960. и 1970. пронађени су темељни зидови од притесане седре и муљике у кречном малтеру.
Простор са обје стране главне улице обиловао је налазима фрагмената цријепа
(тегула и имбрекса) и опека квадратичног облика. На истом локалитету, у градском парку, пронађене су супструкције мање зграде са апсидом, које би могле
потицати од стамбене архитектуре која је стајала уз тадашњу римску цесту.
32

У сачуваном дијелу рељефа је приказан мушкарац у тоги, који држи волумен у једној руци, а
друга рука савијена је у лакту. Споменик припада типу стела и има димензије 0,46 х 1,40 х 0,13
м. Споменик се данас чува у порти храма.
33
Д. Сергејевски, ''Касно-антички споменици из околице Јајца'', Гласник Земаљског Музеја L,
Сарајево 1938, стр. 60
34
Arheološki leksikon Bosne i Hercegovine, tom 2, Arheološka nalazišta, Regija 1–13, Sarajevo
1988, бр. 12.24
35
I. Bojanovski, ''Bilješke iz arheologije I'', Naše starine IX, Sarajevo 1964, str. 193–198
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Утврђено је да је једна од просторија ове грађевине била украшена мозаиком, а
потврђено је и постојање зграде са термо хипокаузисом (систем гријања). 36 На
овом локалитету нађени су и добро очувани одводни канали прекривени плочама, који су могли служити за одвод нечисте воде из кућа у Пливу. Претпоставка је да су неке од ових зграда чиниле путну станицу – мансио. Приликом
обнове канализационе и водоводне мреже у главној улици, 2017. године, пронађен је један носећи стуб дужине 140 и пречника 35 цм.
На ушћу ријеке Лубовице пронађени су остаци хришћанског маузолеја
породице Флавијеваца. Овај маузолеј из III вијека на себи носи натпис: Fl(aviis)
Apollinari et Honorio filiis carissi[mis) et Frontino fratri et Maxim(a)e matri... Маузолеј је породична гробница, коју су синовима Аполинару и Хонорију подигли
отац Фронтин и мајка Максима.37 На овом мјесту пронађено је неколико фрагмената античког саркофага bisomusa са приказом Медузе и Ерота38, за које се
претпоставља да су чинили један саркофаг за цијелу породицу. 39 Претпоставка
је да су оба надгробна споменика пренесена на ову локацију у каснијем периоду и да су послужили као грађевински материјал за подизање моста преко ријеке Пливе. За првобитну локацију ових споменика може се узети старо градско
гробље, гдје су пронађени фрагменти архитектуре, надгробни споменик, глава
Медузе и више фрагмената са рељефима.40
Насеобински елементи ове аморфне конурбације пронађени су и на другој обали ријеке Пливе. На старом градском гробљу откопано је више римских
гробова без прилога.41 У секундарној употреби на овом гробљу је пронађен и
одломак десне стране каменог блока са фрагментарним натписом из I вијека,
36

I. Bojanovski, ''Baloie – rimski municipij u Šipovu na Plivi'', Arheološki radovi i rasprave VII, Zagreb 1974, str. 357
37
Ć. Truhelka, ''Arheološko ispitivanje jajačkog grada i okoline'', Glasnik Zemaljskog Muzeja IV,
Sarajevo 1892, str. 319; D. Sergejevski, ''Kasno-antički spomenici iz Šipova'', Glasnik Zemaljskog
Muzeja VII, Sarajevo 1952, str. 42
38
Тих година је, након завршетка археолошких истраживања мањег обима, одлучено да се
супструкције са апсидом и канали конзервишу и уклопе у површину градског парка, док је
остали терен покривен новим зградама. Ови налази су једини од бројних споменика пронађених у Шипову који су конзервирани и остављени у градском парку, поред локације гдје су
пронађени. (I. Bojanovski, ''Bilješke iz arheologije I'', Naše starine IX, Sarajevo 1964, str. 196)
39
N. Cambi, ''Sarkofag iz Šipova'', Godišnjak ANUBiH CBI, XX, Sarajevo 1982, str. 98
40
Многи пронађени остаци дјело су неке локалне радионице која је несумњиво постојала у
Балоиу – Шипову. Те каменарске радионице су израђивале скулптуре, рељефе и архитектонску декорацију дужи временски период. По мишљењу Цамбија, оне су могле дјеловати већ
почетком IV вијека, радећи дужи период, гдје су морале радити генерације мајстора. Рад једне
или више радионица огледа се кроз њихов стилски развој, који можемо пратити кроз многе
налазе, попут рељефа Јупитера, Минерве и Генија, те композиција са лављим главама, док се на
богато профилисаној греди од корнижа огледа нешто старија класично конципирана традиција.
(N. Cambi, ''Sarkofag iz Šipova'', Godišnjak ANUBiH CBI, XX, Sarajevo 1982, str. 91–103)
41
Arheološki leksikon Bosne i Hercegovine, tom 2, Arheološka nalazišta, Regija 1–13, Sarajevo
1988, бр. 12.237
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који је садржао формулу LDDD (locus datus decurionum decreto). Овај натпис
потврђује муниципалну конституцију насеља којим је управљао or do decurionum.42
Остали важни локалитети који су се налазили у непосредној околини
града Балоие била су насеља у Воларима, Чифлуку и Мујџићима. На ова три
локалитета пронађени су остаци сакралних објеката. На локалитету Црквине у
Воларима откривена је једнострука базилика. Ова грађевина била је изведена
од ломљеног камена, везаног кречним малтером уз примјесу туцане опеке.43
Период изградње ове базилике остаје непознат због недовољне очуваности
налаза. Уз ову базилику откривени су и остаци једне сводоване гробнице.
Недалеко од ове локације пронађен је рељеф римског божанства шума Силвана. Уз Силвана је са једне стране представљен пас, а са друге лик срне.44
У Чифлуку, у насељу Граховци, пронађени су остаци двостране базилике димензија 19 x 10 м, чија се изградња датира у период од краја IV до краја
VI вијека. Приликом истраживања вршених 30-их година 20. вијека пронађена
је апсида, изидано мјесто за епископа и сачувана клупа за клир, као и дио
гесимса.45 Супструкције ове цркве ископане су на заравани која је подзидана.46
42

Фрагментални натпис: LLV matri ca RI ssi MAE ET pie- NISSIMAE... IVAE pos VERVNT
[L]DDD=L(ocus) d(atus) d(ecurionum) d(ecreto). Камен је димензија 76 цм висине, 66 ширине и
34 дебљине. (Ć. Truhelka, ''Arheološko ispitivanje jajačkog grada i okoline'', Glasnik Zemaljskog
Muzeja IV, Sarajevo 1892, str. 319; Исти, ''Dva rimska natpisa iz Pecke – Šarići kod Jajca'', Glasnik
Zemaljskog Muzeja VI, Sarajevo 1894, str. 768–769; K. Patsch, ''Prilozi našoj rimskoj povijesti, II
Šipovo u dolini Plive'', Glasnik Zemaljskog Muzeja XXII, Sarajevo 1910, str. 182)
43
Arheološki leksikon Bosne i Hercegovine, tom 2, Arheološka nalazišta, Regija 1–13, Sarajevo
1988, бр. 12.25
44
Đ. Mazalić Đoko, ''Stari grad Jajce'', Glasnik Zemaljskog Muzeja VII, Sarajevo 1952, str. 99
45
Остаци базилике у Чифлуку нису у цјелости истражени и откопани. Д. Сергејевски je 1930.
ископао апсиду ове базилике, а шира ископавања нису вршена. Састојала се од два дијела:
јужне половине, коју је чинила четвороугаона просторија са око 10 м ширине и 15 дужине, и
сјеверне половине, која је била исте дужине, али нешто ужа. Унутрашња ширина апсиде је 3,58
м, а дубина око 5,20. Дуж њезиног јужног зида дјелимично је сачувана клупа за клир (subscllium), ширине 0,32 и висине 0,40 м. Са сјеверне стране апсиде израђена је само једна степеница,
широка 0,22 м, а висока само 0,11. На уобичајеном мјесту у дубини апсиде налази се епископско мјесто, начињено од камена и покривено малтером. Оно се састоји од столице са
подножјем, дугачко је дуж зида 1,00 а према унутрашности 0,82 м. Под је израђен од бетона,
као и у већини осталих старохришћанских цркава. У средина апсиде, на око 1,86 м од епископског мјеста, у поду је пронађен четвороугао од камених плочица неправилног облика. Над
овим четвороуглом се налазила часна трпеза у облику стола са четири ноге и могла је имати
димензије 1,03 х 0,67 м. Од часне трпезе није сачувани нити један дио, као ни од олтарске
преграде, која је могла бити од дрвета. Приликом овог дјелимичног ископавања пронађени су и
трагови цријепа и тесаног камена и цигле, као и један одломак гесимса, дуг 0,42, висок 0,29 и
дебео 0,25 м, украшен примитивно израђеним зупцима. Закључак је да је базилика могла да
буде саграђена од краја IV до завршетка VI вијека. По наређењу власти базилика је поново
затрпана. (Д. Сергејевски, ''Касно-антички споменици из околице Јајца'', Гласник Земаљског
Музеја L, Сарајево 1938, стр. 50–51)
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Црква се, по Сергејевском, састојала од два дијела – нешто ширег јужног дијела, коме припада и апсида, и ужег, сјеверног дијела зграде, а била је оријентисана у правцу исток–запад. Након сондажних испитивања, уз западни зид
базилике, на дубини од 1,50 м, под шутом, пронађен је компактан слој угља од
буковог дрвета. Слој угља врло вјероватно потиче од остатака дрвене архитектуре (вјероватно кровне конструкције), а ово би уједно била и индиција да је
базилика страдала у пожару.
Неколико метара од затрпане апсиде, испред западног зида јужног дијела базилике, пронађене су три гробнице на свод, односно ранохришћански
породични гробови. Ове касноантичке гробнице случајно су откривене, а
несумњиво је да би даљња испитивања овог локалитета открила још гробница.47 Нaлаз са овог локалитета је и фрагмент рељефа који приказује женску
главу, нешто мању од природне величине, која представља фрагмент стеле,
који је овамо доспио као сполиј, вјеројатно још у античко доба. Пронађен је
поред апсиде и представља рад домаћег мајстора, а приказује домаћу жену са
карактеристичним илирским рупцем на глави. Рад не излази из оквира рустичне умјетности аутохтоног ликовног израза провинцијалног круга у унутрашњости римске Далмације, а датира се у III или IV вијек.48
На подручју Доњих Мујџића, у римском насељу Инденеа, на локалитету Црквина, код данашњег православног храма, пронађени су остаци базилике са нартексом и баптистеријем. Остаци базилике су дјелимично испитани и
могу се датирати на крај V или почетак VI вијека. Базилика је оријентисана у
46

I. Bojanovski Ivo, ''Kasnoantičke grobnice na svod u Čitluku i njihova prethodna konzervacija'',
Naše starine IX, Sarajevo 1964, str. 103–106
47
Тип ових ранохришћанских гробница се послије побједе хришћанства проширио из Сирије и
Месопотамије и на западни дио царства. Истраживања су показала да се ради о касноантичким
фамилијарним гробницама. Овај тип фамилијарне гробнице у облику хипогеја се често среће
по читавом Балкану, почевши од половине IV вијека нове ере. Резултати истраживања указују
на то да су гробнице затрпане људском руком, и то послије неког пожара, који је оставио трага
у слоју угља. За вријеме једног или више аварских пљачкашких напада пострадала су и насеља
око Шипова. Може се извести закључак да су тадашњи становници Шипова били принуђени да
се повлаче, па су, напуштајући ове крајеве, осигуравали и гробове својих покојника јаким
слојем камена у малтеру, у нади да ће се једног дана вратити назад. Томе свједочи зид од
ломљеног камена у малтеру изнад поцета, настао пред један од напада, али се становници више
никада нису вратили натраг. За одређеније датирање гробница у Чифлуку такође нема елемената. Сергејевски је мишљења да базилика, као и она у Мујџићима, потиче из V или VI вијека.
Ако узмемо да гробнице могу бити и нешто млађе од цркве, онда вријеме њихове градње
никако не долази у обзир прије V вијека. Оваквом датирању иде у прилог и доста непажљив
начин зидања (неједнаке димензије) и употреба зубаче крупног зуба (0,6 цм) за обраду камених
дијелова. Градња гробнице овога архитектонског типа била је доста скупа и привилегија
имућнијих слојева касноантичког друштва. Кости из све три гробнице похрањене су у сјеверној
гробници, која је добро затворена (I. Bojanovski, ''Kasnoantičke grobnice na svod u Čitluku i
njihova prethodna konzervacija'', Naše starine IX, Sarajevo 1964, str. 103–122)
48
I. Bojanovski Ivo, ''Kasnoantičke grobnice na svod u Čitluku i njihova prethodna konzervacija'',
Naše starine IX, Sarajevo 1964, str. 109
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правцу сјевер–исток. На основу пронађених темеља, димензија 27,5 x 24,5 м,
ова базилика била је једна од највећих у данашњој БиХ.49 Била је покривенa
тегулом. Зидови цркве грађени су од ломљеног камена прекривеног малтером
природне боје. Патос се састојао, као што је уобичајено код касноантичких
грађевина, од одређене врсте бетона (шљунак са малтером). Пронађени дијелови гесимса и капитела по облику спадају у тзв. рановизантијску умјетност.50
Постоји могућност да је ова базилика грађена у више фаза.51
Уз базилику је дјелимично откопано и касноантичко гробље, на којем
су, поред једног саркофага, пронађене и гробне коморе са сводом. Констатовано је и присуство неколико уништених пресвођених гробница. Одређен број
зиданих гробова, уништених приликом просијецања цесте, вјероватно се налазио и на западном oбрoнку брежуљка. Такође, присуство гробова је утврђено и
на сјеверном дијелу брежуљка.52 Око 50 метара сјеверно од базилике пронађена
су два саркофага из римског доба.53 Према инскрипцијама сачуваним на овим
саркофазима, њихова старост се може датирати у другу половину IV вијека.54
На овој локацији пронађен је и надгробни споменик са натписом конципираним на начин који није уобичајен код пагана (са формулом quem posuit): MAXIMINO CARISSIMO QUEM POSUIT IN PACE VIXIT VINCENTIA. Овај надгробни
споменик је, према формули quem posuit и палеографској анализи слова, датиран у IV вијек, и представља један од најстаријих сигурних ранохришћанских

49

Наос је био широк 14,20 и дуг 21,20 м, а постојала су четири квадратна темеља за стубове
кровне конструкције, који су само 1,50 м удаљени од зидова. Ca oбе стране наоса налазе се
двије просторије: десна, широка 3,70 м, и лијева, широка 3,20 м. Лијева просторија је служила
као крстионица (baptisterium) у којој се налазила зидана крстионица у облику крста, чије су
вањске димензије 0,9х1 м. Испред наоса се налази нартекс 3,75 м широк, подијељен у три
дијела. Испред нартекса се налазила још једна просторија од које је сачуван патос до 3.50 м
према западу од нартекса. Од архитектонских дијелова сачувано је врло мало. Тако су код
једне од сусједних кућа лежали, па пренесени у Јајце, један капител од пиластра, висине 0,25,
дужине 0,59, ширине (дебљина) 0,25 м и комад гесимса, разбијен у два дијела, висине 0,325,
ширине (дебљина) 0,82 и дужине 1,29 м (0,54+0,75). Крстионица је била предодређена за
крштавање дјеце, што свједочи да је у вријеме градње базилике становништво прихватило
хришћанство. То градњу базилике смјешта у V или VI вијек. (Д. Сергејевски, ''Касно-антички
споменици из околице Јајца'', Гласник Земаљског Музеја L, Сарајево 1938, стр. 53–57)
50
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Сарајево 1938, стр. 53
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I. Marijanović, ''Prilog problemu datiranja nekih starokršćanskih crkava u Bosni I Hercegovini'',
Glasnik Zemaljskog Muzeja NS VII, Sarajevo 1990, str. 130
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Сарајево 1938, стр. 55
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Glasnik Zemaljskog Muzeja NS VII, Sarajevo 1990, str. 129–130
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Сарајево 1938, стр. 57–58
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натписа пронађених на подручју БиХ.55
У близини локалитета на којем су пронађени остаци базилике, на седреној тераси уз Јањ, утврђени су и трагови античке насеобине. На мапи путева
Табула Пеутингеријана насеље Инденеа – Мујџићи обиљежено је вињетом која
приказује двије куле са бедемом. Ове одбрамбене грађевине вјероватно су се
налазиле на локалитету Маглина главица, са одбрамбеним положајем који је
доминирао кланцем.56
Муниципију Балоие гравитирала су и остала мања насеља и одбрамбени
локалитети у околини. Трагови римских насеобина утврђени су и на бројним
другим локалитетима. У Дуљцима, на локалитету Громиле, утврђено је постојање римског насеља, што потврђују остаци грађевинског материјала и темељни зид начињен од малтера.57 Локалитет Велики камен, у Воларима, имао је
одбрамбено утврђење, а пронађени су остаци рушевине грађевине изведене од
камена везаног кречним малтером.58 На локалитетима Бијелићи59 и Спасовина60, у Јусићима, утврђени су трагови римског насеља, а у Бешњеву, на локалитету Игралиште61, остаци римске грађевине са бројним фрагментима римске
цигле и цријепа. У селу Бабићи су утврђени трагови римских насеља на локалитетима Раскршће62 и Ханови.63 На локалитету Бабин до (Борје) римско насеље простирало се на ширем простору, о чему свједоче остаци грађевинског
материјала. На локалитету Међе – Штекеновац64 утврђено је постојање римског насеља и металуршког погона. Локалитет Громиле,65 у Брђанима, у римском периоду био је римско насеље, што потврђују пронађени остаци грађевинског материјала, жељезни предмети и фрагменти керамике. На локалитету Чардак66, у Водици, пронађени су остаци римског насеља са фрагментима цигле,
керамике и троске. На локалитету Добрљево67, у Крчевинама – Ивићима, пронађени су остаци римске циглане са рововима за печење керамике, а на локалитету Миљевци68, такође у Крчевинама, остаци римског насеља.
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Већи број храмова чији су остаци пронађени на размјерно ограниченом
подручју од Волара до Мујџића, свједочи да је град Балоие у римском периоду
био и веома важно црквено сједиште. Постоје и наводи да се у околини града
налазио посјед кога је византијски цар Јустинијан (527–565) поклонио бенедиктинцима око 540. године. Постојање епархије у граду Балоие веже се за епархију која се под именима Бароенсис, Барценсис и Бациенсис спомиње у актима
тзв. Метрополитанског сабора (Concilium metropolitanum), одржаног 533. у
Салони. Око постојања и убикације сједишта ове епархије воде се расправе још
од времена Данијела Фарлатија (1690–1773). До данас није пронађен поуздан
доказ о мјесту у коме су столовали епископи ове епархије. Фрањо Рачки, Фердо
Шишић и Иво Бојановски сматрали су да сједиште епархије Бароенсис –
Балоиенсис треба идентификовати са римским насељем Балоие у Шипову. На
основу анализа црквених аката вођених у Солину, тадашњи могући епископ
Балоиа звао се Савилијан. Његово име се спомиње у митрополитским актима из
530. и 533. године.69
Крајем VI вијека византијски град Балоие у Шипову уништен је под
ударом аварске бујице са сјевера. Тај догађај се веже за један од многобројних
пљачкашких упада Авара у периоду између пада Сирмиума 582. и пада Салоне
око 614. године. Град Балоие је пострадао вјероватно у љето 597. године, када
је аварски каган Бајан провалио у ондашњу провинцију Далмацију римском
цестом из Сирмиума према Салони и освојио град Вонкеис и околна утврђења.
Име града Вонкеис у изворима се пише у разним облицима: Валкис, Валвис,
Балцха, Балеа, а постоје мишљења да се изворно име овог града управо односи
на Балоие.70
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ПРИЛОГ ПОЗНАВАЊУ КУЛТУРНО-ИСТОРИЈСКЕ
ПРОШЛОСТИ ПЕТРОВАЧКОГ КРАЈА: ВОЂЕНИЦА
Апстракт: Циљ овога рада је да понуди синтезу вјеродостојних истражених података који ће омогућити аргументовану сазнајну оријентацију о простору, становништву и културним знаменитостима насеља Вођеница у Општини Босански Петровац. Овај чланак је прилог бољем познавању богате културне прошлости петровачког краја као подлоге за његово будуће систематско
научно истраживање.
Кључне ријечи: Вођеница, Босански Петровац, историја, култура, градитељско насљеђе.
Уводне напомене
Подручје Петровачког поља географска је цјелина у којој су трага оставили различити историјско-цивилизацијски периоди. Бројни археолошки локалитети и налази, утврђени градови, рурална и урбана архитектура су поуздана
материјална свједочанства насељавања, начина и облика живота. Прилог
бољем познавању ове богате културне прошлости је и овај рад, чији је циљ
понудити синтезу вјеродостојних истражених података који ће омогућити аргументовану сазнајну оријентацију о простору, становништву и културним знаменитостима насеља Вођеница у Општини Босански Петровац, као подлоге за
нова, систематска научна истраживања историје и културе народа Петровачког
поља.
Физичкогеографски и саобраћајни положај увијек су у основи формирања насеља и домета њиховог просторног и градитељског развоја. У циљу јасније спознаје праваца и обима, у уводном се дијелу најприје дају геоморфолошке
карактеристике села Вођенице, а потом се у широкој историјској перспективи
анализира демографски преображај насеља у одређеним временским пресјецима, унутар којих је могућа спознаја главних историјско-културних етапа развоја и градитељског насљеђа као њиховог продукта.
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Географске основе насељености
Просторни размјештај и обликовање насеља су у прошлости настајали
спонтано, у складу са конфигурацијом терена, расположивим водотоцима,
плодним земљиштем и шумама као природним датостима, те створеним условима, прије свега изграђеним саобраћајницама.
Вођеница је сеоско насеље у Општини Босански Петровац, Унско-сански кантон, Федерација Босне и Херцеговине. Већим дијелом смјештенa је у
високој крашкој равници Петровачког поља, с обје стране цесте Босански
Петровац – Босанска Крупа, а наставља се сјевероисточно до испод Жељезника
(1274 м), највишег врха Грмеча. Попречним друмом спојена је са селом Бјелај,
на супротној страни Бјелајског поља. Село чине Доњa и Горња Вођеница, у
источном дијелу поља, које је у односу на његов западни дио богатији насељима, јер су природни услови повољнији. На блаже нагнутим падинама брда,
избразданим усјецима, формиране су завлаке, као природни заклон у коме је
смјештена Горња Вођеница.

Слика 1. Топографска карта простора Вођенице
(имена дијелова насеља су подвучена)
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Завлаку у којој се налази село са источне стране затварају Мачковац
(906 м) и Мали Обљај (909), иза којих је село Скакавац, док је са западне стране сусједно село Брестовац одвојено нижим висовима Вршчић (756 м), Дреновац (698 м) и Главица (660 м). Надморска висина Горње Вођенице се од 1038 м
смањује до 670 м уз цесту у долини поља. Куће су у мањим групама с обје стране тока рјечице Вођенице, а густина насељености се повећава низводно, у
пољу, гдје се на 630 м надморске висине формирала Доња Вођеница.1 За разлику од Горње, Доња Вођеница је у отвореној равници Петровачког поља незаштићена од доминатних вјетрова – југа и ледене буре.2 (Сл. 1)

Слика 2. Вођеница на карти подземних хидрографских веза Петровачког поља3

Типично кречњачкa геолошкa подлогa има посљедични утицај на хидрографију, па је карактеристика цијелог Петровачког поља, као и сваког крашког
тла, недостатак површинских водотокова, иако има довољно падавина. Водотокови су понорског типа,4 који до слива могу тећи испод површине или се поно1

Топографска карта Босански Петровац – запад, Лист 421-4-1, М 1:25000. Београд: Војногеографски институт, 1977 (2. изд.)
2
Рађеновић, Петар. Бјелајско поље и Бравско: антропогеографска истраживања, Српски етнографски зборник, књ. 25, Насеља и порекло становништва, књ. 20, Београд: Српска краљевска
академија, 1925, 153
3
Davidović, R. Utvrđene i predpostavljene podzemne veze Petrovačkog polja, 87 (Прилог 1)
4
Davidović, Rade. Utvrđene i predpostavljene podzemne veze Petrovačkog polja na bazi bojenja i
terenskog istraživanja, Naš krš, XVI/1990, 85
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во појавити на другој локацији. Понорница је и Вођеница. То је мањи водоток,
чија је изворишна област са 50 извора локалитет ''Врела'' у Горњој Вођеници,
на планини Жељезник. У вријеме максималног водостаја, од јесени до прољећа, рјечица Вођеница дотиче до средине равни Петровачког поља, а онда понире у Трњацима с водопропусном крашком подлогом. Није поуздано утврђено,
али се претпоставља да са осталим понорницама овог подручја, код мјеста
Гудавац и Верањска, формира извор ријеке Крушнице, притоке Уне5 (Сл. 2).
Преко љета воде има само у горњем току.6 Својим површинским током,
у дужини око пет км, протиче истоименим насељем. У горњем току Вођенице
некада је било више од четрдесет млинова, чији су власници били из Вођенице
и сусједних села Ластава, Врановине и Бјелаја. Само њих десетак најближих
Врелима могло је мљети преко цијеле године.
У морфолошком смислу Вођеница је село разбијеног типа, што је карактеристика брдско-планинских регија. Појединачно или у мањим групама куће
су у Горњој Вођеници биле грађене по ободу завлаке, на благим падинама са
јужном, југозападном и југоисточном експозицијом, како би се у што већој мјери плодна земља у долини рјечице Вођенице сачувала за ратарство, које је, уз
сточарство, била главна привредна дјелатност становника овог краја. У вријеме
новијих насељавања почетком 19. вијека село је било надомак шума које су
временом искрчене да би се повећале површине за оранице и ливаде за све
бројније становништво, нарочито након његовог наглог повећања усељавањем
од 1879. године. На плодну земљу с њивама и пољским ливадама у долини
Вођенице настављају се пашњаци, на њих планинске ливаде, затим грмари и
камењари и, на крају, бујне шуме – ниже бјелогоричне, са превладавајућом
буквом (у мањој мјери јавор, јасен, храст, клен, граб и бријест), а у вишим зонама четинари – јела и смрча и, мање, бор. Мањим дијелом куће се у сигурније,
аустроугарско вријеме, почињу градити и уз главну саобраћајницу кроз Петровачко поље (Сл. 3).
О љепоти предјела Вођенице аутентичан запис оставио је свештеник
Коста Новаковић крајем 19. вијека: ''Тај дивни и романтични предјео, који оживљава уморног путника својим лијепим и пространим равницама, својим обилним шумама и богатим пашњацима и ливадама, изгледа најљепши од свију
предјела цијеле босанске крајине''.7

5

Davidović, Rade. Utvrđene i predpostavljene podzemne veze Petrovačkog poljа; Давидовић, Раде,
Петровачко поље: Геоморфолошко-хидролошка проучавања. Нови Сад: Институт за географију ПМФ-а 1981; Рађеновић, П. Бјелајско поље и Бравско, 186
6
Рађеновић, П. Бјелајско поље и Бравско, 131
7
Ковачевић, К. Из Бихаћа у Вођеницу (Откриће једне црквине), Дабро-босански источник,
I/1887, бр. 5, 77
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Слика 3. Географски положај Вођенице (Google map 2019)

Културно-историјска прошлост
Петровачко поље било је у саставу илирске етничке територије, о чијем
потпуном обухвату не постоји јединствен научни став.8 Проучавање илирске
културе у Босни и Херцеговини започиње након оснивања Земаљског музеја у
Сарајеву (1888), чији су археолози предузимали велика, систематска археолошка ископавања, међу којима директор Музеја Ћиро Трухелка, Вејсил Ћурчић,
Карл Пач, Вацлав Радимски, Фрањо Фиала, а у новије вријеме нарочито Димитрије Сергејевски и Алојз Бенац. Њихови научни резултати објављивани су у
Гласнику Земаљског музеја, захваљујући чему је и свјетска научна заједница
упознала овај вриједним налазима богат историјски период Босне и Херцеговине.
Илире је чинило више различитих народа/племена, којима је сточарство
била главна привредна грана, што је, с обзиром на природне услове егзистенције, све до најновијег доба карактерисало и Вођеницу, као и цијело Петровачко
поље. Међутим, античка историографија још увијек није прецизно дефинисала
које илирско племе је настањивало Петровачко поље – Деури, Сардеати или
Јаподи.
Иако с великом резервом, Иво Бојановски поставља могућност да су на
Петровачком пољу живјели Деури (Derrioi?), али можда неко друго мање пле8

Stipčević, Aleksandar. Iliri: povijest, život, kultura. 2. dopunjeno izd. Zagreb: Školska knjiga, 1989,
19–27
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ме, јер се ради о мањој, релативно затвореној географској цјелини, која је била
''добро насељена''. Лоцирање Деура на овом простору базира на Плинијевом
попису, који Деуре убраја међу civitates салонитанског конвента viribus као
његово најмање племе, са само 22 декурије (4.000 до 5.000 становника).
''Петровачко је поље уз то издвојено и својим рељефом, што је могао бити и
разлог што се тако мала друштвена заједница очувала још и у царско доба, те
се развијала и даље.''9
Александар Стипчевић пак сматра да су овдје били настањени Јаподи
(Japodes, Iapydes), који су до 4. в. п. н. е. заузимали ''велико подручје између
Сане на истоку, Зрмање и Велебита на југу, Јадранског мора на западу''.10
Посматрајући петровачко и дрварско подручје као географску цјелину,
Салмедин Месиховић је, међутим, мишљења да су Сардеати ''једини илирски
народ из салонитанског конвента који долази у обзир'' да насељава ово брдскопланинско шумско и сточарско подручје. Базирајући се на записима Плинија
Старијег, Сардеати су средином 1. вијека на овом подручју имали 52 декурије
(LII Sardeates), са око 13.000 особа.11 На основу чињенице да се на 2. солинском црквеном сабору из 533. год. н. е. спомиње Sarziaticum (вар. Sardiaticum),
Месиховић претпоставља да је могуће да се након завршетка правно-политичке
романизације на овом подручју из некадашње перегринске civitas Sardeata развила муниципална јединица Sarziaticum, која је покривала петровачко и дрварско подручје, са средиштем у насељу Sarute (на Појтингеровој карти VI, 2).12
Позивајући се на овај исти записник из 533. године ο формирању нове
бискупије у Ludrum-у, потенцијално лоциране код Книна, од четири црквене
жупе (parochiae), заправо четири тадашња муниципија, на основу археолошке
топографије, civitas Sardeata, кaсниjи муниципиум Sarziaticum, Бојановски је
убицирао у долину Унца и претпоставља да је центар ове жупе у предримском
периоду био у Бастасима, а у римској антици се помакао у Доње Врточе.13
Иако нису оставили своје писмо, Илири су и на овом подручју оставили
материјалне трагове своје културе и насеља – громиле и градине.
Вејсил Ћурчић наводи 1902. да је дуж цесте Бихаћ–Петровац опазио
''око 60 раштрканих громила14, а ваљда их има још и по ливадама, зараслим
шикаром''.15
9

Bojanovski, Ivo. Bosna i Hercegovina u antičko doba, Akademija nauka i umjetnosti Bosne i Hercegovine, Djela, knj. LXII, Centar za balkanološka ispitivanja, knj. 6, Сарајево 1988, 261
10
Stipčević, A. Iliri: povijest, život, kultura, 29
11
Plinije Stariji, Naturalis historia, Berlin: ed. Weidmannos, III, 142. У: Mesihović, Salmedin. Antiqvi
Homines Bosnae, Sarajevo: Filozofski fakultet, 2011, 447
12
Mesihović, S. Antiqvi Homines Bosnae, 447
13
Bojanovski, I. Bosna i Hercegovina u antičko doba, 250–253
14
Ријеч је о гробним хумкама карактеристичним за илирску културу бронзаног периода.
15
Ћурчић, Вејсил. Старине из околине Бос. Петровца, Гласник Земаљског музеја у Босни и Херцеговини, XIV/1902, књ. 2 (април–јуни), 229–255
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Градитељство Илира најмаркантније свједоче градине на доминантним
висовима изнад Петровачког поља. Појам ''градина''16 се у топономастици везује за мјеста гдје су, у мањој или већој мјери, сачувани остаци утврђења – збјегова (lat. Refugium) или утврђених сталних насеља. Општа им је карактеристика
да су грађене у зависности од конфигурације терена и расположивог грађевинског материјала. Први захтјев који се пред ове фортификационе грађевине
постављао и што им је и била сврха јесте да су, као и у овој области, из стратешких разлога грађени на што неприступачнијем терену, чиме се обезбјеђивала
контрола и одбрана територије од напада. За потпунију заштиту од упада штићени су масивним ободним, углавном каменим зидовима,17 који су у халштатском и бронзаном периоду грађени техником сувозида. Малтер су почели користити тек након доласка Римљана. Висина зидова, према сачуваним археолошким остацима, била је од два па до преко 8 м.18 Градине већих димензија биле
су стално насељене, са кућама унутар бедема пореданим у концентричним
појасевима, пратећи тако кружну или овалну форму градине. Мање градине су
служиле за привремене збјегове становништва, а када су мање уз веће градине,
претпоставка је да су служиле за склањање стоке пред непријатељем или као
култна мјеста.19 Велики број градинских насеља уништен је током пацификације Илирије, а многа су напуштена и становништво се пресељава у плодне долине, што је била и државна политика осигурања мира од нових потенцијалних
побуна Илира из ових неприступачних утврда. Илирске градине, које су се
налазиле на стратешки посебно важним тачкама, ојачане новим зидинама,
наставиле су развој, осавремењене према новом, римском архитектонско-урбанистичком концепту.20
Овај систем утврђивања користили су, a касније и сами градили, Словени досељени на ове просторе. Нажалост, градине, које су обиљежиле велики
простор Боснe и Херцеговинe, још увијек нису систематски истражене.
Рекогносцирања археолошких остатака показала су велику концентрацију градина на бихаћком, крупском и петровачком дијелу Грмеча, гдје их је
евидентирано око 80.21 Према досадашњим истраживањима, Петровачко поље
је било ''добро насељено, што потврђује велик број градинских насеља (castella
и opida) на доминантним положајима око поља''.22 Поред 34 градине на подруч16

У научној литератури за градине из предримског времена користе се и латински називи
castella и oppida.
17
Градине у долинама формирале су физичке баријере воденим препрекама ако их је било, а
најчешће су осигураване насипима од набијене земље, дрвета или њиховом комбинацијом (terra et ligno).
18
Stipčević, A. Iliri: povijest, život, kultura, 77
19
Stipčević, A. Iliri: povijest, život, kultura, 76
20
Stipčević, A. Iliri: povijest, život, kultura, 80
21
Arheološki leksikon Bosne i Hercegovine, Tom 2. Sarajevo: Zemaljski muzej Bosne i Hercegovine,
1988, Мapa 2
22
Bojanovski, I. Bosna i Hercegovina u antičko doba, 258
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ју ондашњег Котара Петровац, које је описао или навео Вејсил Ћурчић,23 Бојановски је евидентирао још и градине у селима Бара (1), Бунара (1), Цимеше (1),
Добро Село (3), Крња Јела (2), Подсрнетица (1), Суваја (1), Ведро Поље (1),
Врточе (3) и око Бравског, па закључује да је ово било добро насељено подручје.24

Слика 4. Локација Градине Дреновац у Вођеници

Многа градинска насеља наставила су живот и у римско доба. Таква је и
градина на Дреновцу у Вођеници, као и градине у Колунићу, Бјелајском Ваганцу, Ревенику (Жута главица), Суваји код Крњеуше (Самњак).25 Нека насеља се
развијају спуштајући се испод градина и у равницу поља, док су друга настала
у доба римске пацификације или у касној антици.26 Градина Дреновац у Вођеници налази се на стрмим брдским косинама Дреновца, на 769 м надморске
висине (Сл. 4). Овдје су пронађени остаци римске зграде, датиране између 1. и
4. вијека, од опеке и малтера,27 што би требала бити римска техника градње
opus lateritium.
На основу до тада пронађених остатака из римскога доба и средњега
вијека, Вјекослав Клаић је закључио да овај крај ни у римско доба ни у сред23

То су градине у мјестима Билај (Бјелај) (2), Медено Поље (2), Вођеница, Врановина, Петровац, Буковача, Дринић (2), Ревеник (3), Рашиновац (3), Јањила, Смољана и Хрсовац (4), Бравски Ваганац (2), Скакавац (2), Ластве (2), Крњеуша (3) и Пркоси (1). (Ћурчић, В. Старине из
околине Бос. Петровца, 229–255)
24
Bojanovski, I. Bosna i Hercegovina u antičko doba, 261
25
Bojanovski, I. Bosna i Hercegovina u antičko doba, 258
26
Bojanovski, I. Bosna i Hercegovina u antičko doba, 258
27
Ћурчић, В. Старине из околине Бос. Петровца, 237: ''Западно од Вођенице лежи рушевина
неке зграде, коју народ назива 'Дреновац'. Како је она саграђена од опеке и малтера, биће то по
свој прилици нека римска грађевина''.
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њем вијеку ''није био пуст и дивљи, већ много питомији, него што је можда у
данашње вријеме''.28
Полазећи од претпоставке да је Грмеч био главно борбено подручје Германикове операције у Батоновом устанку Илира (Bellum Batonianum, 6–9. в.),
Месиховић наводи 10 потенцијалних насеља за антички Seretion, од којих девет
на подручју Босанског Петровца. Међу њима је и Градина Вођеница29 у Вођеници. Ријеч је о утврђеном насељу површине 15.000–20.000 м², са посебном
утврдом унутар зидина. На темељу бројних пронађених фрагмената керамике и
кућног лијепа,30 датирана је у касно бронзано и жељезно доба.31
Након два вијека освајања Римљани су, ради боље организације управе
и надзора над покореним територијама и народима, од некадашње јединствене
провинције Илирик (Illyricum) формирали двије провинције – Панонију и Далмацију, којој је припадало и Петровачко поље. Према Бојановском, било је
''живо укључено у друштвено-политички и привредни живот римске Далмације'',32 што у недостатку писаних извора, потврђује археолошки материјал. У
основи ових блиских веза била је припадност Петровачког поља бискупији у
Книну, насљедници античке бискупије у Лудруму.33
У чланку ''Римска цеста од Пролога преко Доњег Унца и Петровца у
долину Сане'', објављеном 1891, Филип Балиф34 је констатовао, што су потврдила и савремена истраживања, да је према пронађеним остацима римских
зграда, новца, накита и других археолошких артефаката, ово био насељен крај
у којем се након окончаних процеса правно-политичке романизације развијала
римска култура. Илири су у урбаним центрима сасвим романизовани и као потпуно лојални често су заузимали и високе положаје у војном и политичком
животу Рима. У оваквим удаљенијим и забаченијим крајевима романизација је
била само спорадична. Тако је домаће становништво латински језик прихватило само дјелимично, док је у свакодневном животу наставило говорити својим,
народним језиком, задржавши и своја религијска вјеровања, обреде и обичаје.35
Успостављање нове власти провођено је по устаљеним обрасцима, стратешки систематично, с циљем што чвршће и ефикасније интеграције са Римом.
То су на терену у административном и војно-политичком смислу осигуравали
намјесници, који су били надлежни за све цивилне и војне послове у области
28

Klaić, Vjekoslav. Županija Pset (Pesenta) i pleme Kolunić. Vjesnik Arheološkog muzeja u Zagrebu,
Vol. 15, br. 1, 1928, 3
29
Mesihović, Salmedin. Svpplementvm Rebellio Illyrici I. Germanikova ''Pounjska ofanziva'', Historijska traganja, 4, 2009, 22–23
30
Кућни лијеп је глина помијешана најчешће са сламом или пепелом, а кориштен је за завршну
обраду зидова и попуњавање простора између грађевинских елемената.
31
Arheološki leksikon BiH, Tom 2, 163 (натукница Бошко Маријан)
32
Bojanovski, I. Bosna i Hercegovina u antičko doba, 257
33
Bojanovski, I. Bosna i Hercegovina u antičko doba, 257
34
Glasnik Zemaljskog muzeja 1891, knj. 4, 385
35
Stipčević, A. Iliri: povijest, život, kultura, 52
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којом су управљали. Изградили су разгранату мрежу саобраћајница по цијелој
империји. Преферирали су водене путеве, па су од Салоне (Salona), матице
Далмације (Dalmаtiа), којој је припадало и Петровачко поље, градили систем
цеста како би је најкраћим и најповољнијим комуникацијама повезали са Уном
и Саном у унутрашњости ове покрајине и даље на сјевер са Савом у покрајини
Panoniа. Најприје су градили магистралне цесте, које су заправо биле војне (via
militares) и имале стратешки значај. С оснивањем и изградњом насеља, градњом у трансверзалним правцима формира се разграната, систематизована
цестовна мрежа за потребе јавног промета (via publicae), уз бројне прикључне
путеве (viae vicinales), од којих су многи и из предримског времена, уз које су
откривени остаци илирских насеља. Сачувани остаци цеста и уз њих трагови
грађевина и насеља, некрополе са натписима, милијарни и муниципални натписи поуздана су археолошка грађа за утврђивање њихових праваца и значаја.
Многобројни археолошки налази римске провенијенције пронађени на домаћем
тлу указују на њихову готово сигурну атрибуцију.
Петровачко поље Римљани су са аспекта саобраћаја од почетка правилно валоризовали.36 Бојановски сматра да је Петровачко поље било значајно
стјециште римских путева из долине Сане и Уне.37
Готово један вијек послије Балифових истраживања,38 Бојановски је
потврдио његово стајалиште о правцу Долабелине цесте ad imum montem Ditionum Ulcirum.39 Иако je Балиф уцртао правац Петровац–Бихаћ као сигуран али
још неустановљен, као и да су и други истраживачи сматрали да је на тој линији морала постојати римска цеста, па чaк и магистрална комуникација Салона –
Петровачко поље – Огулин – Сисак,40 на правцу Петровац–Бихаћ (Raetinum, на
подручју данашњег села Голубић) нису откривени трагови грађене цесте. Због
тога је, по Бојановском, реалније ''у том подручју тражити неки вицинални пут
на аутохтоној основи. Исто такав пут треба тражити на линији Петровац–Крњеуша–Крупа у долини Уне''41, а то је управо траса на којој је и Вођеница.
На оваквом крашком и планинском терену цесте су пратиле изохипсе и
максимално су прилагођаване терену. Широке су биле 3,5–4 м, а на стјеновитом терену само 1,5 м, док је конструкција зависила од географских и топографских услова. Њихово дуго трајање у овом крају, као и у цијелом појасу
36

Bojanovski, I. Bosna i Hercegovina u antičko doba, 257
Bojanovski, I. Dolabelin sistem cesta u rimskoj provinciji Dalmaciji, 230
38
Ballif, Philipp. Römische Strassen in Bosnien und der Hercegovina, Volume 1. Bosnisch-Hercegovinisches Landesmuseum, Wien 1893.
39
Bojanovski, I. Dolabelin sistem cesta u rimskoj provinciji Dalmaciji, 206
40
Цеста Салона – Петровачко поље – долина Сане била је најкраћа и најфункционалнија веза
Салоне са Панонијом, која је пролазила кроз подручја богата шумом и жељезном рудом. Користили су је и Турци, а служила је до краја 19. вијека, када је замијењена макадамском цестом.
(Bojanovski, Ivo. Dolabelin sistem cesta u rimskoj provinciji Dalmaciji, 218–219)
41
Bojanovski, I. Dolabelin sistem cesta u rimskoj provinciji Dalmaciji, 230
37
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Динарида, омогућено је тиме што су грађене на кречњачкој подлози и на присојној страни планина и брда, па се влага брже сушила, а падавине су брже отицале кроз јарке грађене на стрмој страни. 42

Слика 5. Прегледна карта Долабелиних цеста.43
Од главне трасе Аd imum montem Ditionum Ulcirum у Босанском Петровцу
су се одвајала два крака, од којих је сјеверни, ка Босанској Крупи,
данашњом трасом пролазио кроз Вођеницу и Крњеушу.

Посебно заслужан за систем цеста из Салоне у унутрашњост провинције
Далмације је Пубије Корнелије Долабела (Pubius Cornelius Dolabella), римски
царски намјесник у Илирику. У непуних седам година његовог намјесниковања
(14–21. г.), изграђено је чак 885.139 километара цеста, и то по тешким планинским предјелима.44 Цеста Аd imum montem Ditionum Ulcirum (од Салоне до
подножја брда Улцира у земљи Дициона)45 је за његовог доба изграђена само
мањим дијелом – од Салоне до брда Улцир – Via gabiana ab salonis andretium,46
42

Ballif, Filip, Rimska cesta od Prologa preko Dоnjeg Unca i Petrovca u dolinu Sane, Glasnik Zemaljskog muzeja, 1891, књ. 4, 395–404
43
Bojanovski, I. Dolabelin sistem cesta u rimskoj provinciji Dalmaciji, Карта V
44
Arheološki leksikon Bosne i Hercegovine, Tom 1. Sarajevo: Zemaljski muzej Bosne i Hercegovine,
1988, 152
45
Bojanovski, I. Dolabelin sistem cesta u rimskoj provinciji Dalmaciji, 17–18
46
Улцир је Бојановски убицирао на подручје Стрмице, у долини ријеке Бутижнице око праисторијске градине Стражбинице. Ово су потврдили и недавни археолошки налази. (Cesarik,
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а наставак према Граховском пољу и даље према Сиску завршен је 47/48. године, у вријеме Клаудија.47 Цеста је из Салоне водила на запад у Burnum (римски
војни логор из 1. в., у данашњим Ивошевцима код Кистања), гдје је била важна
раскрсница путева (caput viae), одакле су ишле двије магистралне цесте према
Bivium-у (Огулину) и даље до Сиска. Други, сјеверни крак, преко Унца је
водио до Петровца, одакле је једна траса водила према Сани, док је Петровачким пољем једна вицинална цеста ишла преко Врточа према Retinium-у и долини Сане (Бихаћу), а друга, данашњом трасом, преко Вођенице и Крњеуше у
Босанску Крупу (Сл. 5).
И поред своје географске изолованости у Динарском горју, Петровачко
поље је било живо укључено у друштвенополитички и привредни живот римске Далмације. То је потврђено археолошким материјалом, јер писаних извора
готово да и нема. Досад на Петровачком пољу није било археолошких ископавања античких објеката, па су нам тамошња римска насеља слабије позната.48
Као и на цијелом западном Балкану, и у овај крај почетком 4. в. продире
хришћанство. Са распадом Римске империје, у 5. в. долази до Велике сеобе
народа. До 535/6. године, када су источноримске (ромејске) трупе преузеле
контролу над Далмацијом, наступио је кратак период обнове античке цивилизације под владавином остроготске династије Амала. Али, успостава источноримске власти није се могла спријечити. Аварско-словенско рушење ромејске
власти и њихово насељевање крајем 6. и почетком 7. в. означило је крај античког и почетак медиевалног доба.49
Овај крај је, по свој прилици, у средњем вијеку припадао Жупи Псет.
Византијски цар Константин у 10. вијеку наводи постојање Жупе Pesenta у далматинском подручју, за коју је др Фрањо Рачки установио да је ријеч о Жупи
Pset, која се у једном спису црквеног сабора у Сплиту помиње 1185. године у
оквиру Книнске бискупије или парохије. Није утврђено да ли је ово изворно
словенско име или прилагођени илирски или латински назив.50 Жупа Псет је,
према Вјекославу Клаићу, обухватала подручје између Унца и Уне на западу,
Сане на истоку и Грмеча на сјевероистоку. ''Према тому обухватала је жупанија
Псет поглавито крашку високу равницу, звану Билајско-петровачко поље с
вароши Петровцем и трговиштем Билајем. На сјеверозападу допирала је негдје
Nikola, Glavaš, Ivo. Novootkrivena trasa rimske komunikacije od Burna do Kapitula i problem ceste
ad imum montem Ditionum Ulcirum. Stoljeće hrabrih: Rimsko osvajanje i otpor starosjedilaca u Iliriku za vrijeme Augusta i njegovih nasljednika / Milićević Bradač, M, Demicheli, D. (ur.). Zagreb:
Odsjek za arheologiju Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, 2018, 353–360)
47
Bojanovski, I. Dolabelin sistem cesta u rimskoj provinciji Dalmaciji, 206. Траса је установљена
на основу бројчане удаљености уклесане на миљоказима пронађеним у Петровачком пољу, у
долини Унца и на Граховском пољу. Најбоље обрађени су миљокази са цесте Дрвар – Петровачко поље – долина Сане, постављени 47/48. год., у вријеме цара Клаудија.
48
Bojanovski, I. Bosna i Hercegovina u antičko doba, 258
49
Mesihović, S. Antiqvi Homines Bosnae, 451
50
Klaić, Vjekoslav. Županija Pset (Pesenta) i pleme Kolunić, 1
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до Бишћа и Крупе на Уни, а на југоистоку до Дринића и Дрвара на Унцу.''51
Границе ове жупе даје и Стјепан Павичић: ''Псетска је жупа обухватала размјерно велик простор, допирући на исток до Пливе, а на сјеверо-исток и сјевер
до Словјенске земље. На југу у граници су јој лежале Хливанска и Книнска
жупа''.52 Иако без сасвим сигурних доказа, Клаић је претпоставио да је ''на мјесту садањега Петровца стајала римска варош Persetis''.53 По њему, латински
превод једне исправе из 1395. ''знатно објашњује тадање стање у Псетској
жупанији. У првом реду подаје нам она грађе за топографију њезину, јер се
спомињу села и мања мјеста... постоје још и данас села Смољани и Колунић, те
се по њима може још јаче утврдити, да се је жупанија Псет стерала на Билајскопетровачком пољу, јер та два села стоје и данас још у опћини вароши
Петровца. Особито се истиче село Колунић''54, са остацима рушевине средњовјековног Храма Св. Ђорђа, које народ зове ''Панађур''.
Из периода касног средњег вијека ''у самој Вођеници налази се рушевина 'Црквина', гдје се по причању тамошњих становника приликом откопавања
нашло оружја и црквенијех предмета. У њеној околици има обиље старобосанских (богумилских) надгробних споменика са орнаментима полумјесеца и
крста''.55
Реферирајући се на овај Ћурчићев запис, ''Археолошки лексикон БиХ''
садржи одредницу о археолошком налазишту цркве и гробља из касног средњег вијека на локалитету Црквина у Вођеници: ''Сачуване рушевине црквене
грађевине (димензије 12 x 6 м), уз коју се, приликом раскопавања наилазило на
оружије и литургијске предмете. Око рушевина сачувано је и око 40 стећака,
вјероватно у облику плоче и сандука, украшених мотивом крста и полумјесеца''.56
Детаљан опис налаза ове тек откривене црквине прото Коста Ковачевић57 је још 1887. године објавио у ''Дабро-босанском источнику''. Због значаја
налазишта, овдје дајемо извод о најзначајнијим остацима:
51

Klaić, V. Županija Pset (Pesenta) i pleme Kolunić, 1
Pavičić, Stjepan. Seobe i naselja u Lici, Zbornik za narodne život i običаje južnih Slovena (Ur. akad.
Branimir Gušić), Zagreb: JAZU, 1962, 16
53
Klaić, V. Županija Pset (Pesenta) i pleme Kolunić, 3
54
Klaić, V. Županija Pset (Pesenta) i pleme Kolunić, 4
55
Ћурчић, В. Старине из околине Бос. Петровца, 237
56
''Црквина, Вођеница, Бос. Петровац. Средњовјековна црква и гробље''. Археолошки лексикон
Босне и Херцеговине, Том 2, 160. (Натукница Милетић, Н.[Нада])
57
Прота Коста Ковачевић је аутор и текста ''Прва градска црква у Језеру код Бихаћа, и оснивање српско-православне основне школе'' (Први Шематизам православне српске митрополије
Бањалучко-Бихаћке за годину 1901. (Ур. Алекса Јокановић, конз. савјетник), Бања Лука: Штампарија С. Угреновића 1903, 273–289), из којег сазнајемо да је он био учитељ Мис А. П. Ирби на
''босанским школама'', као и да га је ова велика српска добротворка и плаћала. Након што је
пописао дјецу и нашао кућу изнајмљену за школу, у јануару 1879. четвороразредна школа је
почела са радом. Коста Ковачевић је у овој школи био учитељ од децембра 1878. до јула 1879,
52
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''Олтар је сав откопан и дугачак је 7 метара а широк 5. Црква је без олтара била по прилици доста голема (јер није још сва откопана), а окренута је право источној страни била. Зида откопаног има до појаса, али је врло слаб и трошан, јер га је зуб времена искварио и исштетио. Црква је била на врло згодном
мјесту, управо покрај потока рјечице Вођенице... Задивио сам се тим светим
стварима. Тада ми нехотице на очи изиђоше све патње, које су Срби преко своје главе кроз ово пет вјекова претурили. Гледајући пред собом ове свете ствари
– гледао сам као у огледалу прошлост народа свог – гледао сам пљачкање и
паљење цркава и манастира српских, па сам се чисто скаменио [...] По оклопу
дакле, кључу и сабљи судећи црква је изгорјела а у њој изгорјели и људи, који
су је бранили.'' Пронађени су до тада били дискос 6 палаца у пречнику, а на
мјесту проскомидије причесна чаша, такође од олова, уз њу копље од слоноваче, а код пријестола мали крстић ''од дашчица, ваљда сребрнијех'', појасне плоче (павфте), мала иконица од лима, ''издубљена'' са ликом анђела. На средини
цркве је пронађен гвоздени кључ од цркве. У олтару људски костур и комад
метала ''од истопљеног звона, када је црква горјела. То су све ствари, које су
нађене у откопаној црквини вођеничкој и на сву прилику да ће их се још доста
наћи, јер се копање и даље наставља''.58

Слика 6. Стећци у облику плоча у порти
Храма Успења Пресвете Богородице

''а затим је послан да доврши учитељску школу, пошто је сам ту жељу имао''. У списку учитеља
српске школе у Бихаћу налазимо га поново у периоду 1883–1884, с напоменом ''привремено као
свештеник''.
58
Ковачевић, К. Из Бихаћа у Вођеницу, 78–79
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Нажалост, систематска научна археолошка истраживања нису предузета. Зато Петар Рађеновић, иначе веома детаљан у својим описима, само кратко
наводи да у селу постоји црквина с добро примјетним темељима цркве, окренуте у исток, и да око цркве леже велике гробне плоче. Он с правом наводи да се
гробља и црквине из тих ''босанских или старобосанских времена'' углавном
јављају као јединствени комплекси, потврђујући то и налазиштем Црквине у
Вођеници, гдје је ''ово камење тек грубо окресано''.59
Стећци,60 средњовјековни надгробни каменови ''наших славенских предака ...] претстављају врло важне и скоро једине изворе и документе за упознавање историје нашег средњег вијека''.61 Налазе се претежно на пространом подручју Босне и Херцеговине и, знатно мање, на територији Републике Србије,
Хрватске и Црне Горе. Датирају најраније из периода 12. до 16. вијека, када је
овај обичај престао.62 Изврсни познавалац стећака Шефик Бешлагић разврстава
их у више облика, од којих су плоче, први основни облик лежећих стећака63 и
послије сандука, најзаступљенији облик стећака у Босни и Херцеговини (21%).
Плоча највише има у Херцеговини, а затим овдје, у западној Босни. Облика су
правилног правоуглог паралелопипеда, висине 30–40 цм, дужине 1,5–2 м и
ширине 0,7–1 м. Овај основни облик развијен је у неколико подврста, у различитим варијантама обликовања једне или обје краће стране – лучно, двостраним или тространим засијецањем или њиховим комбинацијама. Немају увијек
уклесани епитаф ни рељефни мотив. Према Бешлагићу, тање плоче нису само
дијелови некропола, него их налазимо у подовима цркава и уз цркве, које су
некада и старије од њих. Некрополе су најчешће изван данашњих насеља, у
пољима, али и на косама планина, па и дубоко у шумама.64
Овој врсти стећака припадају и аморфне и полуобрађене правоугле плоче у порти храма Успења Пресвете Богородице у Вођеници (Сл. 6).
Након стољетних турских oсвајачких похода завршених освајањем
Бихаћа 1592. године, дошло је до промјене етничке и вјерске ситуације у овим
ријетко насељеним крајевима, у којима је доминирала сточарска привреда.65
59

Рађеновић, П. Бјелајско поље и Бравско, 148
Термин ''стећак'' новијег је доба и приписује се кустосу и директору сарајевског Земаљског
музеја др Ћири Трухелки, археологу. У појединим крајевима их зову и мрамори, биљези, грчка,
римска или каурска гробља, о чему су исцрпно писали Владимир Ћоровић и Шефик Бешлагић.
''Грчким'' гробљима називају их углавном у запaдној и средњој Босни, везујући за ове некрополе и бројне легенде. (Bešlagić, Šefik, Proučavanje i zaštita stećaka, Naše starine I/1953, 167)
61
Bešlagić, Š. Proučavanje i zaštita stećaka, 168.
62
Стећци Босне и Херцеговине, Србије, Хрватске и Црне Горе су 15. јула 2016. уписани на
Листу свјетске баштине. (UNESCO World Heritage List).
63
Bešlagić, Šefik. Stećci – kultura i umjetnost, Sarajevo: Veselin Masleša, 1979, 80–84
64
Ćorović, dr Vladimir. Prilog proučavanju načina sahranjivanja i podizanja nadgrobnih spomenika u
našim krajevima u srednjem vijeku, Naše starine, III/1956, 127–128
65
Vasić, Milan. Etnička kretanja u Bosanskoj krajini u XVI vijeku. Godišnjak društva istoričara Bosne i Hercegovine, 13, 1962, 234
60
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Дио старосједилачког становништва у плоднијим крајевима око Врбаса, Сане и
Бјелајског поља у првим деценијама турске владавине примио је ислам, задржавши компактност својих насеља.66 У већем дијелу Босанске Крајине, због
турске силе и посљедичног страха и несигурности неисламизованог становништва, дошло је до депопулације затечених насеља. Тако су неки дијелови Крајине остали сасвим пусти. Пописни дефтери из 16. вијека потврђују да су насеља ријетка, број становника у њима ''упадљиво мален'', а земља слабо обрађена
и запуштена.67 Ово новонастало стање ни економски ни војно није одговарало
Турцима, па колонизују ново становништво, углавном сточаре из пренасељених крајева Херцеговине, Црне Горе и југозападне Србије. По природи ствари,
насељавају се у планинским крајевима. Мањим пореским оптерећењима су стимулисали досељене ''влахе''68 у пограничне нахије, а власима је одговарало да
се, у случају незадовољства турском владавином, спасе уточиштем и службом
у сусједним аустријским или млетачким областима, што су често и користили.
Прве веће групе ових сточара насељавају планинска земљишта у правцу ширења државних граница око Купреса, Гламоча, Унца, изворишта Пливе и Сане и
дијелове старе Жупе Псет.69
Наведеним истраживањима потврђено је раније мишљење историчара
Владислава Скарића о поријеклу становништва, који у обимном чланку о поријеклу и сродству породица у сјеверозападној Босни, наводи: ''Ми смо нашли
несумњивих знакова, да православни народ, ако не и сав, а оно добрим дијелом
није аутохтон у сјеверозападној Босни, већ дошљак с далека југа. Само нијесмо
знали сигурно када се извршило пресељење. Уочили смо појаву великих маса
православнога народа на далматинским и хрватским границама одмах чим су
Турци узели Босну'', који се ''појавио у сјеверозападној Босни вољом или дозволом Турака. Тиме је било ријешено питање када се доселио православни
народ''.70
Сеобе српског становништва сјеверозападне Босне и пограничног подручја Лике истраживао је и Стјепан Павичић.71 О поријеклу крајишких Срба он
наводи да су их ''Турци извели [...] првотно из крајева око Таре, Пиве и Лима,
око горње Дрине и Неретве''.72 Аустро-турски ратови вођени 1529–1791. имали
су значајан утицај на кретање становништва Лике и западне Босне. Након Беч66

Vasić, M. Etnička kretanja u Bosanskoj krajini u XVI vijeku, 235–236
Vasić, M. Etnička kretanja u Bosanskoj krajini u XVI vijeku, 237
68
У наведеном чланку академик Васић напомиње да, према многим документима и дефтерима
из 16. в., под ''власима'' треба подразумијевати Србе.
69
Vasić, M. Etnička kretanja u Bosanskoj krajini u XVI vijeku, 238–239
70
Скарић, Владислав. Поријекло православнога народа у сјеверозападној Босни, Гасник земаљског музеја у Босни и Херцеговини, XXX/1918, Сарајево 1919, 219
71
Pavičić, Stjepan. Seobe i naselja u Lici. Zbornik za narodni život i običaje Južnih Slavena, knj. 41,
Antropogeografska istraživanja III (Ur. akad. Branimir Mirgušić) Zagreb: Jugoslavenska akademija
znanosti i umjetnosti, 1962.
72
Pavičić, S. Seobe i naselja u Lici, 263
67
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ког (Великог) рата (1684–1699), завршеног миром у Сремским Карловцима,
''раселили су се тада многобројни муслимани и други турски досељеници, а у
Лику су навалили у великом броју нови насељеници из сусједних крајева''.73 У
овој великој сеоби дошло је у Лику од Книна и Буковице и много Срба.74 Након
новог аустро-турског рата који се водио од 1716. до 1718, с територијалним
промјенама насталим Пожаревачким миром, долази до новог помјерања становништва. ''Срби су са цијелога тога личкога земљишта у јаком броју иселили
у западну Босну.''75 Павичић даље наводи да је 1730. ''по цијелој Босни ударила
тешка куга, која је између Врбаса и Уне имала нарочито много жртава'',76 што
значи и у посматраном подручју Петровачког поља и Вођенице. Након новог
аустро-турског рата (1737–1739) склопљен је Београдски мир и ''од 1740. од
прилике даље кроз стотињак година из Лике је текло стално сељење у пограничне босанске котареве од Бихаћа и Цазина све до Ливна, захватајући и
сусједне крајеве све тамо до Јајца и Бањалуке'', чиме је пространо земљиште
Лике изгубило ''врло много становништва''.77 Након што је Свиштовским
миром (1791) окончан посљедњи аустро-турски рат започет 1788. и од некадашњег простора Босне формирана хабзбуршка Војна крајина, бројно муслиманско становништво се исељава и настањује на Петровачком пољу и око Билаја, а
''на то земљиште иселило је и нешто српскога становништва којему су аге и
бегови нашли добре населне земље''.78 На том широком појасу већ од неколико
нараштаја међу Србима влада личка ношња, личка капа, начин градње кућа и
начин живота са значајним осјећањем за ред и чистоћу, што су ти пресељеници
били донијели са собом са крајишког подручја. Пред то пресељавање Лика је
била пуна српскога насеља. У њој су била јака српска села и око Оточца, око
Коренице, око Брлога, а особито око Госпића, Метка, Удбине, Лапца и Грачаца. По кућама живјеле су јаке задруге, из којих се увијек могло одвојити по
неколико чланова. Треба, дакако, утврдити да је то пресељење у западну Босну
ипак у јачој мјери ослабило српско становништво у Лици. Оно је било њихово
најболније старије исељавање, у којем је судјеловало неколико нараштаја, и
оно се у насељу морало осјетити.79
То потврђују и истраживања Петра Рађеновића о поријеклу породица у
Вођеници.80 Анализирајући њихово вријеме насељавања, Рађеновић81 је уста73
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новио да је у 18. вијеку у Вођеницу доселило седам породица настањених у 62
куће. Од 1800. до 1850. доселило се 13 породица у 45 кућа, а у наредних четврт
вијека још 10 породица у 25 кућа. Интензивно насељавање услиједило је након
аустроугарске окупације БиХ 1878, када се у Вођеницу доселило 27 породица у
63 куће. У вези с њиховим поријеклом, Рађеновић је утврдио да су, од укупно
57 породица са 195 кућа у Вођеници, 32 породице (111 кућа) поријеклом из
Лике, затим 12 породица у 54 куће из Далмације. Слиједе потом по једна породица са по пет кућа досељених из Црне Горе, односно Гламоча, такође једна
породица али са шест кућа из Херцеговине, док је неутврђеног поријекла било
10 породица у 14 кућа.82
Запис о насељеницима у Вођеници налазимо и раније, у чланку проте
Ковачевића из 1887. године: ''Чим ступисмо у село нађосмо на једном мјесту
чопор новијех кућа, за које нам рече вођ, да су насељеници из Лике. 'Онђе су
прије посљедње буне' – настави вођ казивати – 'били чардакови најсилнијих
бегова босанских Куленовића, па је то све у вријеме устанка изгорјело а бегови
побјегоше у Петровац и Кулен Вакуф. Ја знам – даље ће он – драги моји духовници, када се овђе судило и вјешало, кад овда нико жив од Срба неби смио на
коњу пројахати, јер би онога часа издануо на вјешалима, па ево видите сад, шта
учини наш милостиви цар, те моремо сербез путовати''.83
Бегови о којима је овдје ријеч су Куленовићи и Ибрахимпашићи. ''Куленовићи су не само једна од најразгранатијих беговских породица у Босанској
Крајини, гдје су углавном живјели и имали своје земљишне посједе, него и једна од најразгранатијих беговских породица у цијелој Босни и Херцеговини.''84
Према историчару Камберовићу, ''највјероватније остаје увјерење да су први
Куленовићи у Босну дошли приликом османског напуштања Лике, гдје су преци ове породице живјели у близини Удбине''.85 Куленовићи су у турском периоду у Босанском Петровцу били капетани, а у аустроугарско доба његови градоначелници – Скендер-бег Куленовић и Хусеин-бег Куленовић Хаџикадибеговић (од 1908).86 ''Почетком 20. стољећа цијела породица Куленовић посједује
увјерљиво највеће комплексе беглука и највише кметских селишта у Босни и
Херцеговини.''87 ''Након дијељења ове породице, углавном завршеним у османско доба, њихови огранци добили су посебна презимена, углавном изведена
81
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према именима села гдје су живјели до устанка 1875. и гдје су имали своје кметове.''88 Тако су по селу Вођеници названи Куленовићи – Вођенице, од којих
Камберовић наводи Мехмед-бега Куленовића Вођеницу у Босанском Петровцу.89
Друга беговска породица у овом крају била је Ибрахимпашић, која је
добила посједе у Лици (око Лапца), Бихаћу, Рипчу, Бјелају и око Петровца.
Након Карловачког мира 1699. из Ђакова, гдје је Ибрахим-паша имао посјед,
преселили су се на своје имање у Лапац, а након Свиштовског мира 1791, када
је и Лапац изгубљен, преселили су се на своје имање у Рипчу. Беглуке су имали
у котаревима Бихаћ и Петровац.90 Након завршених школа почели су напуштати Бјелај и почетком 20. вијека насељавају се у Тешањ, Дервенту, Сарајево и
друге градове.91 Од њихових 282 кметских селишта, 125 их је било у Котару
Петровац (Штрбци, Беглуци, Бјелај, Дринић, Ведро Поље, Вођеница и Врановина).92
У вријеме турске управе, осим беговских кула грађених од камена, куће
су грађене као динарске брвнаре. Климатске карактеристике (температура, влага, доминатни вјетрови) и расположиви грађевински материјал имају непосредан утицај на структуру и форму архитектуре. Ово је подручје умјерено-континенталне климе, са микроклиматским планинским карактеристикама умјерено
топлих љета и дугих, хладних зима са обиљем сњежних падавина и сјеверних
вјетрова. Све до почетка 20. вијека аутохтоне куће Вођенице грађене су по
типу динарске куће, карактеристичне за широко шумовито географско подручје Босне, Лике и Баније, сјеверне Црне Горе, Старовлашке области и Шумадије
до Поморавља. Својом материјализацијом у потпуности је била ослоњена на
приручни грађевински материјал, како је то до индустријске револуције свугдје
и био случај. Смјештане су даље од главних путних комуникација, како би се
''склониле'' у турско доба, несигурно за живот и имовину. Да би се у што већој
мјери сачувало плодно земљиште,93 грађене су у појасевима гдје плодну земљу
замјењују камењар и крчевина. Детаљан опис кућа и зграда у домаћинству дао
је Петар Рађеновић у наведеном раду Села парохије Крњеуша у Босни, из којег
издвајамо најзначајније дијелове. Куће су биле правоугаоне основе, дужом
страном положене окомито на изохипсе, тако да је висинска разлика омогућавала изградњу подрума испод предње половине куће, који је кориштен као
спремиште за пољопривредене производе и ноћни боравак стоке. Стамбени дио
88
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над подрумом био је подијељен на два дијела. Над подрумом је била тзв.
''соба'', са дрвеним подом и стропом, омалтерисана и окречена, у којој се спавало. Другу половину ове етаже запремала је тзв. ''кућа'' са отвореним огњиштем,
земљаним подом и без стропа.
Темељи, подруми и сокл били су од камена, а зидови, с малим прозорима
(20–25 цм), од подужно постављених притесаних брвана, били су високи 1,5–2
м до вјенчаница, на које су ослоњени рогови високог стрмог четвороводног
крова са дубоким стрехама, као изванредна заштита куће од вјетра и падавина,
нарочито од обилног снијега. Кровни покривач је био од цијепаних (каланих)
букових, јелових или храстових дашчица, које се у Босни називају шиндра, а
овдје, као и у сусједној Лици, шимла. Шимла се радила у димензијама дужине
50, 60 и 70 цм, а просјечне ширине 12 цм. Дашчице су са једне подужне стране
ужлијебљене а са друге истањене (перо), чиме се обезбјеђивало међусобно
повезивање дашчица у хоризонталном смјеру. Занат израде шимле овдје је био
развијен, па се шимла од букових и јелових дасака и извозила. 94 Петар Рађеновић је у својим антропогеографским истраживањима забиљежио и специфичан
начин градње кровова кућа тзв. потрпаница: ''Тада су се кровом покривали
дугим даскама преко којих би се при шљемену пружиле и увезале дугачке стожине, па би се на њих натрпало доста камења, да притискује даске да их не би
вјетар развалио.''95 Крајем турског периода редови су учвршћивани закивањем
преклопа.
Како је земљиште у Вођеници изразито каменито, њиве и кућишта су од
пашњака ограђивани каменим оградама изведеним у сувозиду (без спајања
малтером), а у селима ове регије уобичајене су биле ограде од плота и тесане
грађе.96
Популациона динамика
Неједнак положај пред законом, тежак економски и социјални положај
хришћанског становништва, које је имало само 5% од укупно 77.000 слободних
сељачких породица, кулминирао је у незадовољству кметова који су морали
плаћати трећину земљопосједнику, закуп десетине држави, уз још низ локалних и државних пореза.97 Након што је 1875. избио устанак, који се из Херцеговине проширио и у овај дио сјеверозападне Босне, услиједио је талас масовног
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бјежања становништва. Једна трећина из пограничних крајева (према многим
процјенама око 100.000 људи) побјегла је на сусједна подручја Аустроугарскe
(у Хрватску и Далмацију,98 а из Петровачког краја углавном у Лику), док се
значајан дио склонио и у велике народне збјегове (Грмеч, Козара, Вучјак).99
Устанак је завршио економским и социјалним поразом. Разрешење настале кризе, познато и као ''Источно питање'', услиједило је у љето 1878. на Берлинском конгресу. Додијељена Аустроугарској на пацификацију и привремено
управљање, Босна и Херцеговина, некадашња периферна турска провинција,
проведеном модернизацијом укључена је у средњоевропски цивилизацијски
круг. У новим, повољнијим политичким околностима услиједио је талас досељавања у насеља Петровачког поља из сусједних крајева Лике и Далмације.
Петар Рађеновић наводи да је до буне 1875–78. било у Горњој Вођеници
седам беговских кућа. ''Ту су имали и џамију, направљену тек седам година
пред буну, и гробље. И сада се још види комад зидине од џамије. Претежнији
део земље држали су бегови као свој беглук. Сад су тамо све насељеници из
Лике, досељени иза окупације. Због тога је број досељавањем одмах иза буне
неразмерно порастао. Пре којих 120 година било је у целој Вођеници девет
хришћанских и седам беговских кућа. [...] Око 1860. г. било је у Вођеници свега
седамнаест кућа осим беговских. Данас има у селу око двеста кућа...''100 Од
наведених 55 породица, 52 су су биле православне, а три католичке, такође
овдје досељене из Лике 1879. године.101
Поуздане податке о демографским промјенама можемо пратити од
почетка аустроугарског периода у Босни и Херцеговини. У овом су периоду
проведена четири званична државна пописа становништва БиХ. Према првом
попису, обављеном 16. јуна 1879. године, непуну годину након аустроугарског
запосједања Босне и Херцеговине, насеље Вођеница, административном подјелом у Општини Бјелај,102 Котар Петровац, Округ Бихаћ, било је највеће насеље
у општини са 126 кућа и 775 становника (399 мушкараца и 376 жена), који су
сви били православне вјероисповијести103 (у попису се користи термин ''грчкоизточњаци'').104
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На наредном попису 1. маја 1885.105 Вођеница је административно припадала Сеоској општини Петровац, Котар Петровац, Округ Бихаћ. Међу 15
насеља Општине, послије Петровца са 2.518 становника, Вођеница је и по овом
попису била највеће. Кућа/станова је у селу тада било 139 са 929 становника
(505 мушких и 424 женских), по вјери: 850 православних (сада назив ''источноправославни'') и 79 римокатолика. Овај попис је забиљежио и њихово брачно
стање (''по сталишту''), по којем је било 523 неожењених, 362 ожењених, 44
обудовјелих, а разведених није било. По ''занимању, привреди или ином издржавању'' било је у Вођеници: два свештеника, 268 кметова, шест помоћних радника, осталих пет, док је било 648 издржаваних (жена и дјеце). Није било
државних ни општинских чиновника, учитеља, здравствених особа, властелина
(бегова и ага), тежака (слободних сељака), посједника кућа и ренте, као ни
фабриканата, трговаца и занатлија. ''Стално насељених у окупираним покрајинама'' било је 317, сви аустроугарски држављани, а ''припадника страних држава'' није било.
Трећи званични попис становништва из 1895. био је далеко потпунији
од претходних, па пружа низ корисних података. На дан пописа, 22. априла, у
мјесту Вођеница, политичка Општина Петровац, Котар Петровац, Округ Бихаћ,
било је укупно 1.165 присутног житељства (609 мушкараца и 556 жена), од чега
1.142 источноправославне вјере и 23 римокатолика. Кућа је било укупно 203, и
то 48 ненастањених и 155 настањених са 158 станара. Активних војника није
било. Према главном занимању, пописом је евидентирано 1.159 особа које се
баве пољодјелством. Доминирали су кметови, укупно 143 са 921 сродником
власника, слободних сељака који су били и кметови било је пет са 51 сродником, а само четворица слободних сељака са 35 сродника. Осталог цивилног
житељства било је шест. Припадника земаља царевинског вијећа било је 22,
припадника земаља угарске круне 315, док припадника страних држава није
било.106
На задњем аустроугарском попису 1910. године107 Вођеница је мјесто и
политичка општина у Котару Босански Петровац, Округ Бихаћ. Имала је 212
кућа (201 настањених и 11 ненастањених) са 1.465 становника (697 мушкараца
и 768 жена). Исти је број наведен и у рубрици ''Присутно житељство са војништвом'', што значи да је сво становништво било цивилно. Уз апсолутно доминатно српскоправославно становништво – 1.453 (689 мушкараца и 764 жене),
Ortschafts und Bevölkersungs  Statistik von Bosnien und der Hercegovina nach dem Volkszählung-Ergebnisse vom 1. Mai 1885 / Штатистика миеста и житељства Босне и Херцеговине
на попису народа од 1. маја 1885, Сарајево 1886, 112–113
106
Главни резултати пописа житељства у Босни и Херцеговини од 22 априла 1895. / Hauptresultate der Volkszählung in Bosnien und der Hercegovina vom 22 April 1895 / Сарајево: Земаљска
влада за Босну и Херцеговину, 1896, 262–263
107
Резултати пописа житељства у Босни и Херцеговини од 27. септембра 1910. Сарајево:
Земаљска влада 1912, 244–245
105
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била су још четворица муслимана и осам католика (четири мушкарца и четири
жене).
Првим пописом у Краљевини СХС из 1921. Општина Вођеница, у
Покрајини Босни и Херцеговини, Округ Бихаћ, Котар Босански Петровац,108
имала је 1.447 становника – 1.417 православних и 30 римокатолика.109
Пописом становништва у Краљевини Југославији из 1931. исказани су
подаци по бановинама,110 срезовима и општинама, које су сада обухватале
неколико општина по административној подјели из пописа 1921. Тако је
Општина Вођеница, Срез Босански Петровац,111 Врбаска бановина, имала 3.702
становника – 3.641 православне и 61 римокатоличке вјероисповијести112.
На попису ФНР Југославије из 1948. у Мјесном народном одбору Вођеница било је 1.330 становника, осим једног Хрвата, сви Срби.113
Пописом становништва ФНР Југославије од 31. марта 1953. Општина
Вођеница, Срез Босански Петровац, имала је 5.663 становника, од којих 5.607
Срба, 54 Хрвата, један Црногорац и један из категорије ''остали несловени''.114
Само мјесто Вођеница је бројало 1.069 становника.115
Примјетан пад броја становника резултат је убрзане социо-економске
трансформације усљед нагле индустријализације и урбанизације, што је за посљедицу имало деаграризацију и негативан миграциони салдо у сеоским насељима. Овај тренд се уочава и у резултатима пописа становништва ФНР Југославије 1961. године. Вођеница, у Општини Босански Петровац, имала је 981
становника, од којих 969 Срба и седам Хрвата. 116

108

Котар се састојао од ужег котара Босански Петровац и 27 насеља категорисаних као општи-

не.
109

Дефинитивни резултати пописа становништва 31. јануара 1921. године, Сарајево: Општа
државна статистика Краљевине Југославије, 1932, 166–167
110
Умјесто седам покрајина Краљевине Срба, Хрвата и Словенаца, законом из октобра 1929.
године у Краљевини Југославији установљено је девет бановина.
111
Срезу Босански Петровац су, поред Вођенице, припадале и општине Босански Петровац,
Крњеуша и Кулен Вакуф, са укупно 32.557 становника, од којих 24.647 православне вјероисповијести.
112
Дефинитивни резултати пописа становништва оd 31. марта 1931. Књ. 2. Присутно становништво по вероисповести, Београд: Општа државна статистика Краљевине Југославије,
1938, 111
113
Коначни резултати пописа становништва од 15 марта 1948 године, Књ. IX. Становништво
по народности, ФНР Југославија, Београд: Савезни завод за статистику, 1951, 420
114
Попис становништва од 31. марта 1953. године. Коначни резултати за ФНРЈ и народне
републике. Београд: Савезни Завод за статистику и евиденцију, 1959, 490
115
Kozličić, Mithad. Stanovništvo naselja Unsko-Sanskog područja 1879–1921, Bihać 1998, 461
116
Попис становништва, домаћинстава и станова у 1961. години. Књ. III. Национални састав
становништва ФНР Југославије. Подаци по насељима и општинама. Београд: Савезни завод за
статистику, 1994, 56
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У попису становништва СФР Југославије 1971. године Вођеница је била
у категорији средњих већих насеља, са 884 становника, од којих 882 Срба.117
На наредном попису СФРЈ из 1981. број становника у Вођеници је у
даљњем опадању. Било је укупно 663 становника, од којих 651 српске националности, два Хрвата и седам Југословена.118 Пописом становништва СР Босне
и Херцеговине у саставу СФРЈ, извршеним у марту 1991,119 у Вођеници су била
562 становника (283 мушкарца и 279 жена), а према изјашњењу о националној
припадности 509 Срба, један Хрват, шест Југословена и 46 у групи ''остали''.
Према најновијем попису из 2013. године, евидентиран је веома мали
број становника Вођенице, као и у цијелој земљи, због ратног морталитета
(1992–1995) и посљератних миграција становништва. Од само 258 становника,
250 је Срба, три Хрвата, један се не изјашњава, ''осталих'' један и три ''непознато'', па је Вођеница сврстана у категорију малих насеља (до 500 становника).120
Према подацима са званичног сајта Федералног завода за статистику, Мјесна
заједница Вођеница је 2013. имала укупно 184 становника (м 91, ж 93) од којих
178 Срба, три Хрватице, једна Словенка и двоје у категорији ''непознато''.121 С
обзиром на податак из ове статистике да је површина насеља 45 км2, а густина
4,1 стан./м2, то би значило да је овај други, мањи број становника, више него
чак четири пута мањи него 134 године раније, када је према попису из 1879.
године овдје било 775 становника.
Вођеница у службеним црквеним прегледима
Како смо видјели из предњег, српско православно становништво, тада
као и данас, даје основно обиљежје насељу Вођеница и околним селима. Стога
се у наставку дају и подаци о становништву и храмовима које налазимо у званичним прегледима Српске православне цркве у овој епархији. Број становника
у њима се разликује у односу на званичне државне пописе, што у предговору
117

Попис становништва, домаћинстава и станова у 1971. години, Књ. 2, Национални састав
становништва СФР Југославије. Подаци по насељима и општинама. Београд: Савезни завод за
статистику, 1994, 45
118
Попис становништва, домаћинстава и станова у 1981. години, Књ. 1, Национални састав
становништва СФР Југославије. Трећи део: Подаци по насељима по општинама, Београд: Савезни завод за статистику, 1993, 58
119
Попис становништва, домаћинстава, станова и пољопривредних газдинстава 1991. Национални састав становништва, Резултати за Републику по општинама и насељеним мјестима
1991, Статистички билтен бр. 234, Сарајево: Државни завод за статистику Босне и Херцеговине, децембар 1993, 25
120
Popis stanovništva, domaćinstava i stanova u Bosni i Hercegovini 2013. godini. Доступно на:
http://fzs.ba/index.php/popis-stanovnistva/popis-stanovnistva-2013/konacni-rezultati-popisa-2013/
121
Konačni rezultati popisa 2013, Knj. 2 – Etnička nacionalna pripadnost, vjeroispovjest, maternji
jezik. Доступно на: http://fzs.ba/index.php/popis-stanovnistva/popis-stanovnistva-2013/konacnirezultati-popisa-2013/
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Шематизма за 1901. годину објашњава уредник Алекса Јокановић: ''Што се пак
тиче на крају ове књиге њезиног статистичког прегледа то морам ево напријед
изјавити, да свештенство на тачност односних статистичких података није
строго пазило, те према томе држим, да ће у овом дијелу књиге бити погрешака''.122
Према Шематизму православне Митрополије и архидијецезе дабробосанске,123 1882. године Парохију Вођеница, једну од 15 у Протопрезвитерату
петровачком, чинило је осам насеља: Вођеница, Скакавац, Брестовац, Бјелај,
Бусје, Цимеше, Стјењани Мали и Ваганац, са укупно 211 кућа и 1.053 становника.124 Највеће насеље била је Вођеница, са 60 кућа и 261 душом. Наведено је
да парохија нема цркву, иако је за сврху богослужења кориштен објекат бивше
школе, од импровизованог дрвеног материјала, уз који је дограђен дрвени звоник. Зграду школе су 1877. властитим средствима саградиле и школу издржавале српске добротворке Мис Ирби и Џонстон. За слику општег стања православних цркава, у овом је Шематизму наведено и да ''црквишта и развалина гдје се
народ сабира на молитву и зборове о већим празницима има небројено свуда по
Босни и ту свештеници под чадором обављају свету литургију, јер вјерују и
проповједају да су на тим мјестима, некада у пређашња времена, православне
цркве славу божију појале''.125
Вриједне записе о парохији и селу Вођеница налазимо у Прегледу протопрезвитерата и парохија из 1888. године.126 У Петровачком протопрезвитерату било је 1887. године осам парохија, међу којима је у Парохији Вођеница,
коју су чиниле села Вођеница и Брестовац, било укупно 170 кућа са 1.141 становником. И овдје је наведено да нема цркве,127 али се, како се износи у опису
Парохије Ваганац–Бјелај, за коју је такође наведено да нема цркве, ''ипак чини
божествена служба у школи, која је од дрвета 1880. саграђена па пошто није
могла остати ни постојати школа, употребљена је за ћелију. Исто тако је и у
селу Вођеници. И у овим ћелијама служи се сваке недјеље и празника''.128 У
исто вријеме, иако незнатно бројнија, Парохија Петровац имала је ''у вароши
Петровац цркву од тврде грађе'', саграђену 1883. године.129
122

Први Шематизам православне Митрополије бањалучко-бихаћке за годину 1901. (Ур. Алекса
Јокановић, конз. савјетник), Бања Лука: Књижара С. Угреновића 1903, IV
123
Шематизам православне Митрополије и архидијецезе Дабро-Босанске за годину 1882, Сарајево 1882, 41
124
Протопрезвитер је тада био Василије Новаковић, а парох Димитар Ћургуз.
125
Шематизам православне Митрополије и архидијецезе Дабро-Босанске за годину 1882, 6
126
Пријеглед протопрезвитерата, парохија са бројем села, кућа и душа, српско-православног
свештенства и описом цркви у Дабро-босанској дијецези у години 1887, Прилог ''Дабро-Босанском Источнику'', II/1888, бр. 11–12, 30
127
Пријеглед протопрезвитерата... у години 1887, 31
128
Пријеглед протопрезвитерата... у години 1887, 31
129
''Петровац (варош), парохија са 1248 душа, кућа до 200. Има једно село: Суваја.'' Пријеглед
протопрезвитерата ... у години 1887, 30
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Према запису свештеникa К. Новаковића, објављеном 1894. године,
Парохију Вођеница чинило је седам села: Вођеница, Скакавац, Брестовац,
Ваганац Бјелајски, Цимеше, Бусије и Стјењани Мали. ''По организацији од ове
парохије отпашће Ваганац Бјелајски и Стјењани Мали. Парохија Вођеничка
има сад 336 кућа са 2534 душе. Старосједиоци су све Срби православне вјере.
Досељеника има такође исте вјере и народности, а има их нешто и римокатоличке вјере. [...] Вођеница село има 140 кућа и 1041 душа. Има овђе 31 кућа
досељеника из Лике који су се од 1879. године овђе населили. Они су православне, а има нешто и римокатоличке вјере.''130
Црквена организација је промијењена 1900. године, када је рјешењем
цара Фрање Јосипа I од 14. јануара 1900. одобрено устројство нове Епархије
бањалучко-бихаћке са сједиштем у Бањој Луци, као четврте српско-православне епархије у Босни и Херцеговини.131 Убрзо је штампан њен Први Шематизам,132 из којег сазнајемо да је у новој организацији Парохију Вођеница, у Протопрезвитерату петровачком,133 чинило шест села: Вођеница, Брестовац, Скакавац, Цимеше, Бјелај и Ваганац, са укупно 345 домова и 2070 душа,134 док је у
самом селу Вођеница било 170 домова са 1332 житеља (692 мушкарца и 640
жена).135 Сједиште пароха и предсједника Црквене опшине Теодора Срдића,136
презвитера, било је у Вођеници, иако није било парохијског дома. За парохијску Цркву Успења Пресвете Богородице исправно је наведено да је подигнута
1879, али да није освећена.
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Новаковић, K., Кратак опис презвитерата петровачког, Босанско-херцеговачки источник,
VIII /1894, бр. 3, 127
131
Источник, XIV/1900, бр. 23 од 15. 12. Званично, 1
На молбу архиепископа и митрополитa дабробосанског Николаја од 31. марта 1899, синодалним актом од 25. јула 1899. Дабробосанска митрополија је, с циљем ефикаснијег дјеловања,
подијељена на двије епархије. Новоосновану Епархију бањалучко-бихаћку чинило је 13 протопрезвитерата са 134 парохије и преко 280.000 православног становништва. Актом Светог синода за првог митрополита постављен је, што је потврђено царевим рјешењем 24. августа 1900,
дотадашњи архимандрит Епархије темишварске Евгеније Летица (1858–1920), који је на овом
положају остао до 1907, када је именован митрополитом дабробосанским (1907–1920). Наслиједио га је митрополит Василије Поповић (1860–1938).
132
Први Шематизам православне српске митрополије Бањалучко-Бихаћке за годину 1901. (Ур.
Алекса Јокановић, конз. савјетник), Бања Лука: Штампарија С. Угреновића 1903, 186
133
Протопрезвитер је био Никодим Новаковић, парох петровачки. Рођен је 1863, а Богословију
у Рељеву завршио је 1893. године, када је рукоположен за ђакона и презвитера, а за протопрезвитера произведен 1901. Члан је мировинског фонда. (Први Шематизам ... за годину 1901,
187)
134
Први Шематизам ... за годину 1901, 188
135
Први Шематизам ... за годину 1901, 30
136
Теодор Срдић рођен је 1873. Београдску Богословију завршио је 1896, а за ђакона и презвитера рукоположен наредне године. Записано је и да ''није члан мировинског фонда, прима годишње од парохије у новцу и нарави 1600 К''. (Први Шематизам ... за годину 1901, 189)
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У овом Првом Шематизму описан је укупно незадовољавајући број и
стање храмова, а нарочито школа на подручју Протопрезвитерата петровачког.
Тако су у 52 припадајућа насеља на почетку 20. вијека биле само четири основне школе: Српско-православна школа у Петровцу (отворена 1893) и три интерконфесионалне  ''народне основне школе'' у Кулен Вакуфу и Петровцу (отворене школске 1886/87. године137) и Бастасима (1904/05138).139 Стање у погледу
храмова било је знатно повољније. У Протопрезвитерату петровачком, састављеном од 11 парохија, било је 11 парохијалних и двије филијалне цркве, те
двије капеле. Цркве су имала насеља Буковача (1866, освећена 1891), Вођеница
(1879, није освећена), црква манастира Рмањ (не зна се година изградње, обновљена и освећена 1883), Петровац (1890, освећена 1891),140 Смољана (1887,
није освећена), Трубар (1892, није освећена), Трнинића Бријег (1892, није освећена), Крњеуша (1896, није освећена), Кулен Вакуф (1898, није освећена),
Бастаси (1899, није освећена), Пркоси (1897, није освећена), филијална црква у
Цвјетнићу Великом (1890, није освећена). Капеле су биле у Горњем Врточу
(1882, није освећена) и Бусији (1891, није освећена). Парохијски дом тада је
имала само Црквена општина Кулен Вакуф.141 Наведено је и да су најстарије
матице црквене из 1882. године,142 од када датирају управо у Вођеници.143
Храм Успења Пресвете Богородице
Уз већ наведене археолошке споменике, својим значајем за културну
историју Вођенице свакако се истиче Храм Успења Пресвете Богородице, због
чега је његова историја градње и обнова и архитектонско-стилска анализа
истражена и представљена у посебном раду овог аутора.144 Овдје се, због цјеловитости увида у културно насљеђе Вођенице, наводи само да је храм прилозима мјештана Вођенице, Брестовца и Скакавца изграђен 1913. по пројекту
Милоша Миладиновића (Доњи Вакуф, 1876 – Сарајево, 1934), једног од ријетких српских градитеља у периоду аустроугарске управе у Босни и Херцеговини. Ово оригинално архитектонско остварење високих естетских вриједности
137

Папић, Митар, Школство у Босни и Херцеговини за вријеме аустроугарске окупације (1878–
1918), Сарајево: Веселин Маслеша 1972, 46
138
Папић, Митар, Школство у Босни и Херцеговини..., 47
139
Први Шематизам ... за годину 1901, 187–193
140
У Шематизму православне митрополије и архидијецезе Дабро-босанске за годину 1882. (Ур.
Ђорђе Николајевић, протопрезвитер. Сарајево 1882) наводи се постојање дрвеног храма Св.
апостола Петра и Павла у вароши Петровац, који је тада имао 133 куће са 900 становника (стр.
159).
141
Први Шематизам ... за годину 1901, 1, 30–31, 186–193
142
Први Шематизам ... за годину 1901, 186
143
Први Шематизам ... за годину 1901, 188
144
Божић, Јелена. Српска православна црква у Вођеници (1911–1913). Гласник Удружења
архивских радника Републике Српске, Год. XI, Br. 11/2019
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издвајало се својим укупним дометом из уобичајених рјешења српских православних цркава овога времена. Креативна синтеза различитих просторних и
морфолошко-стилских концепција резултовала је дјелом наглашене умјетничке
снаге и поетске живописности.
Дијелећи трагичну судбину становништва и цркава петровачког краја,
храм је тешко пострадао од усташа 1941. године. Обновљен је, и то само дјелимично, тек 1991. године, захваљујући неуморним настојањима епископа бихаћко-петровачког г. Хризостома (Јевића), родом из Вођенице. Након поновне
девастације од стране припадника Петог корпуса Армије БиХ половином септембра 1995, храм је обновљен 2004–2007. године, и овај пут захваљујући епископу г. Хризостому, сада митрополиту дабро-босанском. Данашњи изглед храма везу са оригиналним пројектом задржао је само у хоризонталним габаритима, док су архитектонски конструктивно-обликовни елементи елевације, екстеријера и ентеријера редуковањем претрпјели видну трансформацију.
Вођеница се, по најновијој црквеној територијално-административној
подјели Епархије бихаћко-петровачке, данас налази у Парохији крњеушковођеничкој,145 па је Црква Успења Пресвете Богородице у Вођеници подручни
храм ове парохије.146
У порти храма је споменик становницима Вођенице, Брестовца и Скакавца погинулим у рату 1992–1995, подигнут августа 2009. године као тужно
свједочанство страдања народа овога краја. Само из Вођенице су имена 25
погинулих.
Закључак
Не претендујући на свеобухватност, овај рад има за циљ да, на основу
досадашње релевантне литературе, расвијетли најзначајније културно-историјске етапе прошлости Вођенице. Како се из свега наведеног може закључити,
Вођеница је са простором петровачког краја дијелила судбину у динамичним
историјским процесима, који су свој траг оставили у вриједном градитељским
насљеђу, потврђујући тако њихову онтолошку неодвојивост и садејство. У
свом настајању и трајању археолошки и архитектонски споменици су аутентични просторни запис о борбама за егзистенцију и опстајање, израз културних
моћи народа и доказ његових духовних прегнућа, узлета и посртања. Спознаја
кључних истина о властитој прошлости, упознавање историјске основе идентитета свог колективног бића у преплитањима, укрштањима па и сударима различитих култура, нужна је претпоствка сваког промишљања властите будућности

145

Парохију сачињавају села Крњеуша, Вођеница, Селиште, Тарбучки До, Рисовац, Врановина,
Ластве, Раковица и Скакавац.
146
Епархија бихаћко-петровачка, Први шематизам 2010, Босански Петровац 2011, 255
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Остаје нада да ће и ово бити подстицај за будуће научне историјске
реконструкције, како би се у процесима ревалоризације смањио простор претпоставкама и спекулацијама.

Jelena Bozic
А Contribution to the Understanding of the Cultural аnd
Historical Past of the Petrovac Area: Vodjenica
Summary
The aim of this paper is to offer a synthesis of credible investigated data that
will provide an argumentative cognitive orientation about the area, population and
cultural landmarks of the settlement Vodјenica in the municipality of Bosanski Petrovac. This article is a contribution for better understanding of the rich cultural past of
the Petrovac region as a basis for its systematic scientific research in the future.
Keywords: Vodjenica, Bosanski Petrovac, history, culture, architectural heritage.
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РАЈФАЈЗЕНОВO ЗАДРУГАРСТВО
Апстракт: У раду се говори о Фридриху Виљему Рајфајзену и начелима његовог задружног система (самопомоћ задругара која није искључивала
помоћ са стране, ограничена територија дјеловања да би се задругари међусобно добро познавали, ступање у задругу без икакве уплате и уписивања удјела,
солидарност и неограничена одговорност задругара, уношење постигнутог
вишка у резервни фонд који је недјељив, бесплатност функција и ограниченост
рада само на задругаре). Рајфајзенова начела се упоређују са начелима рочдељског и Шулце-Деличевог задружног система.
Кључне ријечи: задругарство, Рајфајзен, Шулце-Делич, рочдељски пионири.
Откако постоји човјечанство постоје и облици заједничке економије,
који се мање-више приближавају облику задругарства. У праисторијско доба
људи нису могли другачије живјети и опстати него у великим заједницама.
Заједно су се бранили и нападали, ишли у лов и риболов, правили склониште и
живјели.1
У старом вијеку јављају се облици економског удруживања слични
структури савременог задругарства. Вавилонци су имали установе за издавање
земље у закуп сличне задругама. Код Грка и Римљана постојала су међу малим
занатлијама удружења за сахрањивање и осигурање, а функционисала су на
основу узајамне помоћи. Један њемачки економист сматрао је вечере љубави
(агапе) првих хришћана примитивним обликом потрошачког задругарства.2
Прве ловачке и рибарске задруге старије су од земљишних општина и еснафа.3
Најстарији цех о којем постоје подаци јесте рибарски цех у Вормсу (Њемачка)
из 1106. године. Задатак цехова био је да члановима осигурају узајамну помоћ
1

Михаило Аврамовић, Земљорадничко задругарство (Београд: 1912), 3
Громослав Младенац, Историја задружних доктрина (Београд: Штампарија "Привредни преглед", 1935), 13–14
3
Вахан Тотомианц, Кратак уџбеник задругарства и политичке економије, превод Драг. М.
Михајловић (Београд: Издавачко-просветна задруга С. О. Ј.), 43
2
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у случају смрти, болести и других несретних случајева. У сфери економије
њихов задатак је био елиминисање нелојалне конкуренције у оквиру цеха, а и
ван њега, одређивањем минималних цијена.4
У средњем вијеку сељаци у швајцарским, француским и италијанским
Алпима оснивали су задруге за производњу сира. На тај начин осигуравали су
велике количине млијека неопходне за његову сталну производњу. Задруге
нису имале писана правила, него су радиле на основу обичајног права. Та друштва су се касније мјестимично преобразила у задруге које су имале писана
правила и законе.5
Ако се проматрају прилике које су владале за вријеме првих појава
модерног задругарства у земљама гдје је оно и никло, уочавају се многобројна
добротворна друштва која су имала задаћу да помажу сиромашно становништво. Многи сматрају да су ова друштва прелаз ка модерном задружном покрету. У Њемачкој се претечама потрошачког задругарства сматрају удружења
која су називана штедионице. Сиромашни радници уплаћивали би у задружну
благајну одређени износ новца којим би навелико куповали робу и продавали
члановима по набавној цијени.
Након моного лутања и покушаја које су чинили учени људи, економисти и многи други поборници социјалне правде, појавила се у Енглеској прва
модерна задруга. Највећа заслуга у изградњи модерног задругарства у његовим
почецима има енглески богати индустријалац Роберт Овен (1771–1858).6 Он је
гледао на рјешење друштвеног проблема у примјени методе "економског удруживања". Ово би удруживање имало да оствари укидање добити на роби.
Суштина Овенове мисли је да је највеће зло човјечанства трка за зарадом. То
долази отуда што се економска добра продају скупље од цијене коштања, која
је праведна цијена.7
Не много мању заслугу за задружни покрет има и Овенов савременик
Енглез Вилијем Кинг (1786–1865), по занимању љекар. Он је оснивао потрошачке задруге и истакао се развијањем задружне теорије. Кинг је од 1828. до
1830. издавао у Брајтону лист "Брајтонски задругар". У листу је углавном
писао Кинг, а помагала му је жена пјесника лорда Бајрона. Она се изјашњавала
за политичку неутралност задруга.8 Задружно схватање Кинга најбоље се види
из његових ријечи: "Ипак је велика одлика задружних организација прије свега
у томе, што се може почети са радом без икаква капитала. Ништа више не треба човјеку него његова надница и један поштени друг. Ако нађу још и трећега,
4

Arne Eggebrecht и други, Povijest rada. Od starog Egipta do danas, превод Marija Katičić-Horvat
i Dragutin Horvat (Zagreb: Grafički zavod Hrvatske, 1987), 126
5
Vjekoslav Selak, Hamid Bogućanin, Sadžida Kasapović, Poljoprivredno zadrugarstvo (Sarajevo:
Poljoprivredni fakultet, 2002), 35; Тотомианц, Кратак уџбеник, 43
6
Nikola Jarak, Pod zastavom duginih boja (Sarajevo: Štamparija Društva Prosvete, 1933), 16
7
Младенац, Историја задружних, 27
8
Тотомианц, Кратак уџбеник, 47–48
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могу рећи да троструко уже није лако прекинути."9 Иако су Кингове задругарске установе имале довољно присталица, не само у Брајтону него и у другим
мјестима Енглеске, оне се ипак нису могле одржати због немања правила и
неупућености људи да их прихвате. Радничка класа се окренула чартистичком
покрету, јер је од њега очекивала спас од животних недаћа а не од задругарства. То је трајало до 1844. године, када се велики дио радника разочарао у чартистички покрет и чврсто латио економске самопомоћи.
Група радника ткача мале фабричке варошице Рочдеља, у коме је тада
владала криза и беспослица, на једном састанку предложили су да се оснује
потрошачка задруга. Рочдељски пионири (27 мушкараца и једна жена) су од
својих удјела закупили простор у споредној улици Рочдеља и 21. децембра
1844. године отворили малу продавницу у којој су намирнице биле маслац,
шећер, брашно, овсена крупа и свијеће. Предложено је да, осим уложеног капитала, који је награђиван према његовој величини, треба наградити и купца.
Подјела добити према куповини покренула је чланове да све више купују у својој продавници. Слава Рочдељске задруге пронијела се по Британији и Европи.
Године 1864. у Манчестеру је основана "Енглеска главна набављачка задруга",
са циљем куповине на велико и производње у широким размјерама и у индустрији и у сељачком газдинству.10
У Њемачкој се судац и народни посланик Херман Шулце-Делич (1808–
1883) сматра творцем задружног покрета. Живио је у вријеме када је велика
индустрија појачаном производњом и јефтинијим цијенама пријетила да потпуно уништи занатство. Тако је дошао на мисао да се занатлије морају удружити,
па да заједнички знатно јефтиније набављају сировине које су им потребне у
њиховом раду. Он је створио један практичан задружни покрет који су углавном усвојиле задружне организације средњих класа у варошима: мали посједници, занатлије и трговци, не само у Њемачкој него и у другим земљама.
Прве организације задружног карактера Шулце-Делича у његовом
малом родном мјесту Деличу датирају од 1849. године. То су биле Благајна за
помоћ у случају болести и смрти и Задруга столара за набавку сировина. Годину дана касније Шулце је у Деличу основао прву кредитну задругу помоћу које
су занатлије лакше долазиле до готовог новца неопходног за куповину сировина. Након тога је основао продајну задругу, а затим и потрошачку. Године
1859. све задруге је ујединио у задружни савез.
Шулце-Деличова идеја била је да произвођаче помогне кредитом. Рекао
је: "Не заборавите да је ваш циљ, да позајмљујете да би могли производити, то
јест да новцу који узмете у зајам дате већу вриједност, тако да сте у могућности
да исти вратите са интересом и извјесним добитком. Али немојте никада
позајмљивати да би потрошили на непродуктивне ствари, као што је чест слу9

Jarak, Pod zastavom, 17–18
Тотомианц, Кратак уџбеник, 58–59
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чај код најамних радника, који послије долазе у немогућност да одговоре својим обавезама".11
Као што је Шулце-Делич створио тип кредитних задруга за набавку и
заједничку продају, које су биле подешене према потребама средње варошке
класе, тип сељачких задруга је створио такође један Нијемац – Фридрих Виљем
Рајфајзен. Он се родио 1818. године у малој вароши Хаму, у Рајнској области,
седми од деветоро дјеце земљорадника и предсједника општине Готфируха
Фридриха Рајфајзена, који је умро када је отац будућег кредитног задругарства
имао четири године.
Послије завршене основне школе подучавао га је локални свештеник,
углавном у часовима када није помагао мајци у пољским радовима. То је, без
сумње, у великој мјери допринијело формирању два основна елемента његове
будуће дјелатности: вјерског духа и љубави према пољопривреди. У седамнаестој години ступио је добровољно у војску, имајући за циљ да се активира. Војску је напустио у двадесет петој години, у звању артиљеријског официра, због
очне болести, која му се тада појавила и од које је боловао цијелог живота. На
заузимање једног од његових ујака, добио је општинску службу. У двадесет
седмој години постао је предсједник Општине Вајербуш, гдје је показао велике
организаторске способности.12 Године 1847. био је свједок велике биједе међу
сељацима, која је настала послије неродне године. Размишљајући како да
помогне угроженима, дошао је на идеју да оснује добротворно друштво. Тада је
у Њемачкој био обичај да се у сличним приликама прибјегава скупљању прилога за оне којима је то потребно. И вајербушко друштво пошло је тим путем,
скупљајући прилоге од имућнијих људи и дијелећи храну оскуднима.13 У зиму
1847/1848. године у том крају завладала је глад. Рајфајзен је организовао набавку брашна и бавио се производњом хљеба, који је имао двије цијене: једну за
богате, другу за сиромашне. Ова пекара успјела је да снизи цијену хљеба у
цијеломе крају.14
Идуће године Рајфајзен је премјештен за предсједника у оближњу
Општину Фламерсфелд. Ту је, са шест имућних становника, основао Фламерсфелдско друштво за помоћ сиромашним земљорадницима. Оно је куповало
стоку и давало је становницима на отплату, обично на пет година. Међутим,
земљорадници су имали и друге потребе које нису могли задовољити јер нису
имали новац, те је ово друштво почело одобравати новчане кредите. Да би се
11

Џемс Питер Ворбас, Задружна демократија: путем слободног удруживања људи као потрошача: расправа о задружном покрету, његовој филозофији, методама, делатности и могућности... (Београд: Задружна штампарија, 1935), 99–100
12
Младенац, Историја задружних, 73
13
Мих. Аврамовић, Шта се дешава у свету на задружном пољу, Италија – Немачка – Аустрија – В. Британија – Белгија – Швајцарска – Ческа – Бугарска – Шведска – Финска. I Борбе
(Београд: Савез набављачких задруга државних службеника, 1934), 34
14
Младенац, Историја задружних, 73
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прибавили потребни капитали, присаједињена је овом друштву једна штедионица. Тако је, од благајне за помоћ, Друштво постало установа за кредит и
штедњу.15 Циљ ове задруге био је сузбијање лихварског кредита, давање кредита под повољним и врло малим каматним стопама, набављање кредита, справа
и пољопривредних машина за боље обрађивање земље.16
У јесен 1852. године Рајфајзен је премјештен у село Хедесдорф и ту је у
фебруару 1854. године основао Хедерсдорфско добротворно друштво. Чланови Друштва тражили су од Рајфајзена да се оснује нешто слично Шулцеовим
задругама. Рајфајзен се томе противио, али је био принуђен да попусти и у
Хедерсдорфу је основао благајну за помоћ. Њене су основе биле углавном
Шулцеове: самопомоћ, солидарна одговорност, узајмљивање и враћање, плаћање интереса на позајмицу. Рајфајзен је у почетку унио као своје бесплатност
управе, а касније су га саме прилике нагнале да уведе недијељење добити и
образовање једнога недјељивог фонда, ограничавање само на област у којој се
сви људи добро познају. Рајфајзен је у привредном смислу све зло видио у утицају тржишта и помињао је с уздахом вријеме када сељак није ни куповао ни
продавао. Његов идеал је била затворена привреда. Стицај прилика навео га је
да оснива и пропагира апарат који јача и све више сарађује с тржиштем.17
Ускоро је ову благајну замијенио кредитним удружењем (Кредитна задруга у
Хедесдорфу).
Успјех хедесдорфске задруге имао је за посљедицу да Рајфајзен створи,
уз помоћ својих пријатеља, сличне кредитне благајне и штедионице по другим
мјестима. Године 1862. формирао је четири овакве задруге, чији је напредак у
почетку био постепен. Пошто је круг дјелатности мјесних кредитних благајни
био територијално ограничен, Рајфајзен је морао приступити њиховој централизацији. Формирао је 1872. Рајнски кредитни савез, а 1874. године још два
слична савеза за Вестфалију и Хесен. Године 1876. груписао је обласне савезе и
оформио главну кредитну установу "Landwirtschaftliche Zentral Darlenshkasse
für Deutschland" у облику акционарског друштва, које је касније постало
"Deutsche Raiffeisenbank A. G."18
Повећавањем броја задруга осјетила се потреба за једном општом централом, која би се старала о општим интересима и помагању задруга. Године
1877. створен је Савез земљорадничких задруга Рајфајзенова типа. Савез је
основан само од кредитних задруга и у њему су још дуго чланице биле само
ове задруге. Примјетно је да је развој кредитних задруга, послије оснивања

15

Аврамовић, Шта се..., 34–35
Тодор Крајничанац, Циљ и развој задругарства (Скопље: 1930), 22
17
Аврамовић, Шта се..., 35
18
Младенац, Историја задружних, 74–76
16
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савеза, добио знатан полет. Број задруга у Савезу повећао се од 1877. до 1892.
године са 30 на 1.086.19
Рајфајзеново задругарство било је зановано на јефтином кредиту намијењеном сељаку односно пољопривреднику. У својим начелима Рајфајзен полази
од идеје самопомоћи. Самопомоћ није искључивала туђу помоћ, нарочито
државну, јер помоћи ближњем у невољи је и хришћанска заповијест. Земљорадничко задругарство Рајфајзеновог правца због недостатка средстава за рад
увијек је било склоно да тражи помоћ од државе, док су два друга система то
изричито одбијала, јер су сматрала да ће тако најбоље сачувати независност
задружног покрета. Начело самопомоћи у ствари се своди на питање стварања
потребних средстава за рад. За разлику од рочдељаца и Шулце-Делича, који су
инсистирали на дионичком капиталу, Рајфајзен је био против удјела. Он је у
правилима својих задруга предвидио уписивање удјела тек када је на то био
приморан прописима њемачког Закона о задругама, донесеног под утицајем
Шулце-Делича. Рајфајзен је и тада настојао да изигра законске прописе, предвиђајући веома мале удјеле, само од по неколико фенинга.20 Он је добро познавао прилике у граду и на селу. Грађани запослени у државној служби, фабрици,
занатској или трговачкој радњи долазили су до готовине примајући мјесечну
плату или седмичну зараду. Занатлије су имале приходе од продаје својих производа или од пружања услуга, а трговци и угоститељи од својих послова. Они
су могли да издвоје новац за велике уплате за задружне удјеле. Сељак, међутим, није имао готовину да би могао уплатити удјеле у високом износу, а још
мање да би уписао и у готовом новцу уплатио више таквих удјела.21 Рајфајзен
19

Голуб Марковић, Задруге и њихов развој у Великој Британији, Њемачкој, Швајцарској, Данској и Југославији (Београд: Правни факултет, 1937), 135
20
Ђорђе Давидовић, Идеолошке основе нашег задругарства (Београд: Економско-финансијски
живот, 1940), 68
21
Nikola Jarak, Poljoprivredna politika Austro-Ugarske u Bosni i Hercegovini i zemljoradničko
zadrugarstvo (Sarajevo: Naučno društvo NR Bosne i Hercegovine, 1956), 131; У Босанској Крајини
(Краљевина СХС/Југославија) између два свјетска рата удјели задругара износили су 100 динара (Архив Републике Српске у Бањој Луци, Краљевска банска управа Врбаске бановине, III–10,
док. бр. 98, Повјереништво Сарајевског савеза српских земљорадничких задуга у Бањој Луци
КБУВБ, Пољопривредно одјељење, Бања Лука 11. 11. 1930; АРСБЛ, КБУВБ, III–10, док. бр.
212, Житарска задруга у Санском Мосту Министарству пољопривреде у Београду, Сански
Мост 15. октобра 1931; АРСБЛ, КБУВБ, III–10, док. бр. 800, Општинска управа Крњеуша,
Подаци о Земљорадничкој задрузи у општини Крњеуша, Крњеуша 18. 5. 1940). Колико је било
потребно времена да се заради 100 динара можемо сазнати из докумената у којима су наведене
висине надница. Грађевински радници у Краљевини Југославији, зависно од фирме, радили су:
девет, 10, 10,5 и 11 сати. Радно вријеме грађевинских радника у Врбаској бановини трајало је
углавном 10 сати. (Зборник Југославије и њених бановина, градова, срезова и општина, Општи
део, Београд 1931, стр, 144) Висина наднице од 1929. до 1937. године обичног надничара (радника) у Врбаској бановини кретала се од 10 до 30 динара, а мајстора (зидара, тесара, столара,
бравара, лимара, фарбара) од 30 до 80 динара. На висину надница у том периоду утицала је
економска криза, понуда и потражња радне снаге (мајстора и радника). Ни сви мајстори и рад-
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је као извор новца за задруге на прво мјесто стављао марљиву штедњу задругара, односно улоге на штедњу. Улоге на штедњу примала је задруга прво од својих задругара, па ако је задрузи недостајало новца, онда од пријатеља. Уколико
се на овај начин не би створила довољна сума за кредитирање сељака, онда се
прибјегавало узимању привремених зајмова од страних друштава, приватних
банака и тражењу субвенције од државних власти. Карактеристична црта Рајфајзенове задруге је и дјечија штедња. Обавезном и сталном штедњом формирао се сигуран новчани фонд који је био основа самопомоћи. На улоге се плаћала камата и она је била нижа од камате која се наплаћивала од позајмица.22
Рајфајзен је придавао огромну важност личном додиру чланова и
такорећи узајамној моралној контроли. За разлику од Шулц-Делича, који је био
за пространо подручје дјеловања задруге и за пријем у задругу што већег броја
задругара и то из различитих привредних категорија, јер је сматрао да ће само
на тај начин задруга моћи успјешно да послује, рочдељци ово питање нису ни
разматрали. Рајфајзен је за кредитно задругарство увео ограничен рејон рада.
Задруга је требало да има веома сужен круг дјелатности: између 600 и 3.000
становника. По Рајфајзену, замљорадничке кредитне задруге морале су свој рад
да ограниче на одређену територију: на једно село, парохију (жупу) или општину. У његовом систему услуге поједине задруге нису могли да користе сви
људи којима она може бити корисна, већ само они који су становали на територији на којој је она развила своју дјелатност. Једно лице није могло бити члан
више задруга, већ само једне. То је омогућавало задругарима да се међу собом
упознају и да врше узајамну контролу, не само с обзиром на односе са задругом
већ и на њихову цјелокупну дјелатност, као и на начин њиховог живота. Блиско
познанство чланова једних са другим могуће је само када их нема много. Онемогућавање злоупотребе лакше је када се људи међусобно познају. Повјерење
које је потребно управи за успјешније вођење послова такође је веће тамо гдје
нема тајанствених незнанаца. Земљорадничка задруга је удружење у којем
задругари за друштвене обавезе солидарно одговарају цијелим својим имањем.
Ако је задружна област велика, онда је веома тешко пратити понашање и рад
сваког појединца у задрузи.
Рајфајзен је ограничио рад задруга искључиво на задругаре. Новчана
средства из расположивих извора користе искључиво чланови задруге. На
средства која се повјеравају задрузи од нечланова, ограничавају се њихова права само на припадајућу камату. У Шулце-Деличевом систему начело послованици нису били исто плаћени, што је зависило од њихове спретности, физичке снаге и количине посла којег су могли да ураде за одређено вријеме (АРС БЛ, КБУВБ, V-27/159, док. бр.
25532/31, Исплатна листа за Милу Јукића и другове и возаре од 1. августа до 5. септембра 1931,
Кључ 5. септембра 1931; АЈ, фонд 62, фасцикл 1642, Cenovnici građevinskog materjala i radne
snage u Vrbaskoj banovini od 1926 do 1942).
22
Крајничанац, Циљ и, 23; Никола Илијић, Историја задруга код Срба (Београд: Службени
лист СРЈ, 1999), 255; Ворбас, Задружна демократија, 100
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ња искључиво са задругарима није уопште од принципијелне важности. Слобода рада код задругара много је већа него код Рајфајзена. Рочдељци правилима
своје задруге нису ни предвидјели начело ограниченог рада само на задругаре,
нити су га у пракси примјењивали.
У Рајфајзеновим задругама највише се водило рачуна о особинама чланова. Улаз у задругу подвргнут је ригорозној анкети о моралној квалификацијији онога који жели да јој приступи. Сваки становник са територије на којој се
простире рад задруге може ући у задругу ако ужива глас поштене особе. Он не
смије бити одан пијанству, љенчарењу, коцки и лихварству. Чланови задруге
требају да имају пред очима опште добро, а не личне прохтјеве. Задруге не
само да морају штитити задругаре од свих материјалних недаћа, него морају
утицати на што моралнији живот задругара, сузбијати алкохолизам, расипност
и сваки неуредан живот.23
Финансијска база за задруге стварана је солидарном и неограниченом
одговорношћу коју примају чланови за обавезе које је задруга примила на себе.
Ово правило одговарало је основној идеји задругарства Рајфајзеновог типа:
солидарност свих чланова задруге, гдје одговарају сви за једног и један за све.
Финансијска основа задруге стварана је помоћу резервног фонда, који је настајао од постигнутих вишкова задруге. Задруга не тежи остваривању добити у
своме пословању, већ има за циљ економско јачање сиромашних и морални и
интелектуални напредак својих чланова. Сваки постигнути вишак ишао је у
резервни фонд и на социјална давања. За разлику од рочдељаца и Шулце-Делича, гдје се вишак у одређеним процентима враћао задругарима сразмјерно
пословању са задругом, код Рајфајзена се вишак није могао дијелити између
задругара, него је остајао у задрузи као недјељив задружни иметак. Задруга је
тако стварала сопствени капитал који је користила у своме пословању. Створене резерве служиле су задрузи као најбоље јемство за њену самосталност и
несметан рад, а и за покриће евентуалних губитака. На овај фонд задругари
нису имали никакво право ни послије престанка рада задруге. Он се давао на
чување и укамаћивање и предавао заједно са каматом оној задрузи која буде
формирана по истим начелима на територији ликвидиране задруге. Овај резервни фонд могао је да се подијели једино у случају ако у мјесту или крају гдје је
радила ликвидирана задуга буде основано више задруга. У том случају резервни фонд се дијелио на све задруге, које су морале да га воде као недјељив
резервни фонд. Идеја недјељивог фонда одговарала је идеји солидарности која
23

Тотомианц, Кратак уџбеник, 109; Младенац, Историја задружних,78; Давидовић, Идеолошке основе, 65–66; Jarak, Pod zastavom, 62–63; Илијић, Историја задруга, 256; Савка Халуза–
Парис, Појава и развој земљорадничког задругарства у Србији. Период до Првог свјетског
рата (Београд: Задружна књига Београд, 1966), 89; Богољуб Н. Милошевић, Хришћанска црква
и задругарство (Београд: Штампарија Раденковић, 19??), 35; Srećko Karaman, Seoske zajmovne
blagajnice po sustavu F. V. Raiffeisena. Kratki podaci i upute dra. Srećka Karamana (Zagreb: 1895),
43
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се преносила са садашње на будуће генерације. Рајфајзеново схватање било је
потпуно супротно пракси свих тадашњих финансијских организација и тадашњих држава, а и данас га увелико користе многе владе које, уговарајући дугорочне зајмове, остављају идућим генерацијама обавезу трошкова које су учиниле претходне генерације. 24
Рајфајзен никада није давао на зајам велике суме новца, јер то није одговарало принципу кредитних задруга за давање кредита. Двојица задругара увијек су гарантовали за једног. Као јемство је служио и ауторитет задруге, као и
морал који је владао у задружном покрету. Зајмови његових кредита углавном
су били сезонски.25 Ова мјера оправдана је нужношћу да се задружне организације прилагоде потребама пољопривреде, којој је требало одобравати произвођачки кредит на дужи рок (обично на девет мјесеци) него што је био рок у трговини. Произвођачки кредити могли су се продужавати до двије године. Рајфајзен је нарочито инсистирао на томе да се уговорени зајам исплати у року. За
вјештачка гнојива, сјеме, сточну храну и сличне сељакове потребе, рок исплате
био је најдаље до идуће жетве. Залагао се да се зајам врати без одлагања, јер
ако би враћање било одложено за идућу годину, онда би зајам за сљедећу годину, који би био подигнут за исте потребе, био придодат првом, те би тиме
исплата постајала све тежа и тежа, а каткад чак и немогућа.
Рајфајзен је водио рачуна о разлици која мора постојати између кредита
за производњу и дугорочног кредита за непокретности. Он каже: "Рок за који
неко може позајмити може се продужити сразмјерно повећању капитала резервног фонда. Кад је овај довољан, задруге могу служити као хипотекарне банке". Одавде произлази да се могу одобравати и дугорочни кредити.26 Кредити
за инвестиције давани су на дужи рок (до 10 година).
Рајфајзенове задруге су карактеристичне по томе што су помоћу удружених капитала самих задругара давале сељацима кредит који је био јефтинији
и приступачнији. Првенствено су давале помоћ оним задругарима који су запали у финансијске проблеме и дошли у ситуацију да морају своја имања продати
по знатно нижим цијенама него што она вриједе. Задруге су узимале та имања
и давала их бившим власницима да их обрађују, али под надзором управног
одбора. На тај начин зеленаши су спречавани да за мали новац дођу до читавих
комплекса имања.27
Рајфајзенова правила су усвојиле, каткад са извјесним измјенама, и друге земље. Ове измјене објашњавају се потребом да се задругарство прилагоди
различитим условима разних националних привреда у оквиру којих оно има да
се развија. У Италији се задруге разликују само по томе што нису биле етичко24

Младенац, Историја задружни, 78–79; Давидовић, Идеолошке основе, 80
Крајничанац, Циљ и, 25
26
Младенац, Историја задружних, 80
27
Крајничанац, Циљ и, 25
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хришћанског карактера, Задругарство је било под јаким утицајем католичког
свештенства, које му је дало јасно изражен вјерски карактер.28 За вријеме
аустроугарске управе у Босни и Херцеговини српско друштво ''Просвјета'' давало је велики подстицај оснивању задруга. Живље оснивање задруга отпочело је
након што је Земаљска влада Босне и Херцеговине 1908. године одобрила
задружна правила ''Просвјете''.29 ''Просвјетина'' правила била су у основи Рајфајзенова, прилагођена српском сељаштву у Босни и Херцеговини. Правилима
је било одређено да ће задруге "по могућности куповати земљу и препродавати
је члановима, као и кметска селишта (читлуке) и тим начином откупљивати
чланове кметове".30
Задруге су набављале новчана средства и разне артикле у већим количинама, па су их расподјељивале у мањим количинама задругарима. Тим начином
долазили су сељаци до јефтинијег вјештачког ђубрива, пољопривредних машина, сјемена, радне и приплодне стоке, садница и хране. За потребе сељака
задруга је све набављала јефтиније и бољег квалитета него што би појединачно
сваки задругар могао набавити. Оне су елиминисале посреднике и зеленаше и
набављале фабричке производе директно из фабрика.
Осим кредитних Рајфајзенових задруга, које су биле најбројније, постојале су и произвођачке: мљекарске, виноградарске, рибарске, воћарске, уљарске, пчеларске, сточарске, житарске и друге задруге. Произвођачке задруге, као
мљекарске и виноградарске, значајне су јер су омогућавале да се производи
(млијеко, грожђе) прераде у сир, вино, ракију.
На скупштинама задругара бирани су, најчешће из реда задругара,
управни одбор, надзорни одбор и благајник (рачуновођа). Све функције су
почасне и не плаћају се, осим функције рачуновође. Благајник брине о задружним књигама и благајни. Он не смије бити члан управе и мора бити плаћен.
Управа се обично састојала од пет задругара. Један је од њих предсједник
задруге, један је његов замјеник, а тројица су чланови. Управне одлуке биле су
важеће ако су биле потписане од тројице задругара.31 Завођење бесплатне службе чланова управе и плаћање само књиговође омогућавало је то што су Рајфајзенове задруге биле мале.32 Вршење дужности из почасти олакшано је чињеницом што су послови ограничени, тако да је особама које су на челу задруге
или њеној управи довољно да за задружне послове посвете пола дана седмично, што је Рајфајзен и усвојио. Рајфајзен је нагласио: "У другим финансијским
установама чланови дирекције, управног и надзорног одбора примају врло
28
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високе плате и накнаде. Остављајући на страну питање да ове функције могу
бити сматране као извор добити или не, овим поступком ствара се опасност да
се предузеће наведе да ради што више послова и тражи што више добити, да би
могло платити дневнице и велике тантијеме. Али у томе је најочевиднија опасност за добар ток послова једне такве установе."
Рајфајзен је сматрао да задруге треба да развију код народа "двије
основне врлине неопходне за материјално подизање народа: штедњу и марљивост". "Марљивост може да опстане само под условом да доноси корист.
Корист даје вољу за све већи напор. Да би рад био користан, треба зарађене
новчане фондове употријебити не само сигурно него и продуктивно. Кад се једном отпочне штедјети, то постаје нарочито задовољство, првенствено ако се на
тај начин дође до потребних средстава за напредак домаћинства." Задруге нису
требале само да обезбјеђују заинтереованима потребан новац, већ и да омогуће
сигурно пласирање штедних улога. Зато су се ове задруге звале благајне за кредит и штедњу.33 Успостављајући честе контакте међу члановима, задруга је
изазвала осјећај узајамности. Човјек се на селу није више осјећао у оној мјери
усамљен и напуштен као раније. Задругарство је показало сељаку надмоћ
задружног рада над индивидуалним, заинтересовало га је за рад који је прелазио оквир његовог газдинства.34
Говорећи о задружним скупштинама, Рајфајзен препоручује: "Све што
се у задружним скупштинама расправља, нека не буде ни вјерске ни политичке
нарави. Задруге нису друштва која би се имала бавити тим питањима. Ако
задруга правилно врши своју задаћу, онда је сигурно учинила много за вјерски,
политички као и друштвени живот."35 У Рајфајзеновом задружном схватању
преовладавало је убјеђење да економска дјелатност човјека треба да буде потчињена захтјевима етичког карактера, то јест хришћанском моралу. Приликом
једног задружног конгреса 1885. године Рајфајзен је рекао: "Проповиједати
хришћанску вјеру љубављу према ближњем ето рјешења тобожњог социјалног
система."36 Организације коју је створио Рајфајзен нису питале нове чланове
које су странке или вјере (католик или протестанат), него су им само изражавале жељу да вјерно прате Христове заповијести и сарађују на доласку његовог
царства на земљи.
Временом се здравствено стање Рајфазена све више погоршавало. Потпуно је ослијепио. Умро је у Нојвиду 1888. године. 37 Два барељефа споменика
који су му подигли у Нојвиду носе ова два натписа, који карактеришу основне
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принципе његове мисли: "Самопомоћ", с једне, и "Љубав према ближњем", с
друге стране. 38

Zeljko Savanovic
Raiffeisen Cooperatives
Summary
The first modern cooperatives with the written rules and laws appeared in the
Western Europe in the middle of XIX century. There were several cooperative directions, but the most important were the Rochdale and two German ones, SchulzeDelitzsch and Raiffeisen. When we compare the environment in which they incurred,
their founders and the most important principles of these cooperative systems, we
can say they were adjusted to those who needed it. The Rochdale cooperatives were
created in the proletarian environment and they were consumer-purchaser ones.
Schulze-Delitzsch created a type of credit cooperatives for purchase and joint sale,
which was adjusted to the requirements of a middle-class borough. The Raiffeisen
cooperatives was based on cheap loans for a peasant or farmer. In his principles Raiffeisen starts from the idea of self-help. Self-help did not exclude outside help, because it is the Christian commandment to help neighbor in need. As a source of money for the cooperative Raiffeisen put in the first place deposit savings of cooperatives
and non-cooperatives, and if that would not be enough, then they would use temporary loans from banks and seek for subsidies from the national governments. In order
to know and control each other, the work of cooperatives was limited to a specific
territory: parish, village or municipality. Membership in the cooperative was free of
charge, while shares were very small or non-existent. A cooperative member had to
be morally suitable. He could not be given in to drunkenness, idleness, gambling,
usury, extravagance and disorderly life. The surplus realized in that cooperatives was
not distributed to cooperative members, but entered into the reserve fund, which was
used for covering potential losses. Work of cooperatives was limited solely to the
members of cooperatives, while the cooperatives responsibility was joint and unlimited. All functions in cooperatives, except accountants, were honorary and were performed free of charge. Raiffeisen believed that in such way the cooperatives would
be provided with security and lead to potential cost savings in overheads, and develop spirit of solidarity among the cooperative members.
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УТИЦАЈ ПРЕТПЛАТЕ И ПРОДАЈЕ КЊИГА И
ЧАСОПИСА НА СРПСКИ НАЦИОНАЛНИ ПОКРЕТ
У БОСНИ И ХЕРЦЕГОВИНИ
Апстракт: После појављивања српске књиге, штампе на српском језику и ћириличном писму, које је пратила продаја и претплата, књиге и штампа
постају носиоци и ствараоци културног и националног покрета у целом српском и словенском свету, не само ослобођене Србије, Срба и Словена у Хабзбуршкој монархији, него и сиромашне и неразвијене Босне и Херцеговине у
саставу Османске царевине.
Са наступом револуционарног XIX века и појавом световне интелигенције и филозофије, међу интелектуалним представницима Православне цркве и
њених књига, та нова интелигенција, са својим новим књигама постајала је
носилац наступајућег националног препорода, који ће током времена доживети
процват на традицији верског и црквеног покрета. Ти процеси код Срба из ослобођене Србије и Срба и Словена пречана и Далматинаца почињу да обухватају и
Србе у Босни и Херцеговини. Истовремено с окружењем, они траже право на
стварање националне државе. Захтеви су расли брзином којом је растао и број
људи у друштву који је био кадар да чита ''учене'' књиге. У тај круг спадао је
православни темишварски владика Петар Петровић, који је поседовао библиотеку
од 910 књига, као и учени племић Сава Текелија са 5.246 књига. Списак није дуг,
али би му се могло додати још десетак Срба тога времена.
Културна и национална улога српске књиге почивала је на основама које
су својим делима саградили Доситеј Обрадовић и Вук Стефановић Караџић. На
који начин и колики је утицај тих књига био у српском простору, па и у Босни и
Херцеговини, касније ће да пише професор Стојан Новаковић, наводећи скоровековне примере поклона, продаје и претплате на њихове књиге.
Кључне речи: српска књига, Босанска вила, Доситеј Обрадовић, Вук
Стефановић Караџић, Никола Кашиковић, Стојан Новаковић, Стеван Калуђерчић, Васо Глушац, Владимир Ћоровић, Сарајево, Мостар, Сомбор, Нови Сад,
Крагујевац, Ливно.
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Увод
Српски национални развој у Босни и Херцеговини и његова повезаност
с истоветним и сродним народом не само у Турском царству, него и у Хабзбуршкој монархији, у фокусу су књиге Стојана Новаковића Српска књига њени
продавци и читаоци у XIX веку, коју је објавио још 1900. у Београду.
Новаковићева Српска књига, са записаним продавцима и читаоцима, показује како је и под османлијском влашћу XIX века, са појавом Аустрије у словенском простору и новоослобођене Србије Доситеја Обрадовића и Вука Стефановића Караџића, Босна и Херцеговина подстакла не само појаву књиге него и њену продају и претплату. У почетку су и Доситеј и Вук наишли на
различите прилике у Аустрији и ослобођеној Србији у
односу на Босну и Херцеговину, не само у вези са штампањем и издавањем књига, већ и продајом и претплатом
на њих. Док је код Срба на хабзбуршкој страни по градовима ницала друштвена класа са националном основом и
довољно развијеном културом, замецима културног и
политичког националног покрета, дотле је код Срба на
Стојан Новаковић
османској феудалној страни у Босни и Херцеговини
изражен однос социјално револуционарног сељаштва према књизи, до које
долази одласком за трговином у далматинске градове, Трст и чак у Беч, или му
је пак доносе учитељи поријеклом из тих крајева, који отварају основне школе.
И на једној и на другој страни црква и свештенство, као и у средњем веку, у
XIX веку се представљају као заштитници народне будућности и националног
културног и политичког развоја, те тако свој печат ударају и на књигу и на
штампану реч. Све је, па и књига, код Срба у аустријским и угарским крајевима
кретало од образованих владика, а у османлијској Босни и Херцеговини од старих и обнављаних манастира и изграђених цркава. У Угарској, православни
пештански владика Петар Петровић у својој библиотеци је имао 910 књига, од
којих 384 на француском језику. Учени племић Сава Текелија поседовао је
5.246 књига, међу којима и цело издање француске велике енциклопедије. Том
обавештеном свету, каже Милорад Екмечић, могло би се ''придодати још десетак Срба тога времена''.1
Почеци претплаћивања на писану реч
Куповина и претплата на прве књиге Доситеја Обрадовића и Вука Караџића у Босни и Херцеговини била је спора и ретка, а нешто већа код исељеника
трговаца у далматинским и приморским градовима. Тек када су објављена
1

Милорад Екмечић, Стварање Југославије II, Београд 1989, 21, 51.
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сабрана дела Доситеја Обрадовића Живот и прикљученије (1833. године) у
четири тома, од сваког је по неколико примерака отишло и у Сарајево.2
На ново издање истог Доситејевог дела, 1835. године, из Босне и Херцеговине су се претплатили: у Сарајеву Теодор Ћирковић, родом из Пљеваља,
Трипко Пушавић из села Миолича у племену Гацко, Христофор Сумбуловић из
вароши Мостара, где је рођен и где је био наставник, и Христофер Њинић, терзија из Мостара, за сина Саву. Купци у манастиру Житомислићу, поред Христофора Сумбулића у Мостару, били су Серафим Шолнић (вероватно Шола),
ефимер у Мостару, јеромонах пострижник, рођен у Далмацији, Мелентије
Плавшић, јеромонах и пострижник у Житомислићу, такође рођен у Далмацији,
Јанићије Илић, ефимер у Мостару, родом из Требиња, а затим јеромонах и
писар у манастиру Завала у Попову пољу. У Зворнику је књигу купио само
Теодосије Христић, а у племену Зубци, код Требиња, Кузманов Даниловић.3
Следећем делу Доситеја Обрадовића, Првенац, које је поново штампао Глигорије Возаревић у Београду 1836. године, претплатници из Сарајева су били
Лука Филиповић, трговац, Теодор Ћирковић, трговац, рођен у Херцеговини, и,
поново, Трипко Пушкарић, трговац.4
Важност претплате на Доситејева дела за културно и национално утемељење српског народа проистиче из речи његових савременика да он знање и
мудрост није црпео из књига, већ из природе и искуства, које је стицао у друштву најразноликијих људи. Он је тежио да свом народу просветом осигура
вечито благостање – то је био циљ његовог живота и рада. Сам Доситеј је говорио да би његов народ требало ослободити и просветити и да ће просвећени
умети собом да управља и да ће ''себи лако изабрати облик владавине''.5 У вези
са Доситејем и резултатима његовог националног рада Никола Антула је у
Босанској вили 1910. писао да је ''имао јако и развијено национално осјећање'' и
да се ''диже пред свима уласцима који је српски народ ушао у модерно доба''.6
Као код Доситеја, тако су најбројнији претплатници Данице, ''забавника''
Вука Стефановића Караџића, чији први број излази 1826. године, били херцеговачки трговци који су се иселили у Дубровник. Осим руског вицеконзула у
Дубровнику Јеремије Гагића, претплатничку листу чинили су: Јован Влајков
(две књиге), Мијаило Јове Мичића, Јово Симић, терзија, родом из Гласинца,
Лазар Голић, родом из Мостара, Лазар Поповић, родом из Црквица, и Никола
Плелић, родом из Мостара. У самом Мостару су претплатници били Видак
2

Јово Поповић, Претплатници на Доситејеву књигу, Међународни славистички центар, Нови Сад
1989, 555–564
3
Пренумеранти у Сабраним делима Доситеја Обрадовића, Београд 1835, 23–24
4
Исто, Првенац...., Београд 1836.
5
Доситеј Обрадовић српски филозоф, педагог и књижевник просветног доба, Босанска вила 30. августа 1903, бр. 15 и 16, 286; Исто, бр. 17 и 18, 30. септембра 1903, 330
6
Никола Антула, Доситеј Обрадовић – поводом његове прославе, Босанска вила бр. 6, 30. марта 1911,
83
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Марковић за сина Ата, Димитрије Лелек и Јефтан Анчић за сина Гавра.7 Претплатници на поему Зорица Симеона Милутиновића, коју је издао Јосиф Милоук у Будиму 1827, била су зворнички трговци Теодосије Хрњић и Стефан
Милошевић.8 По три претплате на Вукову Даницу 1834. плаћали су сарајевски
трговци Димитрије Будимлић и Петар Бесаровић.9 Пренумерант на Пјеваније
црногорско и херцеговачко, што га је 1837. сабрао и у Лајпцигу израдио Црногорац Чубро Чијковић, био је Јован Георгијевић Сарајче.10 Једини претплатник
Летописа Матице српске 1845. у Сарајеву био је трговац Спиридон Рајковић.11
Српско учено друштво из Београда послало је 1869. године бањалучкој Богословији на поклон Гласник српског ученог друштва.12
Стојан Новаковић, који се још 1900. године, дакле први, бавио истраживањем српске штампе у XIX веку, бележи да је и у Босну и Херцеговину између 1814. и 1881. стизала претплатом штампана српска књига. Он пак не бележи
да је трошак штампања Вукове Писменице сербскога језика по говору простога
народа сачињене, која је изашла у Бечу 1814, платио Малентије Никшић, светонародске лавре архимандрит, тадашњи настојатељ манастира Феника. Међу
претплатницима на 10 књига био је Јован Савић, бивши саветник Нахије зворничке.
На дело Танасија Теодоровића Историја Русије, које је изашло у Београду 1837, било је пренумераната из Зворника и Сарајева. Новаковић скоро
само напомиње љубитеље Српско-далматинског магазина за лето 1840, који је
издавао Теодор Петрановић из Задра, из Лијевна (шест), Мостара (12) и Сарајева (22), што ће се у овом тексту донекле допунити. За Историју восточно-славенског богослужења и кирилског књижевства код Славена западне цркве, коју
је написао Александар Стојачковић и објавио у Новом Саду 1847. године, били
су из Босне два уписника из Сутјеске. На Малу српску граматику Ђуре Даничића, која је у Бечу штампана 1850. године, претплатник из Мостара био је
један песник. Други део Часова одгоја М. Ђ. Милићевића (Београд, 1859) у
Зеници је продат у 30 примерака. На Вуков Правитељствујушчи совјет сербски (Беч, 1860), у којем су описане најзначајније битке Првог српског устанка,
из Босне је било претплатника: католичко свештенство – шест, манастир Дужи
– пет, манастир Житомислић – шест и Мостар – 17 комада. Приход од књиге
Емила Чакре Слога у Забавнику за годину 1862. (Нови Сад, 1862) обећан је за
сиротињу црногорско-херцеговачку због ондашњег устанка, а уписника је било
из Требиња. На књигу Пере Радуловића Без оца и мајке, која је објављена у
Новом Саду 1881, претплатници су се јавили из Босанског Брода и Сарајева. С
7

Даница 1826, 134
Зорица, 1827. године
9
Даница, 1834, 124
10
Пјеванија, Лајпциг, 1837.
11
Летопис Матице српске, бр. 4, 1.845
12
Гласник српског ученог друштва, 1869, бр. 2
8
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тим наводом Новаковић завршава своју научну расправу о продаји и претплати
српске књиге, коју је у наше време обогатио његов обрађивач Михаило Војводић.13
Осврћући се на пренумеранте на Вуков Српски рјечник из 1852. године,
Херта Куна се одушевила објављеним списком од 790, а без посебног описа
само са по шест претплатника из Мостара и из Сарајева, што она правда тешкоћама политичког карактера (државне границе, османлијска политичка власт).14
За Вукове пренумеранте од 1815. до 1862. године опширно се заинтересовао
Голуб Добрашиновић. Редајући их по азбучном реду, првог је навео архимандрита Теодосија Станковића, родом из Херцеговине, протосинђела конзисторије у Шибенику и пароха у Врлици, затим су наведени калуђери Силвестер Вучковић, родом из Босне, јеромонах манастира Крупе и парох задарски, Спиридон Милорадовић Алексијевић, родом из Херцеговине, јеромонах манастира
Крке и парох дрнишки, Теофило Бошковић из Требиња, Васиљ Предојевић,
исто из Требиња, Ђорђе Лазаревић из Стоца, Јован Драгојевић из Требиња,
Јован Ковачевић из Мостара, Јован Перини из Мостара, Лазар Вуковић из Требиња, Лука Ристић из Требиња, Михаило Вуковић из Требиња, Никола Перин
из Мостара, Никола Черо из Требиња, Трпко Мичић из Мостара, у Млецима
Јован Кујунџић, трговац из Ливна, у Скрадину Димитрије Билогија, радник из
Босне, Симеун Сердић, трговац из Босне, и у Шибенику Лазар Стоисављевић,
трговац из Херцеговине.15
На Караџићев Живот и обичаји народа српског (Беч 1867) из Бањалуке
су се претплатила 54, док је у Београду то учинило само 38 лица.16 На упису
пренумераната на то дело у Бањалуци и Босанској Градишци ангажовао се Васа
Пелагић, тада професор и управитељ бањалучке Богословије, док је у Приједору и Мајдану (Старом) код Санског Моста то чинио прота Никола Беговић,
познати свештеник, национални радник и књижевник у Карловцу. Пренумеранти из Бањалуке били су: Васа Пелагић, који је за сиромашне ђаке Богословије
претплатио 10 књига; Ђорђе Делић, исто за богослове, пет; Јово Кнежевић за
сина Алексу и кћерку Славку две и за сиромашне ученике три; Јово Пиштељић
за синове Саву и Николу две; Петар Митровић, помоћник у Богословији, за
себе једну и за сиромашне ученике три; прота Трифун Јунгић, парох бањалучки, две; Васа Јакшић за сина Тодора две; Тодор Пиштељић за кћерку Љепосаву;
Јевта Адамовић, Саво Сурутка, Ристо Спајић, Зита Ђ. Јањић, Спасоје Бабић,
Јово Окановић, Јово Билбија, Васо Наумовић, поп Симо Ераковић; затим учитељи основних школа: Прокопије Трифуновић, Тодор Малешић, Ристо Митри13

Стојан Новаковић, нав. дело, 106–118
Херта Куна, Пренумеранти на Вуков рјечник, Одјек бр. 18, Сарајево 15–30. септембра 1987.
15
Др Голуб Добрашиновић, Вукови пренумеранти и добротвори Вуковог дела 1814–1862, Београд – Нови Сад 2001, 458; Тодор Крушевац, Вуков одјек у Босни, Преглед, свеска 8–9, Сарајево
1947, 572–580
16
Др Ђорђе Микић, Српска читаоница у Бањој Луци 1868–1941. године, Бања Лука 1999, 17
14
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новић, Димитрије Јакшић, Никола Ненадовић, Лазар Кнежић, Михаило Ћурковић, Саво Пиштељић и богослови Митар (Душана) Вучковац-Голубовић и Јово
Клепић, што је укупно 54 књиге. У одељку под ''Бањалука'' записан је и трговац
Јово С. Билбија, а уписао га је Коста Угринић за једну књигу.17
Пренумеранти у Градишци су били прота Стојан Угреновић, учитељ
Петар Љубишић, Јово Љубоје, Божо Љубоје, Симо Стефановић, Лазар Мостић,
Симо Пиштељић, Алекса Вуић, Стојан Стојнић, Илија Чолаковић, браћа Лука и
Васо Савић, укупно 11 књига.
У Мајдану су претплатници били Перо Зурунић, браћа Живковић, Нико
Јефтановић и учитељ Дионисије Маринковић, укупно четири књиге.
У Приједору су то Лазар Ковачевић за две књиге, Миле Стефановић,
браћа Вукић две, Перо Марић, Симо Шешлић, Симо Мариновић, Тешо Антоновић, Јово Делић и Симо Поповић, укупно 11 књига.18
Описујући Бањалуку и Крајину у XIX веку, бањалучки наставник, новинар и публицист Стојан Бијелић наводи да је видео сва имена пренумераната из
Бањалуке у оставштини пренумеранта Јове Кнежевића, угледног бањалучког
трговца, а видео је још неколико старих књига у којима су потписивани и претплатници на те књиге.
На Псалме Давидове, издате у Бечу 1869. године, претплатило се 38
бањалучких Срба.19 Тако је српска књига и пре оснивања Српске читаонице у
Бањалуци почела да стиже на велика врата у овај град. А у вези са Вуковом
књигом Живот и обичаји народа српског, Милан Карановић у свом раду Бањалучани и Вукова књига, објављеном у бањалучком Развитку 1938, наводи да су
имена пренумераната, а било их је 1.475 из 93 места, одштампана по азбучном
реду места из којих су били. Карановић каже да осим Београда, у коме се уписало 36 претплатника, из осталих крајева Србије и Црне Горе није било никог,
док се из Босанске Крајине уписао 81 претплатник, а из Херцеговине 34. Њих је
сакупио тадашњи аустријски конзул у Требињу и српски књижевник Вук Врчевић, и то: у Требињу 14 књига (он сам 12), у Мостару 13, међу којим је био владика Прокопије, манастир Дужи пет и Житомислић две књиге, а Бањалука се
код два сакупљача претплатила на 55 књига.20
Међу српским издањима из суседних словенских крајева (на које је
више претплата било у Херцеговини него у Босни) посебно место у раздобљу
1839/1840–1872. године заузима Српско-далматински магазин. Покренуо га је
Шибенчанин Божидар Петрановић, а наставило неколико његових наследника.
Сам покретач магазина говорио је да му је циљ ''да покрене рад на народном
17

С. Војиновић, Васо Пелагић као сакупљач претплата и пренумеранти на његове књиге,
Живот и дело Васе Пелагића, Зборник радова, Београд 1999, 279–280
18
Милан Карановић, Бањолучани и Вукова књига о обичајима, Развитак бр. 2, Бањалука 1938,
3–41
19
Стојан Бијелић, Казивање... о прошлости Бање Луке и Крајине, Бања Лука 1996, 178
20
Милан Карановић, нав. рад, 36–41
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буђењу у Далмацији''. ''Магазин'' је, поред Далматинаца и досељеника из Босне
и Херцеговине, имао и сарадника и претплатника из целе Босне и Херцеговине.
И Далматинци и претплатници из Херцеговине и Босне испољавали су се као
носиоци прогреса и заговорници народности и народне књиге и језика. Такав
народни живот су по доласку у Босну и Херцеговину заговарали уредници
''Магазина'' Божидар и брат му Стеван Петрановић. Познати сарајевски јавни
радник и публицист Јован Кршић у једном свом напису о Петрановићу каже да
''културни и политички интерес буди у Сарајеву тек Богољуб (Теофил) Петрановић, калуђер из Дрниша, који је дошао у Сарајево 1863. године за учитеља на
тамошњој српској гимназији''. Међу сарајевским ученицима спрема револуционарне борце за слободу, за ослобођење Босне и Херцеговине од турске владавине, упућујући их у исто време на сакупљање народних умотворина. Сакупљачи
пренумераната за ''Српско-далматински магазин'' били су заиста многи угледни
грађани: Сава Косановић, Спиридон Рајковић, Леонтије Радуловић, Серафим
Шолаја, Нићифор Дучић, Прокопије Чокорило, Драго Глођа, Илија Павловић и
други. Знатан број претплтника био је из Мостара и Сарајева. Повели су их већ
од првог броја Далматинци који су свештенодејствовали по овдашњим манастирима и градовима. Били су ту Серафим Шолаја, сфилер у Мостару, па
Мелентије Плавша, пострижник у Житомислићу. Већ следеће године на Магазин су се претплатили Мостарци – јеромонах и ефимер Ананије Перин, за унука, јеромонах и ефимер Јоаникије Илић у Мостару, родом из Требиња. Били су
ту још ''мудрословенијши господина Његова високопреосвештенства г. Аксенија брат учитељ алилодидактичког учења и Поселат'', затим Јован Говедарица,
ученик, родом из Требиња и Глигорије, ''ученик код Његовог величанства''.
Круг претплатника ''Магазина'' из Сарајева је
1841. године отворило свештенство: високосвештени митрополит Амбросије, егзарх босанско-далматински Серафим Перасић, протосинђел Гаврил
Качавенда, нижи јеромонах Висарион Михаиловић
и јеромонах парох Христофор Спалић. Следили су
их учитељи Василије Николајевић и Александар
Бан, потом и трговци Манојло Јефтановић, хаџи
Илија Спајић и Христофор Николајевић. Правац
ширења претплатника у Босни ишао је преко Ливна,
где су чланство повели опет свештеници и трговци.
Круг трговаца се нарочито проширио у Сарајеву.
Социјална структура у свим местима у којима је
Стеван Калуђерчић
било претплатника на ''Српско-далматински магазин'' све док је излазио (до 1872. године), био је сли-
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ка укупне социјалне и интелектуалне структуре босанскохерцеговачких градова.21
Босанска вила и њен народни значај
У остваривању улоге претплаћивања на књиге и књижевне магазине у
настанку и развоју културног и националног питања у Босни и Херцеговини
Босанска вила заузима централно место. У одсутности домаћих интелектуалних снага, њени покретачи били су српски учитељи Божидар Никашиновић и
Никола Шумоња, родом из пречанских крајева, а значајан је био и први администратор Босанске виле, учитељ пречанин Стево Калуђерчић. Иако је Дејан
Ђуричковић 1975. у Сарајеву обрадио и у три тома издао библиографију Босанске виле, ми ћемо користити ставове њених савременика у оцени значаја тог
часописа у културном и политичком развоју.
Поводом десетогодишњице Босанске виле, њен администратор Стево
Калуђерчић, учитељ, каже да је први уредник Божидар Никашиновић већ после
десетак бројева (а први је светлост дана угледао 16. децембра 1885. године),
наредне године морао да напусти уређивање. Преузео га је Никола Шумоња,
који је због ''војништва морао одступити од уредништва'', па је на то место
дошао домаћи учитељ Никола Т. Кашиковић, који ће на челу Босанске виле
остати до забране њеног излажења почетком Првог
светског рата.22 Стево Калуђерчић даље каже да је
она покренута као српски забавно-поучни лист и да
је била мисао достојна српске књиге, достојна српске школе, достојна српског учитеља, те да је као
таква постала најлепши сведок будне српске свести
и српског родољубља.
У првим бројевима листа радила су само
четворица српских учитеља, а мало-помало, почели
су да помажу и други. Кашиковић је својом способношћу ''лист на најљепши глас подигао''. Он се
после десет година високо ценио ''у цијелом српском и словенском свијету''.23
Рђава новчана ситуација је превазиђена кад
Никола Кашиковић
су, после позива у марту 1886, почели да помажу
претплатници. Према првом објављивању њихова списка, у Сарајеву их је било
62, највише трговаца, али и понеки ђак.24 Из месеца у месец списак сарајевских
21

Dr Ilija Kecmanović, Srpsko-dalmatinski magazin o Bosni i u Bosni (i Hercegovini), Glasnik arhiva i Društva arhivista Bosne i Hercegovine, knj. III, Sarajevo 1963, 65–90
22
О уредницима писала је Босанска вила у броју 2, од 30. јануара 1896, 29
23
Босанска вила, бр. 2, 30. јануара 1896, 23–24
24
Исто, бр. 6, Сарајево 6. марта 1886, 96
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претплатника се повећавао од 64 до 157, а истовремено их се у Бањалуци појавило 27.25 Следио је списак 24 претплатника из Доње Тузле, 24 из Мостара и
седам из Бијељине.26 Већ у мају те године на лист су се претплатила 24 Загрепчанина и 39 Петрињчана, те 11 становника Тешња и десет Високог.27 У следећем месецу у претплатнике Виле се укључило 11 лица у Брчком, 12 у Земуну и
22 у малом Рељеву, код Сарајева, са Богословијом.28 Потом, исте године, у Карловцу се јавио 31 претплатник, у Дервенти 12 и у Броду (Славонском) 12.29 У
јуну 1886. се у Петровцу у Србији на Босанску вилу претплатило пет лица,
колико и у Жабарима. На лист су се претплатили и учитељица Живана Тасић из
Прахова, свештеник Светозар Бранковић из Свилајнца, свештеник из Влашког
Дола, четири лица из Пожаревца, српски посланик у Паризу Јован Мариновић,
учитељ Михајило Ст. Ристић из Кучева, Официрска читаоница из Крагујевца,
те А. Стојановић из швајцарског Нојшатела.
Босанска вила добија и 26 претплатника у Приједору, међу којима је био
Омер еф. Чиркинагић. У исто време се у Добоју на лист претплатило пет
лица.30 Следећег месеца те године претплатили су се сребренички учитељ и
прото, 12 Травничана, међу којима и поседник Хамдибег Хасанпашић. Претплату из Новог слали су Перо Дрљача и синови Стјепана Штековића. У Зеници
су била два претплатника, у Маглају један, у Крупи учитељ Стево М. Тодић, у
Зворнику Стеван Млађеновић. На Сокоцу су била четири претплатника, а у
Гламочу Милена Марковић пл. Прегарскоја.31
Претплатничка основа те 1886. створена је и у Вишеграду, у којем су се
на Вилу претплатили Никола Ј. Бесаровић и С. Мандић, учитељ; у Купресу
Илија Билбија и И. З. Поповић, парох; у Санском Мосту било је четворо, Фочи
шесторо, Пљевљима петоро, Дубочцу четворо, Книну двоје, Бугојну двоје,
Вршцу четворо, Вуковару двоје, Босанском Броду петоро, Новом Саду осморо
претплатника. У Зарешту су се на Босанску вилу претплатила браћа Симић; у
Оџаку Алекса Станковић; Слатини – Ђоко Пекић; Кусоњима – Тоше Продановић, учитељ; Бихаћу – трговац Јово Судчевић за себе, Косту Ковачевића и
Ристу Грбића; Сијековцу – Ђорђе Окановић; Прњавору – Лазо Трифковић,
трговац.32
До краја 1886, и после ње, претплатника је било и у Жупањцу, Миклеушци, Костајници (Хрватској), Костајници (Босанској), Калиновику, Баји, Дубици (Босна), манастиру Тавни, Каменици, манастиру Раковцу, у читаоници у
25

Исто, бр. 8, 16. априла 1886, 128
Исто, бр. 9, 1. маја 1886, 144
27
Исто, бр. 10, 15. јула 1886, 160
28
Исто, бр. 11, Сарајево 1886, 176
29
Исто, бр. 12, 1886, 192
30
Исто, бр. 13, Сарајево 1. јула 1886, 208
31
Исто, бр. 14, Сарајево 1886, 224
32
Исто, бр. 15, Сарајево 1886, 240
26
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Черевићу, у Бјеловару, Међеђи, Чајничу, Имотском, Глини и Топуском.33 Претплатнички круг се проширио и на Боку которску, на Нови, Котор, затим на
Задар и тамошње православне богослове, Крижевце, Арбанасе, Сусеку, Беочин,
Грац, Шишатовац, Грачаницу, Фијуму (Ријеку), Герзово, Дубровник, Вараждин.34 Затим је претплатника било из Градца, Гацког, Домановића, Доњег Лапца, Дрежнице, Дубице (Славонија), Илока, Јасика, Јорговца, Кумана, Посушја,
Крчедина, Карловаца (Срем), Коренице, Лијевна, Мартина, Метковића, манастира Житомислића, Модриче, Москве (Русија), Осијека, Ораховице, Пожеге
(Славонија), Петровца (Босна), Панчева, Пријепоља, Раче, Рисна, Сомбора, Ст.
Бановаца, Бос. Градишке, Орахове, Врљике, Терезовца, Бос. Шамца, Шавдара,
Шида, Ђале, Цазина, Добановаца, Кастел Ластве, Цариграда.35
Из Далмације се водила велика агитациона делатност у вези са националним развојем у Херцеговини. Према једном опширном извештају среског
предстојника у Љубињу из 1888, у свим местима од Задра до Котора налазили
су се агитатори, који су већином били трговци. У Задру је ''душа агитације'' био
уредник Српског листа Сава Бјелановић. Тај лист је Србима у Босни и Херцеговини био ''врло драг''. У Дубровнику су носиоци агитације били српски
трговци који су се доселили из Херцеговине. Сарајевски Бошњак наводио је
идуће, 1899. године, да су од десет муслимана сарадника Босанске виле неки
''збиља ступили у надри-српски табор''. Поименично је навођен Осман Ђикић,
са његовим ''Главу дајем, а српство не дајем!'' За песника Карабеговића се писало да је уреднику београдске Искре Ристи Одовићу слао песме уз ''српски
поздрав''. Та двојица песника су се с Алибегом издавали за српске писце, те су
1900. издали збирку песама ''Побратимство''. Истовремено са таквом националном оријентацијом, аустроугарска власт није дозвољавала уношење већине
листова у Босну и Херцеговину. Како су Српско-далматински магазин и пречански српски листови већ посејали клицу националног питања, а Босанска
вила наставила да га узгаја и шири, пречанску штампу су у Босну и Херцеговину највише уносили трговци и ђаци. У вези са тим питањем Томислав Краљачић наводи карактеристичан пример из 1899, када је бишћански трговац Јован
Бероња, после продаје ораха у Новом Саду, кући понео већи број примерака
листа Заставе.36
Према Стеви Калуђерчићу, да би повећао број претплатника и унапредио Босанску вилу, уредник Никола Кашиковић 1888. почиње да објављује најлепше слике из српског и словенског света. Али, већ идуће године морао је,
ради одржања листа, да с тим престане, што је отворило очи Србима да многи
притекну у помоћ. Кад се број претплатника повећао, уредник је уз исту цену
33

Исто, бр. 16, Сарајево 1886, 256
Исто, бр. 17, Сарајево 1886, 272
35
Исто, бр. 24, Сарајево 1886, 384
36
Tomislav Kraljačić, Kalajev režim u Bosni i Hercegovini (1882–1903), Banja Luka – Srpsko Sarajevo 2001, 140–141, 150, 293
34
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издавао лист три пута месечно, а на сваком раду доносио аутографске потписе.
Али, због нередовног плаћања, лист је опет морао да излази два пута месечно.
Истовремено, странице Виле почели су украшавати најчувенији књижевници,
који су истовремено били и најпознатији национални прегаоци.
И сам јачајући националну улогу листа, описивач прославе његове десетогодишњице Стево Калуђерчић каже да је она у том раздобљу ''забављала нас
чистом српском забавом'', упозоравала на све установе које је требало у српском народу успоставити, од којих су се многе и оствариле.
У низу значајних акција, Вила је прва споменула потребу подизања споменика српском песнику Сими Милутиновићу Сарајлији у Сарајеву, установила ''Крајцерско друштво'', своје ступце отворила светосавским беседама, проговорила о појави српских добротвора, о петстогодишњици Видовдана, стогодишњици Вука Стефановића Караџића и Симе Милутиновића Сарајлије; прослави подизања споменика српском песнику Ивану Гундулићу у Дубровнику и
400-годишњице прве српске штампарије на Ободу у Црној Гори.
Вила није заборавила ниједну српску књигу од значаја која је изашла у
првих десет година свог излажења, чак ни ону која је изашла на страним језицима. Све то Босанска вила заодева у чисти српски језик. Тако је ''сваки изображени Србин брзо увидео важност и позицију Босанске виле'', па су ''јој са свих
страна стизали у помоћ и морално и материјално''. У најтежим часовима њен
уредник је добијао писма у којима су га храбрили и одушевљавали да не клоне
у раду. Писма су Кашиковићу слали његов претходник Никола Шумоња – чак
два пута, Али-паша Ризванбеговић, професор гимназије Вл. Јовановић, па професор сомборске Учитељске школе Мита Петровић, затим чувени архимандрит
Нићифор Дучић, а посебно бечки професор др Ватрослав Јагић. Он је молио
уредника Виле да му пошаље заостале листове ''и за будуће генерације, из којих
ће са великим интересовањем црпети обилату народну грађу''. Све упућене
речи уредницима Виле сводиле су се на жеље да она ''никад не опусти крила,
него да увек лети веселим летом српским светом!''37
Да би развила културну и националну делатност, Босанска вила је у
фебруару 1893. објавила списак сакупљача претплатника, најављујући наставак
објављивања. На њему су били: учитељица у Великом Градишту са 10 претплатника, трговац из Бањалуке – 10, професор у Крагујевцу – 28, књижар у
Мостару – шест, српски учитељ у Високом – шест, богослов у Београду – 40,
Јоцо Галијаш у Градуси (Славонија) – 10, књижар и трговац у Шапцу – 45,
Златко Кротин у Осијеку – четири, предавач у Пожаревцу – 33, студент филозофије у Бечу – 14, ректор Богословије у Рељеву – 24, гимназијалац у Зајечару
– 20, благајник Српске општине у Сомбору – три, канцелиста у Славонској
Костајници – три, гимназијалац у Врањама – шест, прото у Градачцу – девет,
трговац у Бос. Новом – три, гимназијалац у Београду – 12, учитељ и трговац у
37

Босанска вила, бр. 2, 30. јануара 1896, 23
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Бос. Дубици – 11, ђак Више народне школе у Бос. Костајници – три, учитељ у
Бос. Кобашу – осам, професор Љубо Ковачевић у Београду – 50, телеграфиста у
Бару – 10, трговац у Мостару – три, ''Књижарница А. Пајевић'' у Новом Саду –
четири, судија у Лозници – 13, богослов у Сремским Карловцима – четири,
учитељица у Чачку – седам, учитељ у Гацку – 10, трговачки помоћник у Обудовцу Тузлак – осам и Ристо Кондић из Приједора – три претплатника.38
О културном и националном значају листа у Босни и Херцеговини на
његовим страницама је 1910. године писао бањалучки интелектуални и јавни
радник Васо Глушац, тврдећи да је у целом дотадашњем раздобљу свога излажења Босанска вила ''била једина свијетла тачка у овим земљама, која нам је
показивала пут душевној култури, јакој националној свијести и српском културном јединству...''39
Поводом њене 25-огодишњице, две године
пре краја излажења, на страницама Босанске виле
Владимир Ћоровић пише хвалоспев. Наглашава
да је ''у забачене и заборављене наше касабе''
после устанка окупаторском непријатељу све
национално боло очи, а да се с Вилом јавило јасно
национално осећање са добрим подстреком и
успехом у проналажењу своје публике која је
била разлог за њен опстанак''. Он даље каже: ''У
хисторији новије српске она ће имати своје несумњиво мјесто заслужно не толико стварањем, колико популарисањем новијих покрета... Она није
била вођа, али је била добар и истрајан радник.''
Као већ значајан историчар, Ћоровић каже да
Владимир Ћоровић
Вила није описивала прошлост за собом да би
живела од ње, него да је стремила у нов живот, на нов рад и да наставља да
шири перспективе.40
Закључак
Данас прича о српској књизи, а посебно о Босанској вили, подсећа на
раздобље постанка и рада тог историјског листа који је остварио свој културни
и национални циљ у тадашњој Босни и Херцеговини.
Са српском књигом у Босну и Херцеговину из истих крајева стижу и
просветитељи, српска просвета и школа. Захваљујући учитељима пречанима,
одласцима домаћих трговаца у богате суседне крајеве, те од 1838/40. до 1872.
38

Исто, бр. 6 и 7, Сарајево 10. и 20. фебруара 1893.
Исто, бр. 23 и 24, Сарајево децембар 1910, 341–342
40
Исто, бр. 1, Сарајево 15. јануара 1912, 1–2
39
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стизању Српског далматинског магазина, за који је било претплаћених и у
Босни и Херцеговини, током аустроугарске окупације јављају се разни облици
националног рада. Попут Српског далматинског магазина, Босанска вила постаје носећа национална институција. Њена продаја и претплата постају оријентири
другим таквим институцијама у ближем и даљем окружењу.

Djordje Mikic
Impact of Subscription and Sale of Books and Magazines on
the Serbian National Movement in Bosnia and Herzegovina
Summary
After the appearance of the Serbian book, printing in the Serbian language
and Cyrillic alphabet, which was followed by sale and subscription, books and printing became carriers and holders of cultural and national movement throughout the
Serbian and Slavic world, including not only the liberated Serbia, Serbs and Slavs in
the Habsburg Monarchy but also the poor and underdeveloped Bosnia and Herzegovina within the Ottoman Empire.

In the beginning of revolutionary XIX century and with the emergence of
global intelligence and philosophy, among the intellectual representatives of the Orthodox Church and its books, this new intelligence with their new books became the
holder of the forthcoming national revival, which will over time experience a boom
on the tradition of the religious and ecclesial movement. These processes among the
Serbs in the liberated Serbia and the Serbs and Slovenes precani and Dalmatians,
begin to include the Serbs in Bosnia and Herzegovina. Simultaneously with the environment, they searched for the right to establish a national state, and these demands
grew as fast as it grew the number of people in the society who was able to read
“scholarly” books. To this circle belonged the Timisoara Orthodox Bishop Petar Pe139
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trovic, who owned a library of 910 books as well as noble man of learning Sava
Tekelija with 5,246 books. The list is not long, but a dozen Serbs of that time could
be added to it.
The cultural and national role of a Serbian book was based on the grounds
that were built by the deeds of Dositej Obradovic and Vuk Stefanovic Karadzic. In
which way and what impact these books had in the Serbs area as well as in Bosnia
and Herzegovina wrote much later the professor Stojan Novakovic, citing almosteverlasting examples of gifts, sales and subscriptions on their books.
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ДОБРОТВОРИ ''ПРОСВЈЕТЕ'' – СРПСКОГ ПРОСВЈЕТНОГ И
КУЛТУРНОГ ДРУШТВА СРБА У БОСНИ И ХЕРЦЕГОВИНИ
Апстракт: Деценијама пошто је основана у Сарајеву 1902. године,
''Просвјета'', Српско просвјетно и културно друштво Срба у Босни и Херцеговини, развија значајну и разнородну дјелатност, а основана је на иницијативу
академски образованих чиновника Срба. Један или први задатак је био помагање Срба ђака који уче у средњим, занатлијским и великим школама Босне и
Херцеговине и Аустроугарске монархије. За богату дјелатност ''Просвјете'' била
су неопходна и значајна материјална средства, а добар дио прихода остварен је
и прилозима добротвора друштва, укупно њих осамдесет и седам. Овдје помињемо само неке од њих, како бисмо њихово дјело вратили у сјећање и можда
још нешто.
Кључне ријечи: ''Просвјета'' – Српско просвјетно и културно друштво
Срба у Босни и Херцеговини, добротвори, Сарајево.
Уз Преображење Господње, 18. августа 1902. године, у Сарајеву је двадесет и девет академски образованих чиновника Срба одржало Оснивачку
скупштину Српског просвјетног и културног друштва Срба у Босни и Херцеговини ''Просвјета'', чији су мотиви ''хумане, културне и националне'' природе, а
основни задатак јој је ''да материјално подпомаже Србе ђаке из Босне и Херцеговине који уче у средњим, занатлијским и великим школама Босне и Херцеговине и Аустроугарске монархије''. Главни одбор Друштва одмах упућује позив
српском народу Босне и Херцеговине ''да проведе организацију овог првог српског културног друштва, заједничког свим Србима Босне и Херцеговине'' и
тако се ускоро друштво шири, добија своје огранке широм Европе, Сјеверне
Америке и Аустралије.
Први или основни разлог или повод за оснивање ''Просвјете'' био је
сукоб аустроугарске власти и наше академске омладине у Бечу 1901. године,
који је завршио избацивањем ђака и студената из њиховог дома.
Кроз деценије дјеловања ''Просвјета'' баштини разнородне облике дјеловања, те тако годишње материјално подржава близу једне стотине ђака и студената, граде се домови за средњошколце у Сарајеву, Мостару, Тузли, Бањалуци,
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Гацку, Фочи, Босанској Градишци, Брчком и Бихаћу, Ђачка трпеза у Бијељини
и Шегртски дом у Сарајеву. Држе се и течајеви за неписмене, публикују календари и алманаси, часопис ''Просвјета'', Гласник друштва ''Просвјета'', оснива се
Библиотека Друштва са издањима дјела из културе, штампају се и ''Просвјетине'' књиге за народ – популарна издања народних пјесама и прича.
Оснивају се и ''Просвјетине'' књижнице. Поред Српске централне библиотеке, основане у Сарајеву 1911. године, постојале су још бројне у многим градовима, варошицама и селима Босне и Херцеговине. Године 1922. у Сарајеву је
покренута и прва ''Просвјетина'' дјечија библиотека, а само током 1917. године
укупан број књига у ''Просвјетиним'' књижницама износио је или бројао 69.833
инвентарне јединице. Приређивана су и популарна предавања из историје,
археологије, географије, ботанике, здравства, политике, пољопривреде итд., и
то не само у градовима, него и у варошима и селима, на којима се живом рјечју
и уз помоћ кино и дија-пројектора обавља културно-просвјетна мисија чланова
Друштва. До 1927. године школе за сеоске домаћице завршило је, у петнаест
оваквих школа, стотину деведесет и шест младих дјевојака или полазница.
Овако и уопште разграната дјелатност друштва ''Просвјета'' тражила је и
сигурну материјалну основу, која се заснивала на чланарини и, прије тога, на
бројним, никако не малим, добротворним прилозима, чији су дародавци, подијељени или сврстани, у зависности од висине прилога, међу легаторе, добротворе, утемељиваче, помагаче и прилагаче.

Зграда ''Просвјете'' у Сарајеву

Прашином прекривена и тако заштићена од погледа и додира, у сарајевском Архиву Босне и Херцеговине, на истим таквим полицима, лежи овећа
књига ''Великих добротвора Просвјете'', утамничена, прије свега и прије свих
других, нашим немаром и небригом. Жељни да она искорачи бар на овакав
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начин, листамо њене странице, читамо лица негдашњих српских добротвора,
укупно њих осамдесет и седам, а овдје помињемо тек неколико њих, да подсјетимо, а можда и нешто више, у овом часу на њихова доброчинства.
Из травничке породице Фуфић потекла су два добротвора – Јованка,
која 20. марта 1904. године прилаже у новцу 20.000 круна, за које је касније
купљена кућа од Саве Савића у сарајевској Деспића улици, и 18. августа 1927.
године Нико, посједник из овога града, ''обдарио је 'Просвјету' овај велики
добротвор обилатим даром од динара 100.000. Ускоро иза тога Фуфић је учинио још два велика поклона ''Просвјети'' – касапницу у Бусовачи, 30 дунума
земље и једну лепу нову кућу у Травнику у Краља Петра улици, у којој станује.
Кућа је нова, модерна грађевина у центруму Травника на једном од најлепших
места''.
Прилози стижу и из Дервенте и Босанске Крупе, одакле трговац Васо
Јакшић 16. августа 1904. године прилаже 20.000 круна, које су утрошене за
подизање ''Просвјетиног'' дома у Улици Симе Милутиновића у Сарајеву, а Крупљанин Марко Добројевић, пекар и трговац, у школски фонд Српскоправославне црквене општине прилаже једну кућу и хотел у Крупи, двије куће кмета и
400 круна у готовом. Приликом зидања српске цркве у Бихаћу Добројевић прилаже тамошњој српској општини двије куће, млин и нешто земље, а ''Просвјети'' је ''задњом вољом'' поклонио кућу у Босанској Крупи 1912. године.
Трговац из Прњавора Стево Остојић и његова
супруга Јованка ''завјештали су три куће у Прњавору''
1912. године. Симо Дакић, трговац из Босанског Шамца, и његова супруга Јелена поклонили су ''у реалитету''
двије куће у Босанском Шамцу, а трговац Ђорђе Ковачевић и супруга Стојка поклонили су ''Просвјети'' кућу
у Босанској Градишци.
Првог новембра 1925. главни секретар ''Просвјете'' Васиљ Грђић, за спомен на мајку Ану, прилаже
''Просвјети'' 20.000 динара. Од 1925. до 1927. грађани
Бихаћа уписују, прилогом од 22.000 динара, Живојина
Мишића као великог добротвора за изградњу ''Просвјетиног'' Ђачког дома у Бихаћу. Београдски индустријаТодор Швракић:
лац Лука Ћеловић 15. августа 1927. ''положио је 20.000
Портрет Ане Грђић
динара Просвјети'', 13. маја 1929, за Симу Стојановића
из Приједора положено је код Задружне банке у Сарајеву 20.000 динара, а један
од оснивача ''Просвјете'', мостарски љекар др Перо Ивановић ''...и задњом својом вољом засвједочио је покојник своју велику љубав према Просвјети. Своју
лепу и модерну кућу у Мостару заветовао је Просвети''.
Српска ''Просвјета'' забрањивана је неколико пута: 1914. године, када је
именована ''огњиштем велеиздаје'', године 1941. Независна Држава Хрватска,
као и друго или све српско, сматра је сувишном те забрањује рад овог друштва,
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а затим и комунисти исто чине декретом из 1949. године. Па ипак, ''Просвјета''
је увијек знала да се поново усправи, да обогати своје дјеловање, што чини и
данас, мада у много мањем обиму него икад раније.

Danka Damjanovic
Benefactors of “Prosvjeta” – the Serb Educational and
Cultural Society of the Serbs in Bosnia and Herzegovina
Summary
On the initiative of the twenty-nine Serbs, academically educated officials,
”Prosvjeta” – the Educational and Cultural Association of the Serbs in Bosnia and
Herzegovina was founded on the Transfiguration Day in 1902 in Sarajevo. In the
following decades, until the ban on its activities in 1914 and 1941, it developed an
ample and diverse activity. One of these activities, unusually significant, was helping
materially the Serbs from Bosnia and Herzegovina who went to secondary, trade and
high schools in Bosnia and Herzegovina and the Austro-Hungary Monarchy. Wide
activity of “Prosvjeta”, which soon after the establishment had subcommittees
throughout the Europe, North America and Australia, required significant resources.
One of revenue sources came from benefactors of “Prosvjeta”, a total of eighty-seven
of them. On this occasion we mention only a few of them, whose names and contributions to the work of the Society hold the dust-covered book of benefactors of
“Prosvjeta”, stored in the same kind of shelf in the Archives of Bosnia and Herzegovina in Sarajevo.
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ОД НЕОГОТИЧКОГ КА НЕОРАШКОМ
Неколико потписаних пројеката за градњу српских
православних цркава у доба аустроугарске управе
Апстракт: У Архиву Босне и Херцеговине у Сарајеву сачуван је извјестан број нацрта за градњу православних цркава у доба аустроугарске управе.
Пројекти за цркве у Рогатици и Рељеву, које потписују Александар Нитрибит и
Јосип Черни, доминантно су неоготички, премда је рељевски у штампи оцијењен као нацрт рађен ''по византијским мотивима''. На непотписаној скици
цркве у Вишеграду из 1882. приказана је једнобродна грађевина са правоугаоним бочним пјевницама и куполом, инспирисана традицијом српског сакралног
градитељства 13. вијека. Сачувано је још неколико пројеката који могу да се
назову ''неорашким'' због појаве бочних правоугаоних проширења, премда над
наосом није предвиђена купола – Михановићев за цркву у Црњелову 1889, пројекат за Угљевик из 1905. са потписом Петра Пфафа, нацрт за цркву у Штрпцима код Рудог који су 1906. потписали Рада и Паржик, пројекат за цркву у Дубници Јове Симића из 1911, нацрт за цркве у Пиперима и Мачковцу из 1912. са
потписима Пере Перића и Николе Митровића. Многи од ових пројеката показују неразумијевање литургијске функције правоугаоних вестибила, будући да
су позиционирани у зони олтара, а не наоса.
Код Срба у Босни и Херцеговини овог доба не постоји јасна представа о
''византијском'' или ''православном'' типу сакралне грађевине. За одређивање
стилског облика као византијског/православног било је довољно да се у пројекту појаве полукружно завршени прозори, розете, вијенци слијепих аркадица
или полукружним сводом, умјесто таваницом, надвишен наос. Евентуална
сазнања о изгледу (за сада непознатих) планова за градњу цркава ''у православном духу'' које је дао начинити Велики савјет у Сарајеву 1913. године, могла би
показати у којем се смјеру код врха овдашњег православног клира развијало
осјећање за национални стил.
Могуће је да се правоугаони бочни простори јављају готово искључиво
на пројектима цркава у сјевероисточној Босни као посљедица угледања на
архитектуру храмова поштованих манастирских центара у Тавни и Озрену, али
за сада овакво тумачење остаје у домену претпоставке.
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Кључне ријечи: Босна и Херцеговина, пројекти, православна црква,
аустроугарско раздобље, неоготика, бочни правоугаони простори.
Вријеме аустроугарске владавине у Босни и Херцеговини (1878–1918)
донијело је многе промјене у односу на претходно раздобље османске власти.
Оне су посебно видљиве у области градитељства, које је у цјелини подвргнуто
државној контроли.1 Знатно повећан обим градње православних цркава у Босни
и Херцеговини у аустроугарском периоду, градитељи и стилске одлике тих здања предмет су тек неколико до сада објављених истраживања.2 Њихови резултати показују да је изградња великог броја православних цркава изискивала
значајна финансијска средства ради чије уштеде су у Грађевинском одјељењу
Земаљске владе у Сарајеву рађени типски пројекти, те да је међу ауторима-пројектантима православних цркава наведеног периода незнатан број оних по имену познатих.3
У Архиву Босне и Херцеговине у Сарајеву сачуван је извјестан број пројеката за градњу православних цркава у овом раздобљу, на којима се налазе
потписи инжењера – најчешће је име аутора пројекта забиљежено у доњем
лијевом углу, име руководиоца одсјека у средини, а име предстојника Грађевинског одјељења, који овјерава пројекат, у доњем десном углу. На неким
нацртима, међутим, недостаје потпис пројектанта, а на некима је изостао потпис руководиоца одсјека, што онемогућује сигурно утврђивање ауторства.4
Овдје ће бити представљено неколико потписаних пројеката, од којих је већина
на нивоу идејног нацрта.
Један од најстаријих је онај за Цркву Свете Тројице у Рогатици, са
насловом ''Plan der erbauenden grich. Orient Kirche zu Rogatica''. У дну нацрта у
средини су записани мјесто и датум израде – ''Gorazda am 15 Mai 1883'' – а у
доњем десном углу је потпис – ''A. Nitribitt ing''. Пројекат садржи цртеже западне и јужне фасаде, основу приземља и попречни пресјек у зони апсиде.5 На
основи и пресјеку су забиљежене димензије, док цртежи фасада нису котирани.
Основа показује једнобродну цркву са три травеја, од којих је сваки надвишен
крстастим сводом. Апсида је полукружна споља и изнутра, а зидани звоник,
основе квадрата, истурен је испред западне фасаде. На подужним фасадама су
1

Сви пројекти израђени у државним техничким службама ревидирани су у Грађевинском одјељењу Земаљске владе у Сарајеву, а потом достављани на одобрење Заједничком министарству
финансија у Бечу. О настанку и организацији Државне грађевинске службе у Босни и Херцеговини, Dimitrijević, (1992–1), 22–45.
2
Божић (2001), 96–105; Шево (2014), 39–47; Шево (2016–1), 147–164; Шево (2016–2), 147–164;
Božić (2017), 97–113; Божић (2018), 91–109
3
Шево (2016–1), 151; Božić (2017), 103
4
Dimitrijević (1992–1), 27
5
АБХ, ЗВС, ГО, кутија 64 ц, бр. 1676
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по три прозора надвишена преломљеним луковима, иста таква три прозора
налазе се на апсиди, а и лукови над порталом на западној фасади и над прозорима на звонику имају преломљену силуету. Кров звоника је пројектован као
једноставан четверострешни, благо звонолико извијених линија. На цртежу
западне фасаде видљиве су накнадне интервенције којима се повећава нагиб
крова цркве и усложњава обрис крова звоника додавањем нодуса, односно
стварањем барокне игре конкавног и конвексног. Изнад наслова пројекта је
забиљешка: ''Copie'', што значи да је постојао оригинални план, а да је ова скица само његова копија, израђена вјероватно за потребе наведених интервенција.
Како је име инжењера Нитрибита једино забиљежено на пројекту, не може се
са сигурношћу претпоставити да ли је он аутор цијелог идејног рјешења или
само измјена у изгледу звоника и крова. Александар Нитрибит (Alexandar Nitribitt) je у мају 1882. године био инжењер-пристав у Окружном уреду у Сарајеву,
а његов потпис се налази и на пројекту за адаптацију Конака у Сарајеву.6

Нацрт цркве у Рогатици, 1883. г.

По просторној замисли сличан рогатичком је пројекат за Цркву Преноса
моштију светог Николе у Рељеву код Сарајева, насловљен као ''Entwurf für die
Erbauung einer grichisch Kapelle im Hreljevo''. Премда је пројекат објављен 2001.
године у тексту Јелене Божић о српским православним црквама у Сарајеву,7 он
ће овдје бити подробније описан. У доњем десном углу је потпис аутора: ''ent6
7

Dimitrijević (1992–1), 26
Божић (2001), 100–101, сл. 5–7
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werfen Josef Czerny architekt'', а у доњем лијевом углу је забиљежено мјесто и
датум настанка: ''Sarajevo im Monat Juni 1884''.8
Јосип Черни је рођен 1850. године у Grars-Sebowitzu у Моравској, а
умро је 1919. у Сарајеву, гдје је од 1884. године обављао дужност управника
Градског грађевинског одјела.9

Основа цркве у Рељеву, 1884. г.

Јужна фасада цркве у Рељеву, 1884. г.

Пројекат обухвата цртеже основе, јужне и западне фасаде, подужног
пресјека и попречних пресјека у зони звоника и у зони олтара. Ради се о једнобродном здању са звоником над припратом на западној страни, те споља и
изнутра полукружном пространом апсидом на истоку. Као и у Рогатици, над
наосом су три крстаста свода, али се у Рељеву појављује и правоугаони предолтарски травеј (краћи од травеја наоса), такође надвишен крстастим сводом.
Подужне фасаде су издијељене пиластрима, који споља указују на просторну
организацију травеја у унутрашњости. Ови пиластри су снажно истакнути у
односу на раван зида, тако да подсјећају на контрафоре. Пиластри који на фасади дијеле наос од припрате и од предолтарског травеја су и дубљи и виши од
осталих, а завршени су угласто, посјећајући на неоготичке торњиће. Кровни
вијенци цркве и звоника декорисани су низом слијепих аркадица. На цртежу
јужне фасаде су три полукружно завршена прозора, са полукружним надвоји8
9

АБХ, ЗВС, ГО, кутија 64 ц
Kurto (1998), 340
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ма,10 а иста таква три су пројектована и на апсиди. На западној фасади, у осовини звоника је портал, истакнут у односу на раван зида, са забатом ослоњеним
на колонете са кубичним капителима, а изнад портала је полукружно завршена
трифора, са лучним надвојем. На бочним странама западног прочеља, у висини
забата, пројектована је по једна розета. На фасадама се смјењују хоризонталне
траке у двије боје.
О почетку градње рељевске цркве је у Сарајевском листу објављено
неколико чланака. Један од њих обавјештава да је барон Николић (цивилни
адлатус у Босни и Херцеговини) приложио за градњу 5.000 форинти, а да је
план ''...израдио неимар Грађев. Одјељ. г. Јосиф Черни''. Анонимни новинар
кратко обавјештава и о стилским одредницама пројекта: ''Загледавши у план
можемо унапријед рећи да ће ова црква бити красан неимарски споменик...
Неимарски стил је рађен по византијским мотивима, без кубета''.11 Доминантни
неоготички облици цркве у Рељеву, њени крстасти сводови, контрафори и торњићи, немају упориште у облицима византијског градитељства. Треба, наравно,
имати у виду еклектичку природу разноврсних стилских опредјељења романтичарског историцизма, доминантног у градитељству Хабзбуршке монархије у то
доба. Већ је запажено да је архитектура православних цркава у већем дијелу
Европе у другој половини 19. вијека обиљежена романтичарском мјешавином
стилова – неоготике, неороманике, неоренесансе.12 Форма полукружног лука,
присутна у византијском, али и у романичком градитељству, била је најкарактеристичнији и најуочљивији елемент такозваног рундбоген стила у средњоевропском градитељству друге половине 19. вијека. Рундбоген је био основа и за
архитектонска рјешења Теофила Ханзена, најзначајнијег представника неовизантијске струје у историцистичком градитељству,13 у којој се еклектички појављују и неороманички елементи, попут вијенца слијепих аркадица и фасада са
алтернацијом хоризонталних трака у двије боје. Стога може да се претпостави
да је непознати аутор цитираног текста из Сарајевског листа ''византијске мотиве'' у ''неимарском стилу'' цркве у Рељеву препознао управо у примјени полукружних прозорских лукова са надвојима, слијепих аркадица под кровним
вијенцима, розета на западном прочељу и хоризонталне двобојности фасаде.
Занимљиво је да неороманичке облике у градњи православних цркава и
дио свештенства тог времена перципира као византијске. Црква Светих апостола Петра и Павла у Козарцу грађена је од 1884. до 1886. године према типском
пројекту Грађевинског одјељења Земаљске владе за гркокатоличке цркве, у
којем доминирају неороманички блоковити волумени, са полукружно заврше10

Умјесто средњег прозора на јужном зиду, данас се налази полукружно завршен улаз, са правоугаоним вратима изнад којих је постављена розета. Није познато да ли се ради о одступању
од пројекта приликом градње или о накнадној интервенцији.
11
СЛ, год. VII, бр. 67, 20. јун 1884.
12
Damjanović (2013), 322
13
Кадијевић (2007), 70–71

149

Гласник Удружења архивских радника Републике Српске, год. XI, број 11, 2019

ним прозорима, розетама на западном прочељу и фризом слијепих аркадица
под кровним вијенцем.14 Међутим, у захвали цару и краљу Фрањи Јосифу I за
помоћ при градњи цркве, коју у Сарајевском листу у љето 1887. године упућују
свештеник Гавро Стојановић и предсједник Црквене општине у Козарцу Ђорђе
Бошковић, наводи се: ''...доживјесмо да... угледамо у својој средини цркву од
тврдог материјала у византијском стилу...''.15
Упркос чињеници да у архитектури рељевске цркве савременици уочавају ''византијске мотиве'', неспорно је да је њено доминантно стилско опредјељење неоготичко. То је још уочљивије на нацрту цркве у Рогатици, на којем су
и прозори и портал надвишени неоготичким преломљеним луковима. Будући
да се ради о пројектима израђеним у години прије оснивања и у првој години
функционисања Грађевинског одјељења Земаљске владе у Сарајеву, оваква
стилска оријентација је разумљива. Наиме, од седме до почетка посљедње
деценије 19. вијека неоготика је била доминантан стил у градитељству римокатоличких цркава у средњој Европи, а облици неоготике су у сакрално градитељство Хабзбуршке монархије продрли захваљујући чешким архитектима.16 У
том контексту треба посматрати неоготичку стилску оријентацију пројектанта
рељевске цркве, који је био родом из Моравске.
Након 1884, године, у којој је основано Грађевинско одјељење Земаљске
владе у Сарајеву,17 приступило се изради типских пројеката за објекте разних
намјена, а међу њима и за римокатоличке, гркокатоличке и православне цркве.
Најстарији типски пројекат за православне цркве датован је 16. јуна 1884. године, а потписују га Јохан Келнер (Johann Kellner) и Ханс Немечек (Hans Niemeczek).18 Потпуније очуване типске пројекте за православне цркве израђене 1894,
аутора Августа Буче (August Butscha) и 1901. године, које су сачинили Јохан
Келнер и Рудолф Тониес (Rudolf Tönnies), детаљно је анализирала Јелена
Божић. Ради се о једнобродним здањима, са звоником над припратом, споља и
изнутра полукружном апсидом надвишеном полукалотом и јединственим наосом, над којим је дрвена таваница. Обрада фасада – са полукружно завршеним
прозорима и порталима и полукружним надвојима над њима, фризом слијепих
аркадица под кровним вијенцем – као и кров звоника у облику кришкасте, благо луковичасте калоте препознати су као елементи неороманике, односно асоцијација на српско средњовјековно градитељство 13. вијека, такозваног
''рашког стила''.19 Ипак, битне одредница рашке школе – купола над централним дијелом наоса и правоугаоне пјевнице прислоњене уз подужне зидове – у
типским пројектима су изостале.
14

Шево (2016–1), 48–56
СЛ, Јавна захвала, год VIII, бр. 91, 7. август / 26. јул 1887.
16
Damjanović (2014), 101; Damjanović (2009), 192
17
Dimitrijević (1992–1), 22
18
Шево (2016–1), 52–53
19
Božić (2017), 103–110
15

150

ЉИЉАНА ШЕВО, Од неоготичког ка неорашком. Неколико потписаних пројеката српских...

Поменуте одлике српске сакралне архитектуре ''рашке школе'' присутне
су, међутим, на једном цртежу из раног периода аустроугарске власти. Нацрт за
православну цркву у Вишеграду, под насловом ''Skizze Der zu erbauenden Kirche
zu Višegrad'', није потписан, али је у доњем десном углу датован: ''Rogatica am
28 Dezember 1882''.20 Основа показује једнобродни простор са правоугаоним
пјевницама прислоњеним уз сјеверни и јужни зид, споља и изнутра петостраном апсидом на истоку, без звоника.21 Купола има доњи осмострани тамбур,
који се преко зарубљене осмостране пирамиде сужава према горњем, такође
осмостраном тамбуру, над којим је плитка кришкаста осмострана калота која
носи лантерну. Без обзира на чињеницу да је купола од дрвета, просторна замисао је досљедно инспирисана традицијом српског сакралног градитељства 13.
вијека. У овом тренутку, без додатних историјских извора о градњи вишеградске цркве, не може се одговорити на питање зашто се архитектонски концепт
који у великој мјери показује разумијевање српске средњовјековне градитељске прошлости и који је био на трагу уобличења ''националног'' стила у сакралном градитељству Срба у Босни, појавио на самом почетку грађења православних цркава под аустроугарском влашћу на једном од најстаријих сачуваних
нацрта, а да потом у типским пројектима није поновљен.
Ипак, у Архиву Босне и Херцеговине сачувано је неколико пројеката за
православне цркве који могу да се назову ''неорашким'' управо због рјешења са
правоугаоним просторима уз подужне зидове, премда над наосом није предвиђена купола. Најстарији међу њима, са насловом ''Project der Kirche Crnjeljevo''22
(Црњелово код Бијељине), садржи цртеже западне и јужне фасаде, основе приземља и кровишта, те подужни и попречни пресјек. На сва три цртежа се у
доњем десном углу налази потпис ''F. Mihanovich kreising'', а на цртежу фасада
у средини доњег дијела листа су забиљежени мјесто и година – ''D. Tuzla Marz
1889''. Франц Михановић је био у државној служби од око 1888. године. Пројектовао је Медресу, Шарену џамију и Градску чесму у Тузли 1889. године, све
у псеудомаварском маниру. У вријеме настанка пројекта за цркву у Црњелову
био је на позицији окружног мјерника у Окружној области Доња Тузла.23 На
црњеловском пројекту основа показује једнобродну грађевину, са апсидом споља петостраном, а изнутра полукружном. Правоугаоне пјевнице тек незнатно,
за мање од једног метра, излазе из равни подужних зидова. Звоник је ослоњен
на тетрапилон, а кров звоника има барокну силуету, са звонастим доњим дијелом и луковичастом куполом. Наос је надвишен таваницом. Фасаде су по средини висине подијељене профилисаним хоризонталним вијенцем, испод којег
је видљива градња правилним каменим блоковима, а изнад којег је зид малте20

АБХ, ЗМС, ГО, кутија 18, 1883, 6–519
Звоник је дограђен послије 1900. године, АБХ, ЗВС, ГО, година 1900, бр. 6–319/3, 6–319/4
22
АБХ, ЗВС, ГО, година 1890, кутија 46, бр. 133
23
Šematizam-Bošnjak (1889), 84; Dimitrijević (1992–1), 35
21
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рисан. Један прозор је на јужном зиду звоника, три на западном дијелу јужне
фасаде, један на пјевници и три на апсиди – сви су завршени полукружно. На
западном зиду звоника је полукружно надвишен улаз, изнад њега један прозор
истог обриса (сјеверно и јужно од њега, на зиду западног прочеља је још по
један истовјетан прозор), на следећој етажи звоника је розета, а у његовој највишој зони полукружно завршена бифора.

Основа цркве у Црњелову, 1889. г.

Западна и јужна фасада цркве
у Црњелову, 1889. г.

Михановићев пројекат се знатно разликује од типског пројекта за православне цркве из 1884. године, као и од потоњих из 1894. и 1901. године. У смислу просторног обликовања пресудну разлику представљају бочне пјевнице,
али је одступање уочљиво и у обради фасада и силуети крова звоника. Због
помањкања извора о подизању цркве у Црњелову, као и малог броја информација о Францу Михановићу, за сада не може да се установи шта је овог пројектанта навело да посегне за концептом који је, постављањем бочних пјевница,
био у већој мјери на трагу обнове ''националног'' стила српског средњовјековља
него што је то случај код типских једнобродних здања, а каква су у православном градитељству у Босни превладавала. Уочљиво је, међутим, да је нацрт са
бочним пјевницама коришћен при зидању још неколико храмова у сјевероисточном дијелу Босне, почев од вишеградског, који је црњеловском претходио
1882. године, преко угљевичког из 1905, штрбачког из 1906, а потом дубничког, односно забрђског из 1911, до пиперског и мачковачког из 1912. године.
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Пројекат насловљен као ''Nacrt novogradnje srpsko-pravoslavne crkve u
Ugljevik'' заправо је нацрт за неку другу цркву, чије је име избрисано, а преко
њега је залијепљен наслов: ''Ugljevik''. У доњем десном углу је забиљежено мјесто и датум израде: ''Bijelina 22/I 1905'', а испод је потпис ''Pfaff''.
Петар Пфаф је био цестарник у Бијељини 1905. године,24 те треба претпоставити да он није био пројектант цркве, већ само техничко лице које је
копирало и овјерило документ.

Основа цркве у Угљевику, 1905. г.

Пројекат садржи основу приземља и цртеже
јужне и западне фасаде. Основа показује једнобродно здање са правоугаоним бочним проширењима у
зони олтара, са апсидом која је споља петострана, а
изнутра полукружна и са звоником који је испред
западне фасаде ослоњен на систем тетрапилона.
Премда је пројекат сличан и Михановићевом рјешењу у Црњелову из 1889. и потоњим нацртима за
Штрпце (1906) и Дубницу (1911), битну разлику
представља појава полукружних ниша унутар правоугаоних проширења, највјероватније у функцији
проскомидије и ђаконикона. На цртежу јужне фасаде
се види један прозор у зони припрате, те два прозора
између којих су врата у зони наоса. Сви отвори су
завршени полукружним луковима са надвојима.
Јужна фасада цркве у
Изнад врата је розета. Још један истовјетан прозор је
Угљевику, 1905. г.
у зони пјевнице, која је надвишена попречно постављеним двострешним кровом. Кров звоника има барокни обрис са луковичастом куполом.
24

Šematizam-Bošnjak (1905), 25
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На основу информација доступних у овом тренутку није могуће утврдити нити за коју је цркву првобитно сачињен пројекат, нити ко је његов аутор.
Такође, премда је у наслову пројекта наведен Угљевик, може се са великом
сигурношћу претпоставити да се ради о нацрту за цркву у Забрђу. У молби коју
су 7. марта 1905. године чланови Црквене општине Угљевик и њен предсједник
Вићан Вујић упутили Земаљској влади тражи се дозвола да се ''...на одређеном
мјесту у селу Угљевику близу школе сагради по плану од камена зидана
црква'', да је ''...овај плац у грунтовници означен као честица број 1071/6 ... и
уведена у власништво опћине Забрђе''. У допису се наводи да је још 1894. године котарска комисија, у којој су били предстојник Czerny и владика Мандић, са
попом Гојком Захарићем, одредила плац гдје ће се црква зидати ''...то јест горе
означену катастарску честицу 1071/6 и 1071/7''.25 За поменуте катастарске
честице се у одобрењу за градњу цркве, издатом 8. априла 1905. године, наводи
да су регистроване као катастарска општина Забрђе. Премда је дозвола издата у
прољеће 1905, градња цркве у Доњем Забрђу почела је тек 1912. године, према
пројекту Јове Симића.
Нацрт за цркву у Штрпцима код Рудог, под насловом ''Project für eine o.
o. Pfarkirche in Štrpci''26 садржи подужни и попречне пресјеке у зони апсиде и
припрате, те цртеже западне и јужне фасаде. У доњем лијевом углу записани су
мјесто и датум израде пројекта: ''Sarajevo, im Jaenner 1906''. У доњем десном
углу је као руководилац одјељења (der Sektion Chef) потписан J. V. Rada, а до
овог, са лијеве стране, потпис је Карла Паржика (KРarik). Распоред потписа
збуњује, будући да је Карло Паржик 1906. године руководио Одсјеком за високоградњу, те би требало да се његов потпис нађе испод одреднице Sektion Chef.
Године 1906. у Грађевинском одјељењу Земаљске владе је као виши савјетник
радио Едуард Рада, али није извјесно да ли је на пројекту потписан он, будући
да слова ''J. V.'', уколико представљају иницијале, не одговарају почетном слову Радиног имена.27 На основу информација које су сада доступне није могуће
утврдити ко је аутор овог пројекта, али је врло вјероватно да му је као узор
послужио Михановићев нацрт за цркву у Црњелову из 1889. године.
Црква Рођења Богородице у Штрпцима има правоугаоне пјевнице, али,
за разлику од Црњелова, има и проширења уз подужне зидове у зони звоника,
која су, као и пјевнице, надвишена попречно постављеним двострешним крововима, нешто вишим од кровова пјевница. Звоник је над припратом и завршава
се кровом у облику кришкасте куполе, по чему се овај разликује од пројекта за
цркву у Црњелову, гдје кров звоника има барокизиран облик са луковичастом
куполом.
25

АБХ, ЗВС, ГО, година 1905, кутија 64ц, бр. 260/05; бр. 108–125
АБХ ЗВС ГО, кутија 64ц, бр. 365–2/17
27
Едуард Рада је рођен 1852. године у Бечу, гдје је завршио Високу техничку школу. Од 15. 6.
1878. радио је у војној служби у Херцеговини, Šematizam-Bošnjak (1906), 5; Puljić, Šetka Prlić,
Rakić (2017), 9.
26
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Западна и јужна фасада цркве у
Штрпцима код Рудог, 1906. г.

Молбу за градњу Црквена општина Штрпци је упутила Земаљској влади
три године раније – 21. марта 1903.28 Почетком 1905. године иста црквена
општина упутила је Конзисторији допис сљедећег садржаја: ''Слободна је ова
црквена општина у прилогу предложити Тој високој пречасној Конзисторији
Нацрт за градњу нове цркве овђе у Штрпцима израђен по опробаном стручњаку Томи Бољевшићу подузетнику који је у околици окружја сарајевског више
наших цркви и торњева саградио''. Црквена општина моли Конзисторију да
прегледа да ли нацрт одговара ''чисто православном типу''.29 За сада нису
познати други подаци о предузетнику Томи Бољевшићу. Не зна се ни како је
Конзисторија одговорила на цитирани допис, нити какав пројекат је Црквеној
општини у Штрпцима Влада доставила, али се 18. јула 1905. године Црквена
општина поново обраћа Конзисторији, обавјештавајући је да би ''према предрачуну достављеног им пројекта градња износила 34500 круна'', а да они имају
свега 17.000, те да се зато ''...ова општина не смије одлучити да би по одобреном плану прихватила градњу''.30 Занимљиво је да Црквена општина има при28

АБХ ЗВС, ГО, година 1903, кутија 37, бр. 6–308/2
Допис је датован у 10. фебруар 1905, АБХ ЗВС ГО, година 1905, кутија 115, бр. 108–109/1.
30
Митрополит Николај Мандић се 8. септембра 1905. године обраћа Земаљској влади, обавјештавајући је да Црквена општина у Штрпцима није у могућности да подигне цркву према пројекту који је Влада одобрила, и молећи да за градњу цркве у Штрпцима достави пројекат за
мању цркву ''друге категорије (II типа)''. Коначно, 26 јануара 1906. Земаљска влада Епархијском црквеном суду доставља нацрт и трошковник за новоградњу цркве у Штрпцима ''...спрам
новца и материјала са којима црквена општина у Штрпцима располаже''. АБХ ЗВС, ГО, година
1905, кутија 115, бр. 108–109/2, 108–109/3
29
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мједбу не само на цијену градње, него и на сам пројекат. Предсједник Црквене
општине Коста Поповић, свештеник (који је потписао и дописе из марта 1903.
и фебруара 1905), на крају дописа из јула 1905. изричито наводи: ''И коначно
ова се општина не може никако измирити са замисли, да би данас саградила
цркву, која не би округло засвођена била него равно''.

Основа цркве у Дубници, 1911. г.

Подужни и попречни пресјек цркве у Дубници, 1911. г.

Још један пројекат за цркву са правоугаоним бочним проширењима је
онај за храм у Дубници код Калесије, без наслова.31 Садржи основе темеља,
приземља и крова, подужни и попречни пресјек, пресјеке звоника у нивоу при31

Пројекат се налази у фасцикли у којој је још неколико докумената који се односе на издавање дозволе за градњу цркве у Дубници, АБХ ЗВС ГО, кутија 64c, бр. 59–11/10/12, 248–162/4,
248–162/6.
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земља и највише етаже, цртеже јужне и источне фасаде. У доњем десном углу
је потпис ''Инж. Др. Јово Симић'', а на пројекту нема овјере. Дозвола за градњу
(baubewiligung) је датована у 16. септембар 1911.32 Јово Симић је завршио
Средњу техничку школу у Сарајеву 1894, а након тога Високу техничку школу.
Радио је у Тузли, гдје је имао пројектантски биро. Између осталог, пројектовао
је Хотел Бристол (касније хотел Београд) на Корзу у Тузли 1908, Вилу Пашић у
Тузли, почетком 20. вијека, и Лучки мост у Мостару 1913. године.33 Оба поменута здања у Тузли показују историцистичке одлике неоренесансног типа.
На основи дубничке цркве се види једнобродно рјешење, са споља и
изнутра полукружном апсидом, правоугаоним проширењима у зони олтара, те
звоником истуреним испред западне фасаде и ослоњеним на тетрапилон. Два
ступца дијеле припрату од наоса, који је надвишен таваницом. Три полукружно
завршена прозора су на јужној фасади, а један на јужној пјевници. У готово
свим елементима пројекат за цркву у Дубници се подудара са нацртима за храмове у Црњелову и Штрпцима. Од Црњелова се разликује у облику крова звоника, који је куполаст а не барокно извијен, а од Штрбаца по изостављању проширења уз звоник.
Истовјетан пројекат, без наслова, са потписом др Јове Симића, налази се
и у фасцикли са документима који се односе на градњу цркве у Забрђу код
Угљевика.34
Донекле сличан дубничком је и план намијењен градњи цркава у Пиперима и Мачковцу код Лопара. У наслову ''НАЦРТ ЗА СРПСКО-ПРАВОСЛАВНУ ЦРКВУ У ПИПЕРИМА'' посљедња ријеч је прецртана и преко ње је написано МАЧКОВЦУ.35 Пројекат садржи основу темеља и приземља, попречни и
подужни пресјек, западну и јужну фасаду. У средини доњег руба пројекта је
забиљежено мјесто и датум израде: ''ТУЗЛА У МАРТУ 1912'', као и потпис
пројектанта: ''Инж. Перо Перић''. Петар Перић је 1911. године био мјернички
пристав у Окружној области Тузла. Судећи према подацима из архивске грађе
Зворничко-тузланске епархије, у више наврата је био ангажован као грађевински стручњак за потребе ове епархије.36 Цртеж основе показује једнобродно
рјешење са споља и изнутра полукружном апсидом, правоугаоним проширењи32

АБХ ЗВС ГО, кутија 64ц, бр. 248–162/4
Puljić, Šetka Prlić, Rakić (2017), 15
34
Зворничко-тузлански митрополит Иларион 22. октобра 1911. шаље Окружној области у
Тузли нацрте за српскоправославну цркву у Забрђу ради стручног прегледа, АБХ ЗВС, година
1911, бр. 248–176/1912
35
AБХ ЗВС ГО, година 1913, кутија 64ц, бр. 248–183/2/13
36
Прегледао је стање новосаграђене школске зграде у Јасеници и о томе послао технички извјештај 27. 12. 1910, а 30. 4. 1911. године је поднио извјештај о земљиштима за градњу нове цркве
у Модричи, Šematizam-Bošnjak (1910), 11; Ексхибит 1909–1912, бр. 24/1910, 388/1911. Архивска грађа Епархије зворничко-тузланске била ми је доступна захваљујући благослову епископа
зворничко-тузланског г. Фотија, као и разумијевању и љубазности монаха и свештеника који се
о Архиву старају, на чему им и овом приликом захваљујем.
33
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ма у зони олтара и звоником истуреним испред западне фасаде и ослоњеним на
тетрапилон. Треба нагласити да се на пиперском пројекту над бочним правоугаоним просторима предвиђају куполе, а над наосом полуобличасти свод, што
га значајно диференцира од дубничког нацрта, чији су бочни простори надвишени двострешним кровом, а над наосом је таваница. У унутрашњости пиперске цркве су, у равни са западним зидовима правоугаоних проширења, пројектована два ступца који носе предолтарски лук, што представља још једну разлику у односу на пројекат за цркву у Дубници. На цртежу јужне фасаде се види
кровни вијенац са ломбардијским фризом, четири полукружно завршена прозора у зони наоса, један на пјевници и три на апсиди, а испод другог прозора наоса су полукружно завршена врата. Кров звоника има барокну силуету са звонастим подножјем, нодусом и високом лантерном.

Пројекат цркве у Пиперима, 1912. г.

Истовјетан претходно описаном је пројекат са насловом ''СРПСКА
ЦРКВА У МАЧКОВЦУ'', са подацима о мјесту и датуму израде у доњем
десном дијелу: ''Тузла у мају 1913'', испод чега је печат ''НИКОЛА МИТРОВИЋ ГРАЂЕВИНАР'' са Митровићевим ћириличним потписом испод печата.
На омоту списа је овјера Карла Паржика: ''Испитао, дне 21/2 1913. Одсјек за
високе грађевине грађевног одјељења Земаљске владе у Сарајеву, грађевински
надсавјетник Parik''. Уз цртеж западне фасаде је и одобрење митрополита:
''Одобравам и потврђујем овај план за цркву Иларион Митрополит''. Потпуну
подударност пројеката за цркве у Пиперима и Мачковцу објашњава допис који
је Српско-православни епархијски управни и просвјетни савјет у Тузли 15.
јануара 1913. године послао Окружној области у Тузли, са молбом да одобри
пројекат за цркву у Мачковцу, наводећи да је пројекат исти као за цркву у
Пиперима, који је већ одобрен. Занимљиво је да се у овом допису напомиње да
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би сјеверна и јужна врата требало да стоје не испод другог, већ између трећег и
четвртог прозора,37 али се на пројекту који потписује Никола Митровић на
цртежу јужне фасаде врата уопште не предвиђају.
Мачковац и Пипери су чинили јединствену црквену општину до 3. марта 1911.
године, када је она подијељена на пиперску и
мачковачку.38 Црква у Пиперима није саграђена све до 1987, премда је њена градња планирана још од септембра 1911. године, када је
Епархијски црквени суд у Тузли донио рјешење о припремама за градњу нове цркве у Пиперима,39 а већ 20. марта 1912. је послао и план
за ''цркву у Пиперима''. Свега неколико дана
потом, 26. 3. 1912, Црквени одбор пиперски
шаље записник о закључку да никако не може
правити цркву у Пиперима, већ у Мачковцу. У
јуну 1912. године Епархијски управни и просвјетни одбор одлучује да се градња цркве у
Пиперима одлаже за једну или двије наредне
године, а да се црква у Мачковцу ''има зидати''.
Вјероватно је да су активности на градњи
пиперске цркве и започеле наредне године,
Западна фасада цркве у
будући да је митрополит 25. 6. 1913. послао
Мачковцу, 1912. г.
списак добровољних прилога за градњу парохијске цркве у Пиперима,40 али до почетка
градње није дошло – вјероватно због рата. Занимљиво је да је, судећи према
садашњем изгледу, према пројекту намијењеном цркви у Пиперима саграђена
црква у Шпионици. Премда за сада није пронађен нацрт који би насловом
потврђивао да се ради о пројекту за шпионичку цркву, зна се да је дозвола за
њену градњу издата 1911, да је Епархијски црквени суд у Тузли у августу 1912.
године одобрени план за градњу прослиједио Црквеном одбору, та да је црква
освећена 1914. године.41 Временско подударање у одобравању пројеката и
освећењу цркава у Мачковцу и Шпионици додатни је аргумент за претпоставку
да је ова потоња грађена према пиперском/мачковачком пројекту.
Никола (Нико) Митровић, потписан на нацрту за цркву у Мачковцу, био
је градитељ, подузетник, извођач радова, о чему свједочи већи број докумената
37

АБХ ЗВС ГО, кутија 64ц, бр. 248–183/2/13
Ексхибит 1909–1911, бр. 74/1911
39
Ексхибит 1909–1911, бр. 835/1911
40
Ексхибит 1912–1916, бр. 215/1912, 292/1912, 453/1912, 454/1913
41
Ексхибит 1909–1911, бр. 354/1911; Ексхибит 1912–1916, бр. 336/1912, 565/1912; Шематизам
(2015), 492–493
38
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из архивске грађе Зворничко-тузланске епархије.42 Извјесно је да је управо он
градио мачковачку цркву, будући да је Црквени одбор из Мачковца 22. 5. 1916.
године послао Епархијском савјету у Тузли потписану мјеницу на 7.202 крунe
ради есконтовања код Српског кредитног завода у Тузли како би могао отплатити дуг градитељу цркве Ники Митровићу у Тузли, у износу од 6.980 круна.43
Очито је да је Митровић потписао копију пројекта који је био намијењен градњи цркве у Пиперима, а чији је аутор Перо Перић.
Анализа пројеката за православне цркве представљених у овом раду, а
насталих у периоду од 1882. до 1912. године, као и свега неколико сачуваних
свједочанстава о ставовима савременика према стилском одређењу тих пројеката, наводи на одређене закључке и отвара неколицину питања.
Пројекти за цркве у Рогатици и Рељеву потврда су већ наведене констатације о доминацији неоготике у сакралном градитељству на простору Хабзбуршке монархије до почетка посљедње деценије 19. вијека. Појава неороманичких или рундбоген полуобличастих форми на рељевском пројекту очито је
у складу са тенденцијом ка диференцијацији архитектонских рјешења за градњу православних и католичких цркава,44 која се јавља у Монархији од средине
19. стољећа. У вишенационалној и вишеконфесионалној Босни и Херцеговини
се, очито, на тој диференцијацији инсистирало, што је видљиво из коментара о
''неимарском стилу ... са византијским мотивима'', ''византијском стилу'', ''чисто
православном типу'', било да они потичу из пера анонимних режимских новинара, било да их формулишу православни свештеници. Међутим, јасна представа о томе шта заправо јесте ''византијски стил'' или ''православни тип'' код
Срба у Босни и Херцеговини у овом раздобљу није дефинисана. За одређивање
стилског облика као ''византијског'' или ''православног'' било је довољно да се у
42

Већ 1907. године Нико Митровић из Тузле подноси Епархијском управном и просвјетном
савјету оцјену за нацрт школе у Горњем Жабару. Потом се 7. јануара 1911. помиње као ''Нико
Митровић, градитељ, Факовићи'', који потражује наплату за ''разне радње'' приликом градње
цркве у Јасеници. Управа манастира Озрена је 17. 9. 1912. повјерила поправак крова на звонику
и градњу господарских зграда подузетнику Ники Митровићу из Тузле, а 8. 12. 1913. Нико
Митровић, грађевинар, моли да Епархијски савјет спроведе колаудацију саграђених нових зграда код манастира Озрена ради провјере да ли израда грађевине одговара уговору. Гавро Гаврић,
свештеник из Растошнице, 16. 6. 1914. доставља скицу градитеља Нике Митровића о преинаци
плана за парохијски дом у Прибоју, а Црквени одбор из Доњег Скугрића је 17. 6. 1914. склопио
уговор са градитељем Ником Митровићем за градњу парохијског стана. За Нику Митровића се
зна да је као инжењер ангажован приликом градње Биоскопа Колосеум (касније Кино Центар)
у Тузли 1912. године, Регистар, 1907, број уруџбеног записника 704; Ексхибит 1909–1911, бр.
31/1911; Ексхибит 1912–1916, бр. 663/1912, 873/1913, 683/1914, 694/1914; Пријавни лист број
А–21 од 7. 6. 1988. године, за регистровање и евидентирање објеката за које се основано може
претпоставити да имају својства споменика културе, Завод за заштиту и коришћење културнохисторијског и природног наслијеђа Тузланског кантона, цитирано према:
http://www.kons.gov.ba/main.php?id_struct=6&lang=1&action=view&id=3928
43
Ексхибит 1912–1916, 227/1916
44
Дамјановић (2016), 107
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пројекту појаве полукружно завршени отвори, розете, вијенци слијепих аркадица, хоризонтална двобојност фасада или полукружним сводом, умјесто таваницом, надвишен наос, без обзира на чињеницу да поменути елементи нису изразите (или чак нису уопште) стилске карактеристике ни византијске ни српске
средњовјековне архитектуре, а аплицирани су на лонгитудинално конципиране
просторе типичних средњоевропских базилика барокног класицизма.
Будући да су архијереји српских православних епархија у Босни и Херцеговини својим потписом давали сагласност на пројекат и дозволу за градњу,
јасно је да је и њихова перцепција ''националног стила'' у сакралном градитељству била неизоштрена. Занимљив је податак да је Велики савјет у Сарајеву 15.
9. 1913. године обавијестио Епархијски савјет у Тузли да је ''...дао начинити
планове за градњу нових цркава, које ће планове одбори моћи добити уз ниску
цијену, а да се цркве граде у православном духу'', као и наредба Епархијског
савјета Зворничко-тузланске епархије издата у октобру исте године ''...да се
цркве граде само по новом плану''.45 У овом тренутку није познато како је
изгледао ''нови план'' и по чему је био ''у православном духу''. Евентуална
сазнања о поменутом пројекту могла би показати у којем се смјеру код врха
овдашњег православног клира развило осјећање за национални стил.
Остаје отворено питање зашто се правоугаони бочни простори, као асоцијација на српско сакрално градитељство 13. вијека, јављају готово искључиво на пројектима за цркве грађене у сјевероисточном дијелу Босне. Није много
вјероватно да су за овај ''неорашки'' приступ заслужни пројектанти Земаљске
владе – Михановић, чији пројекти с краја девете деценије 19. вијека показују
псеудомаварску оријентацију, нити Паржик (уколико је он аутор пројекта за
цркву у Штрпцима), чија рјешења показују разнолике историцистичке приступе (неоренесансни, псеудомаварски, ханзенатски).46 Чињеница да литургијска
функција правоугаоних проширења, која су у Дубници (Забрђу) и Пиперима
(Мачковцу) постављена у зони олтара, као проскомидија и ђаконикон, не одговара изворном рашком рјешењу у којем су правоугаони простори дио наоса,
наводи на закључак да ни Јово Симић ни Петар Перић нису разумијевали
суштину пјевница у српској црквеној архитектури 13. вијека. Нису позната
писана свједочанства о изричитим захтјевима поручилаца – представника
црквених општина – у погледу, условно речено, пјевничких вестибила. Могуће
је да је ''неорашко'' рјешење посљедица угледања на архитектуру цркава веома
поштованих манастирских центара у Тавни и на Озрену, али за сада овакво
тумачење остаје само у домену претпоставке.

45
46

Ексхибит 1912–1916, бр. 633/1913
Dimitrijević (1992–2), 18
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Ljiljana Sevo
From neo-Gothic to neo-Raska
Several Signed Projects for the Construction of
Serb Orthodox Churches in the Austro-Hungarian Period
Summary
In the Archives of Bosnia and Herzegovina in Sarajevo there are saved a
number of projects for the construction of Orthodox churches in the AustroHungarian period. Among the oldest belongs the one for the church in Rogatica. The
project was in 1883 signed by Aleksandar Nitribitt and shows the single-nave building with a neo-Gothic pointed arches over windows and doors and groin vaults in the
nave. It is not certain whether Nitribitt was the project author or only the author of
the later interventions on the roof and bell tower. Similar to the Rogatica project is a
project for the church in Reljevo, a work of Josip Cerni from 1884, with groin vaults
and pilasters/buttresses with small towers of neo-Gothic inspiration, but with semicircular topped openings, rosettes, Lombard frieze and facade in horizontal dichroism. In projects for churches in Rogatica and Reljevo dominated neo-Gothic elements. However, an anonymous journalist of “Sarajevo list” wrote that the Reljevo
project was made ”... with the Byzantine motifs ...”. Semi-circular arches over openings caused that a part of the Orthodox clergy perceived the buildings as the Byzantine, which was evidenced in the text of the priest Gavro Stojanovic from Kozarac,
who saw the church in his parish as “... a church in Byzantine style ..”.
In the unsigned draft of the Orthodox Church in Visegrad from 1882 it is
shown a single-nave building with a rectangular lateral choirs and a dome. Although
the wood dome is spacious, the idea was inspired by the tradition of the Serbian sacral architecture of XIII century. In the Archives of Bosnia and Herzegovina it is
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preserved several projects of the Orthodox churches, which can be called “neoRaska” due to the occurrence of side rectangular extensions, although a dome is not
designed above the nave. The oldest among them is the project for the church in
Crnjelovo which was signed in 1889 by Franc Mihanovic. The nave is topped with a
ceiling, and all openings are semicircular. The project whose title is later pasted over
the original name with “Ugljevik” was signed in 1905 by Peter Pfaff, toll keeper in
Bijeljina, probably a technician who copied and certified the document. It is different
from the Crnjelovo one by appearance of semi-circular niches within the rectangular
extensions, probably conceived as a prosthesis and diaconicon, indicating that the
liturgical function of the lateral area in the Raska tradition is not understood. The
draft for the church in Strpci near Rudo, also with rectangular side areas, was signed,
in 1906, by J. V. Rada and Karlo Parzik, but it is not possible to determine which of
them is the author. The preserved documents in which the church community of
Strpci asked the Consistory to determine whether the draft corresponds to “a quite
orthodox type”, and considered it unacceptable that the church is topped with ceiling,
and not a vault. The project for the church in Dubnica, also with rectangular side
extensions, was made in 1911 by Jovo Simic, and the same plan is intended for the
construction of the church in Zabrdje near Ugljevik. Similar to the Dubnica one is the
draft of the churches in Piperi and Mackovac from 1912, which was signed by engineer Pero Peric and Nikola Mitrovic. Mitrovic was only the contractor, who used in
Mackovac the Peric's plan for Piperi. The Piperi project is significantly different
from the Dubnica in a dome placed over the rectangular lateral extensions and in a
barrel vault ceiling instead of the nave. Both the Peric and Simic projects show a lack
of understanding of the liturgical functions of rectangular vestibules, as they are positioned in the area of the altar, and not the nave.
Projects for churches in Rogatica and Reljevo testify of the dominance of the
neo-Gothic style in the local religious architecture in the period until the beginning of
the last decade of XIX century. The emergence of Rundbogen semi-circular shape on
the Reljevo project is in line with the tendency towards differentiation of architectural solutions for the construction of the Orthodox and Roman Catholic churches. A
clear idea of what it is a “Byzantine style” or “Orthodox type” among the Serbs in
Bosnia and Herzegovina in that time was not defined. For determining the stylistic
forms as “Byzantine” or “Orthodox” it was enough to have in project semicircular
windows, rosettes, cornices of blind arcades or semi-circular arch, and instead of the
ceiling, the topped nave. Any knowledge about the appearance (so far unknown) of
plans for building the churches “in the Orthodox spirit” given to make by the Grand
Council in Sarajevo in 1913, could show in which direction a feeling for the national
style was developed among the heads of the local Orthodox clergy.
It remains an open question why the rectangular side areas, as an association
to the Serbian sacral architecture of XIII century, appeared almost only in projects
for churches in the northeastern Bosnia. It is possible that “neo-Raska” solution was
consequence of following the architecture of churches in the respected monastery
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centers in Tavna and Ozren, but for now, this interpretation remains in the domain of
an assumption.
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СРПСКА ПРАВОСЛАВНА ЦРКВА У ВОЂЕНИЦИ
(1911–1913)
Апстаркт: Тема рада је архитектура српскоправославне Цркве Успења
Пресвете Богородице у Вођеници и посљедице њене обнове. Црква је пројектована 1911, а саграђена 1913. године. Аутор пројекта је Милош Миладиновић,
градитељ из Сарајева. У композицији волумена и спољној архитектури ова је
црква била лијеп и риједак примјер комбиновања различитих стилова у архитектури православних храмова тог доба. Данас су оне, нажалост, изгубљене.
Анализом и валоризацијом архитектонско-стилских вриједности пројектоване
цркве, проширена су сазнања о сакралној градитељској баштини аустроугарског периода и опусу Милоша Миладиновића, једног од малобројних српских
градитеља у периоду аустроугарске управе у Босни и Херцеговини.
Кључне ријечи: Вођеница, Српска православна црква, Милош Миладиновић, аустроугарски период, пројекат, архитектонско-стилска анализа, хронологија.
Уводне напомене
Архитектура је умјетност простора и времена, па је за познавање и валоризовање градитељских остварења нужно контекстуално повезивање свих
релевантних чињеница као фактора експресије умјетничког дјела. То је посебно важно за архитектуру српских православних храмова, који су, као и Српска
православна црква, дијелили судбину народа кроз историју. По узору на стамбену архитектуру турског доба грађенe су и дрвене цркве, чије су обликовне
карактеристике транспоноване у особен естетски израз Храма Успења Пресвете Богородице, саграђеног 1913. године по пројекту српског градитеља Милоша Миладиновића. До тада је у Вођеници као парохијски храм служио објекат
некадашње школе.
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Српске добротоворке Мис Ирбијева1 и Џонстонова су за основну школу
1879. саградиле дрвену зграду, коју су до 1880. у цијелости и финансирале.
''Кад оне ове школе у овим крајевима напустише, онда ова зграда претворена
би за ћелију. Прије неколико година народ овој згради догради звоник такође
од дрвета, на који једно звоно смјештено буде; те тако ова зграда – и ако је у
потпуно трошном и слабом стању – опет за парохијалну цркву служи.''2
То потврђују и званични црквeни прегледи, мада је у њима било пропуста и недосљедности. Док је у Пријегледу протопрезвитерата у 1887.3 забиљежено да у Парохији Вођеница, коју су сачињавала села Вођеница и Брестовац,
нема цркве, у опису сусједне Парохије Ваганац–Бјелај наведено је да нема
цркве, ''али се ипак чини божествена служба у школи, која је од дрвета 1880.
саграђена па пошто није могла остати ни постојати школа, употребљена је за
ћелију. Исто тако је и у селу Вођеници. И у овим ћелијама служи се сваке
недјеље и празника''.

1

Аделина Павлина Ирби (Adeline Paulina Irby, Boyland Hall, Норфолк, Енглеска, 19. 12. 1831 –
Сарајево, 15. 9. 1911) била је велика српска добротворка, с разлогом прозвана ''Племенита
Ирби''. Кроз пет деценија, самопожртвовано и несeбично се бавила хуманитарним радом, а
нарочито просвјећивањем женске дјеце. У Сарајеву је са Мис Мекензи 1869. отворила ''Завод
Мис Ирбијеве'' за сву женску дјецу, али су је касније уписивале углавном српске дјевојчице.
Почетна основна школа интернатског типа прерасла је временом у Средњу учитељску пколу,
која је дала прве генерације српских учитељица. Уз бесплатно школовање, Мис Ирби им је
обезбјеђивала и смјештај, храну и одјећу. Након избијања Херцеговачког устанка 1875. године,
Мис Ирби се враћа у Енглеску, да би сакупила 240.000 круна добровољних новчаних прилога,
храну и одјећу за бројне српске избјеглице. Потом је у колонијама избјеглица из Босне на подручју Пакраца отворила двадесетак школа, а онда са Мис Џонстон у Книну још четири. Прикупљеним донацијама обезбиједила је и смјештај избјеглих српских породица. Након аустроугарске окупације БиХ 1878. Мис Ирби се враћа у Сарајево, гдје је живјела и неуморно радила до
краја живота. Одликована је Таковским крстом краља Александра Обреновића, Орденом Светог Саве другог реда, Орденом краља Петра Првог и Даниловим крстом црногорског краља
Николе. Подржавала је и рад 1902. основаног СПКД ''Просвјета'', којем је завјештала свој легат
у реалитетима. ''Просвјетин'' Клуб жена данас носи њено име. (Папић, Митар. Историја српских школа у БиХ, Сарајево 1978; Lešić, Josip. Anđeli milosrda: miss Paulina Irby, Sarajevо 1990).
У свом сјећању на Мис Ирби, Иво Андрић је записао: ''Нека нешто од те племените ведрине
пређе и на нас и надахне нас у свим нашим дјелима. Нека њен мио и озбиљан лик остане међу
нама, у нашем сјећању, као симбол и спомен онога што је најбоље у нама и у свим људима''. А
у дирљивом некрологу објављеном у ''Босанској вили'', између осталог, стоји: ''Не тражећи
захвалности од нас, она је била срећна што нас је могла учинити мање несрећним'' (Савка
Суботићка, Аделина Паулина Ирби. Босанска вила, XXVI/1917, бр. 17, 257). У знак захвалности и сјећања, једна улица у центру Сарајева и данас носи име Мис Ирби.
2
Новаковић, К. Кратак опис презвитерата петровачког, Босанско-херцеговачки источник,
VIII/1894, бр. 3, 188
3
Пријеглед протопрезвитерата, парохија са бројем села, кућа и душа, српско-православног свештенства и описом цркви у Дабро-босанској дијецези у години 1887. Прилог ''Дабро-Босанском
Источнику'', II/1888, бр. 11–12, 30–31
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У статистичком прегледу Првог шематизма Православне митрополије
бањалучко-бихаћке за годину 1901. наводи се да је парохијска Црква Успенија
пресвете Богородице у Вођеници подигнута 1879. али да није освећена.4
Тако је, и поред великог броја становника села и парохије, остало више
од три деценије. У вријеме припрема за изградњу цркве, према попису становништва из 1910,5 Вођеница је имала 1.465 становника, са апсолутно доминантним српскоправославним становништвом (1.453). Изградња храма била је
заједнички подухват мјештана Вођенице, сједишта истоимене парохије и припадајућих сусједних села Скакавац, тада са 573 становника (сви православне
вјере) и Брестовац, са 311 православних од укупно 314 становника, односно у
ова три села укупно 2.337 православних Срба. Њиховим прилозима у новцу,
радној снази и материјалу у годинама пред Први свјетски рат изграђен је храм
у Вођеници, високог нивоа архитектонске оригиналности и вредносних домашаја.
Пројектант цркве Милош Миладиновић
Цркву је пројектовао 1911. године Милош Миладиновић, један од ријетких домаћих, српских градитеља у вријеме аустроугарске управе у Босни и
Херцеговини, када су то, са ријетким изузецима, били досељеници из земаља
Монархије.
Милош Миладиновић (Доњи Вакуф, 1876 – Сарајево, 1934) није имао
aкадемско образовање, већ је као грађевински техничар био грађевински предузетник. Властити биро за пројектовање и изградњу имао је у Травнику6, а у
вријеме пројектовања храма у Вођеници у Сарајеву.7 Техничку средњу школу у
Сарајеву завршио је 1896. Била је то изврсна школа,8 у којој су ученици стицали темељито образовање, што су на најбољи начин потврдили у својој успјешној пракси као први школовани босанскохерцеговачки градитељи и владини
4

Први Шематизам православне митрополије Бањалучко-Бихаћке за годину 1901. (Ур. Алекса
Јокановић, конз. савјетник), Бања Лука 1903, 188
5
Резултати пописа житељства у Босни и Херцеговини од 27. септембра 1910. Сарајево 1912,
242–245
6
''Техничар за грађевинарство и концесионирани градитељ Милош Миладиновић предузимље
градње цркава, џамија, школа, кућа и других зграда; израђује нацрте (планове), саставља прорачуне и обрачун градње, техничке извјештаје. За своје муштерије прави бесплатне скице за
градње и даје упутства.'' Рекламни оглас у листу Отаџбина, I/1907, бр. 18, 4.
7
Настањен је био у улици Фабрика чикма бр. 1. (Sarajevoer Adressbuch 1914 mit Fremdenführer
und Situationsplan. Alphabetisches Einwohnerverzeichnis von Sarajevo. Verfasser: Dany Brodnik)
8
Према званичној евиденцији средњих школа 1896. у земљи су, осим Техничке средње школе,
биле и потпуна Велика гимназија у Сарајеву (отворена 1883. као нижа, а од 1879. је реална гимназија), по једна непотпуна (четворогодишња) велика гимназија у Мостару (1893) и Бањалуци
(1895) и 10 трговачких школа. (Босна и Херцеговина на Миленијској изложби у Будимпешти
године 1896. Сарајево 1896, 52–57)
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чиновници. Школа је Одлуком Заједничког министарства финансија, број
51.131/I Б од 12. августа 1889. године,9 сa радом почела 2. октобра 1889. са сврхом ''да приправља и наображава техничко помоћно особље за све гране градитељства (зградарство, градњу цеста, мостова, за водоградње, подземне градње,
градње жељезнице, за тломјерство.)''.10 Иако је био планиран и рударски одсјек,
школа је отворена само са грађевинским и шумарским одсјеком. Уписати су се
могли свршени ђаци ниже гимназије, трговачких школа завршених у Босни и
Херцеговини и ниже реалке, али и ''такви младићи који код пријамног испита
покажу довољну приправу и спрему''.11 Са завршеном овом школом запошљавали су се најчешће као полири, надцестари, геометри и грунтовничари. За изузетан квалитет школе посебан значај је, према Статуту, имало основно опредјељење ''да се ђаци осим теоретичке наставе упућују и у практичне радње изван
школе. У ту сврху вјежбају у практичним радњама, у мјерењу и снимању
напољу и по разним зградама, а осим тога чине са својим наставницима екскурзије и научна путовања по Босни и Херцеговини и изван њих''.12
Према првом Наставном плану,13 по којем је Техничку средњу школу
завршио и Милош Миладиновић, заједнички предмети за грађевинско и
шумарско одјељење у првом и другом разреду били су вјеронаука, њемачки
језик, наставни језик и математика, природословље, геодезија и геодезијско
цртање. Стручни предмети за Грађевински одсјек у првом и другом разреду
били су дескриптивна геометрија, просторуко цртање и грађевни материјали; у
сва три разреда градитељство и грађевно цртање, док је, као најкомплекснија,
грађевна механика била у задњем, трећем разреду. Фонд наставних часова био
је доста велик. Тако су ђаци Грађевинског одјељења у првом разреду имали 29
часова стручних и 10 часова заједничких предмета, укупно 39 часова седмично.
И у другом разреду је било 39 часова седмично, од чега 27 часова стручних а 12
заједничких предмета. У трећем разреду је било 29 часова стручних и 9 заједничких предмета, односно укупно 38 часова. Настава је организована сваки дан
по седам сати, с подневном паузом од два сата, осим седмичног одмора недјељом и сриједом поподне. Практичне вјежбе, екскурзије и путовања, који су
важан додатни квалитет наставног плана и програма, организовани су током
другог полугодишта. Школска година је трајала 11 мјесеци, и то прво полугодиште од 1. октобра до краја марта, а друго од 1. априла до краја августа, тако
9

Први извјештај Техничке средње школе у Сарајеву, Сарајево 1896, 3
Трећи извјештај Техничке средње школе у Сарајеву, Сарајево 1898, 4–5
11
Dlustuš, Ljuboje, Školske prilike u Bosni i Hercegovini od okupacije do danas, Školski vjesnik,
avgusta 1894, 401
12
Dlustuš, Ljuboje. Školske prilike u Bosni i Hercegovini..., 402
13
Први извјештај Техничке средње школе..., 4. Ревидирани наставни план и четворогодишње
школовање одобрени су Рјешењем Заједничког министарства финансија у Бечу Бр. 11338/Б.Х.
од 29. октобра 1900. Нови наставни план објављен је 1901. у Седмом извјештају Техничке средње школе у Сарајеву, 4–5
10
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да је школски распуст био током мјесеца септембра. Школа је имала изузетно
добро опремљене збирке за оба одсјека. На крају трећег разреда ученици су
полагали стручни испит и на основу ''свједоџбе оспособљења'' имали су право
да након трогодишње праксе полажу ''градитељске испите за Босну и Херцеговину''.14
Како за квалитетне исходе школовања велике заслуге имају професори,
за стручне предмете су хонорарно ангажовани познати сарајевски инжењери и
архитекти. Међу њима су високи чиновници Грађевинског одјељења Земаљске
владе, те од оснивања до 1908, Јосип пл. Ванцаш, овлаштени цивилни архитект
и грађевински надсавјетник, који је и најзначајнији архитект у историји Босне
и Херцеговине.15 Укупна организација наставе, базирана на повезивању
општих знања, техничке писмености, теорије и практичног рада, омогућила је
стицање заокружене цјелине квалификованости за висок степен самосталности
и у комплекснијим пословима на пољу пројектовања и грађења.
Опредјељење за предузетничку дјелатност нудило је бројне предности, а
посебно с обзиром на оправдане жалбе чиновника у владиним службама због
нижих примања, споријег напредовања и укупно лошијег статуса у односу на
остале чиновнике Земаљске владе. Због тога су и одлазили из службе, што је
све ескалирало 1906. године жалбом службеника Грађевинског одјељења Заједничком министарству финансија у Бечу.16
Важни исходи техничког образовања биле су и стечене предузетничке
вјештине за потребе тржишта, што је кроз дјелатност властитог бироа и остварени разноврстан градитељски опус Милош Миладиновић и најбоље потврдио.
Његово ''Предузеће за грађевине и технички биро Милош Миладиновић, конц.
градитељ у Сарајеву''17 ангажовало је многе тада значајне инжењере и архитекте.
Прије пројектовања храма у Вођеници Милош Миладиновић је имао низ
пројеката и реализованих објеката. У периоду 1908–1909, по пројекту Лазара
Дрљаче18 извео је градњу цркве Успења Пресвете Богородице на Палама.19 Од
1910. до 1914. године, осим до сада познатих десетак стамбених зграда у Сарајеву,20 потписао је и пројекте комплекснијих објеката, међу којима је троспратна угловница Српског културно-просвјетног друштва ''Просвјета'' у Сарајеву
14

Dlustuš, Ljuboje. Školske prilike u Bosni i Hercegovini..., 402
Ванцаш се као заступник у Сабору БиХ (1910–1915) успјешно залагао за подршку Земаљске
владе раду Техничке школе, за запошљавање и брже напредовање домаћих школованих људи,
као и за укупно унапређење техничке струке и положаја техничара.
16
АБХ, ЗМФ, 5612/1906. Жалба датирана 14. 4. 1906.
17
Mеморандум у архивском фонду Милоша Миладиновића, ХАС, O–MM–383, кут. 1
18
Божић, Јелена. Српске православне цркве у Сарајеву (1878–1918), Наше старине, I/ 1998, 99.
19
Натпис на каменој плочи цркве
20
Пројекти су се налазили у архиви Завода за планирање развоја града Сарајева (АЗПРГС).
Вишемјесечно истраживање и евиденцију комплетне несређене архивске грађе Завода ауторка
овог рада провела је 1987.
15
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(Ул. Симе Милутиновића Сарајлије бр. 1), једна од најрепрезентативнијих
градских палата (пројекат 1910. године,21 а изграђена 1911). Њена богата пластична фасадна декорација носи стилске ознаке сецесије, са уочљивим утицајима његовог професора, архитекте Јосипа пл. Ванцаша. Миладиновић је аутор и
низа пројеката доградњи, адаптација, санација и обнова сакралних и јавних
објеката. Међу остварењима у периоду Краљевине Срба, Хрвата и Словенаца
посебно треба истаћи његове пројекте из 1921. године – Краљев дворац у Хан
Пијеску и Павиљон за обсервацију Болнице у Сарајеву,22 за који је одликован
Краљевским орденом Св. Саве.23
Изградња и архитектура цркве
Пронађена архивска грађа из времена изградње Цркве Успења Пресвете
Богородице у Вођеници је оскудна. Црквени архив је уништен у ратним сукобима, тако да, нажалост, није сачуван љетопис цркве који је увијек драгоцјен и
поуздан извор историјских података везаних за градњу. Нажалост, нису пронађене ни фотографије првобитног изгледа цркве.24 Анализа и валоризација цркве
у Вођеници базира се на одобреном пројекту, сачуваном у Архиву Босне и Херцеговине25 (тлоцрт, подужни и попречни пресјек, западна и јужна фасада),
датиран у Сарајеву 10. децембра 1911. године, којег је као пројектант потписао
Милош Миладиновић.
Из дописа предстојника надлежне Окружне области у Бихаћу26 упућеног
7. октобра 1912. Грађевинском одсјеку Земаљске владе у Сарајеву, сазнајемо да
је до тада зидање цркве било завршено до крова и одобрена набавка дрвне грађе за кровну конструкцију, у складу с прописаном одредбом од 7. септембра
исте године. У истом допису је наведено да је службеним увидом на лицу мјеста, извршеним 3. октобра 1911, констатовано да се црква гради без грађевинске дозволе, што је ријешено у Котарском уреду Петровац.27
Годину завршетка изградње вјерно свједочи натпис на сачуваној оригиналној каменој плочи првобитне цркве на западној фасади звоника: ''ОВАЈ
ХРАМ УСПЕНИЈА ПРЕСВЕТЕ БОГОРОДИЦЕ ПОДИГНУТ ЈЕ ПРИНОСОМ
НАРОДА СЕЛА ВОЂЕНИЦЕ, БРЕСТОВЦА И СКАКАВЦА 1913.''
21

АЗПРГС, основе и пресјеци датирани јуна 1910.
АЗПРГС, пројекат датиран 4. 2. 1921.
23
ХАС, Лични архивски фонд Милоша Миладиновића, O–MM–383, кут. 1
24
Извор информација је парох крњеушко-вођенички јереј Немања Балабан.
25
АБиХ, ЗВС, Збирка пројеката, кут. 64
26
Окружне области биле су директно подређене Земаљској влади и по питању пројектовања и
извођења грађевина. Имале су своје Грађевинско одјељење на челу са грађевинским савјетником или надинжењером и потребно техничко особље.
27
АБиХ, ЗВС, Збирка пројеката, кут. 64
22
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Просторни концепт цркве
Храм у Вођеници је складна, добро пропорционисана симетрична грађевина, чија је разведена тлоцртна форма органском адицијом волумена јасно
изражена и у спољњом изгледу. Према концепту просторне организације припада типу лонгитудинално развијене једнобродне цркве у комбинацији с тролистом, формираним пјевничком и олтарском апсидом. Ово непосредно позивање
на светогорске и моравске триконхалне цркве је, највјероватније због ограничених финансијских средстава, редуковано изостављањем уобичајене куполе над
наосом.

Слика 7. Пројекат цркве у Вођеници, Милош Миладиновић, 1911.
Тлоцрт приземља и подужни пресјек.

Функционална просторна схема, базирана на потребама литургије као
суштинском захтјеву који се пред пројектанта цркве неизоставно поставља, је
традиционална, са стандардном тродјелном подјелом на припрату (нартекс),
централни молитвени простор наос (лађу) и олтарски простор на истоку. Њима
дефинисан хоризонтално развијен главни волумен са вертикалом складно обликованог звоника формира хармоничну просторну архитектонску композицију
(сл. 1 и 2). Основни правоугаони корпус споља је широк 9,40 м, док му је дужина 15,40 м. Заједно са звоником и олтарском апсидом, укупна спољна дужина
цркве је 20,15 м.
У осовини цркве, на улазном, западном прочељу, спојен порталом с нартексом је 21,85 м висок брижљиво обликован и складно пропорционисан зво173
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ник квадратне основе. Приземље му је потпуно отворено, а под од нивоа тла
уздигнут са два степеника (30 цм). Кров (капа) торња изведена је на квадратној
тлоцртној основи која већ у почетном дијелу кровне конструкције прелази у
октогон, чије је сужење на висини од 1,20 м база јастучастом тијелу изнад којег
је витки врх торња завршен тзв. јабуком под крстом. Овакав сложен облик је, у
односу на једноставне пирамидалне или шаторасте кровове, много захтјевније
и компликованије, а тиме и скупље конструктивно рјешење, чија реализација
тражи вјеште градитеље и више грађевинског материјала.28
Звоник је једном својом страном наслоњен на зид припрате (пронаоса,
притвора или нартекса). Простор припрате је правоугаони у ширини наоса (8,0
м), према којем се развија 3,0 м у дубину. Од наоса је одијељена са два ступца
(странице мјере 0,50 м) који носе галерију за хор постављену на висини од 3,5
м. Двокрако дрвено степениште, ослоњено на сјеверни и западни зид припрате,
води до хорске галерије, која је широким лучно засведеним отвором повезана
са првим спратом звоника, док се ниском оградом отвара ка простору наоса.
Главни дио храма – наос (лађа), у којем су вјерници за вријеме молитве
и богослужења, готово је квадратни простор унутрашње ширине 8,0 а дужине
8,10 м. У западном дијелу су сјеверни и јужни бочни улаз. Источно, непосредно уз олтарски простор, на сјеверној и јужној страни наос је проширен пјевницама, које су изнутра полукружне, с полупречником од 2,60 м, док су споља
тростране. Формирајући са апсидом облик тролиста, пјевнице су значајан просторно-обликовни фактор динамизирања корпуса цркве у развијеном тлоцрту и
елевацији.
Наос на истоку завршава широким полукружним тријумфалним луком
висине 8,30 м и распона 6,0 м, унутар којег је солеа, ширине 60 цм, колика је и
дебљина зидова који носе лук. Од пода наоса солеа је уздигнута једним степеником и у средини проширена полукружним амвоном. Солеу од светишта дијели дрвени иконостас, такође дужине 6,0 м. Архитектура иконостаса је једноставна, а орнаментика редукована. Иконостас је био симетричан, рашчлањен на
седам поља са једним редом икона (Сл. 2 десно – попречни пресјек). У најширем, централном пољу иконостаса су царске двери, чија су богатије пластично
обрађена двокрилна врата уоквирена високим пиластрима који подржавају
полукружни лук над којим је наглашено повишен троугаони тимпанон, закључен крстом на врху и акротеријама на крајевима. Бочна сјеверна и јужна олтарска врата омогућавају мали вход – кружни ход свештеника од олтара, преко
солеје у олтар. Поља иконостаса ритмизована су низом аркада на пиластрима,
надвишених орнаменталном траком која завршава равним профилованим
вијенцем на висини од 3,5 м. У цјелини и у детаљима, архитектонско одмјерено
28

Главној торањској конструкцији додају се елементи који омогућавају израду дашчане оплате
као подлоге металног опшава заобљених спољних површина – завојних гребена, кровних плоха, вијенаца и украсних додатака.
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и елегантно обликовање иконостаса ослоњено је на европску класицистичку
традицију.
Светиште иза иконостаса чини правоугаони простор дубине 1,80 м, са
плитким нишама у зиду испред апсиде. Сегментно надвишене нише су и на сјеверној страни у одјељку проскомидије и, симетрично, на јужној страни у ђаконикону. Са полукружним луком распона 4,10 м, са тјеменом на висини од 7,40
м, изнутра је полукружна олтарска апсида полупречника 2,10 м, која је споља
петострана.
Цјеловитост и сакралност ентеријера наглашена је засвођењем простора
наоса и припрате јединственим подужно постављеним полуобличастим сводом,
који је од обимних зидова, дебљине 70 цм, одијељен уском профилованом траком на висини од 5,50 м. Тјеме свода је 9,40 м од пода цркве. На пресјецима
(сл. 1 и 2), испод дрвеног двострешног кровишта, изведеног са једноструком
вјешаљком, уочавамо дрвену лучну конструкцију о коју је објешен дрвени
свод, уобичајено израђен од подужно усмјерених дугих и уских дасака спојених на перо и жлијеб.

Слика 8. Пројекат цркве у Вођеници.
Западни и јужни изглед. Десно попречни пресјек кроз лађу (наос) са видљивом
конструкцијом свода и кровишта, те изгледом иконостаса.

Архитектонско-стилске карактеристике
Убједљива архитектонска композиција хармонично компонованих волумена успјешна је интерпретација средњовјековног српског црквеног неимарства моравске стилске групе.29 Међутим, за ову групу споменика типична богата фасадна декорација је потпуно изостала. Могуће је да су то опредијелила и
29

Овај просторни концепт у српској средњовјековној сакралној архитектури поријеклом је из
византијског градитељства и манастира Свете Горе.
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мала расположива финансијска средства, па је та ограничења Миладиновић
надвладао опредјељујући се за модерно сецесијско обликовање. Крајњи резултат је слојевит стилско-обликовни дијалог просторног рјешења и артикулације
површина. Црква у Вођеници потврђује квалитет градитеља Миладиновића да
на креативан начин синтетизује вернакуларно градитељство, националне градитељске форме и утицаје сецесије.
То се највидније испољило у поједностављеној обради зидне масе. Изостављањем традиционалне хоризонталне и вертикалне подјеле и орнаменталних украса (Сл. 2, западни и јужни изглед), фасаде су мирне, равне, са отворима као јединим елементима ритмизације зидног платна. Глатка зидна платна
развијају је над ниским масивним каменом соклом. Уска профилисана трака
раздваја ове двије различите структуре и текстуре.
Обликовни третман зидних отвора је традиционалан. Црква има три
портала – главни, улазни, на западном зиду пронаоса и два на бочним. Истовјетни су по једноставном правоугаоном облику и димензијама (1,40 х 2,50 м).
Сви прозорски отвори – једнодјелни (монофоре), дводјелни (бифоре) и четвородјелни (квадрифоре) – завршени су полукружно и на средњовјековни начин
дубоко и косо усјечени у зидну масу. Широке монофоре на западном прочељу,
симетричне у односу на кулу звоника, добро освјетљавају унутрашњост галерије и, преко ње, наоса. Слично обликоване али уже монофоре, пројектоване у
групама oд по три у зидовима олтарске апсиде и пјевница, обезбјеђују добру
освијетљеност и ових простора. Над архитравном гредом бочних улаза, те на
првом и другом спрату западног прочеља звоника, пројектоване су бифоре, на
традиционалан начин уоквирене плитко профилисаним полукружним архиволтама. Најбогатије растворени су зидови звоника. Између масивних стубаца су
архитравно завршени отвори пролаза, над којима су на сјеверној и јужној фасади ниски једнодјелни полукружни прозори. У прве двије спратне зоне најдекоративније западне фасаде звоника су полукружно завршене бифоре закључене
профилисаним тракама архиволти (Сл. 2, лијево – Предњи изглед). Ни овдје
фасаде нису традиционално подијељене профилисаним спратним вијенцима,
што је савремен, сецесијски приступ обради вертикално усмјерених зидних
површина. Уски профилисани спратни вијенац једино налазимо у највишој
зони звоника. Ова декоративна трака је подножје четвородјелних прозора (квадрифора), којима су растворене све четири фасаде највише зоне звоника.30
Фасаде су закључене високим вијенцем од четврткружних дрвених конзола, на
које се ослањала препуштена конструкција капе звоника. Њима је, заједно са
квадрифорама и капом торња, била постигнута изванредна лакоћа и наглашено
елегантна декоративност.

30

Ово декоративно растварање у функцији је добре чујности звона и на великој удаљености, по
чему је храм у Вођеници некада био познат.
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Уз звоник, највиши естетски домашај је грађевински и обликовно најзанимљивији високи, симетрични двострешни стрми кров (нагиб 45°) са ластавицама, преузет из вокабулара аутохтоне стамбене архитектуре – динарске куће.
Климатске карактеристике овог брдско-планинског подручја, са дугим, хладним и сњеговитим зимама, у потпуности га чине сврсисходним.31 Кровна стреха пројектована је као чак 90 цм дуга конзола, коју у осовини рогова подупиру
дрвени косници повијени у четврткружну форму, попут поједностављене волуте. Посебно су брижљиво пројектована извијена крила надстрешнице, као
додатна заштита зидова цркве од кише и обилног снијега. Нижи корпуси широке апсиде и пјевничких простора били су покривени шаторастим крововима,
што је био фактор додатне геометризоване скулптуралности грађевине у цјелини.
У условима скромних материјалних могућности, као посљедице неповољних друштвено‒политичких прилика за изградњу српских православних
храмова, Миладиновић је црквом у Вођеници остварио висок ниво креативне
синтезе традиционалне моравске тлоцртне схеме, конструктивно-обликовних
елемената вернакуларног грађења и сецесијског обликовања безорнаменталних
фасада, што показује његову завидну стилску и визуелну писменост. Спајајући
у изузетно складну и кохерентну цјелину традиционално и савремено, Миладиновић је дао вриједан и оригиналан архитектонски пројекат који се издваја из
низа уобичајених рјешења српских православних цркава овога времена и простора, готово потпуно ослоњених на ауторитет српског средњег вијека. Ова
успјела синтеза различитих просторних и морфолошко-стилских концепција
чинила је храм у Вођеници дјелом високе архитектонске вриједности, умјетничке снаге и поетске живописности.
Страдања и обнављања храма
Храм у Вођеници су усташе запалиле 2. августа 1941. године, када је
страдало укупно 12 православних цркава на овом подручју.32 У рушевном стању (Сл. 3) је, због низа неповољних околности, остао четири деценије, све до
обнове 1991. године.
Прва иницијатива за обнову покренута је 1975. године, о чему свједочи
сачувана архивска грађа Епархије бихаћко-петровачке. У допису упућеном 7.
јуна 1975. епископу далматинском Г. Стефану, исељеник Никола Латковић из
Кливленда, Охајо, САД, покреће иницијативу за обнову цркве, а наводи и да је
лично био свједок њеног паљења, те да је са групом људи из Вођенице, прије
31

На сличан начин Миладиновић је деценију касније ријешио и кровове Краљевог дворца у
Хан Пијеску, обликовањем и материјализацијом такође изванредно интерполираног у сликовити амбијент.
32
АЕБП, Допис епископа далматинског СО Б. Петровац, Е. бр. 338/77 од 25. 6. 1977.
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напада усташа скинуо и сакрио црквено звоно, које су након ослобођења села,
9. августа исте године, објесили на дрво у црквеној порти.33 У свом одговору34
епископ наводи да су цркве у околини Грахова, Ливна, Гламоча и Дрвара скоро
обновљене, али да ''у Босанско-петровачкој долини иде врло тешко'', па многе
цркве, као и у Вођеници, ''стоје у рушевинама'', додајући да ''сви су помало криви за ово стање''. За разлику од трогодишње преписке епископа са Латковићем,
што је дало конкретан резултат у сакупљању прилога за обнову цркве, епископово обраћање Петру Тешићу из Џилинга, Аустралија, рођеном у Вођеници,
судећи по сачуваној грађи остало је без одзива. За ову тему је важно епископово писмо у којем Тешићу описује стање црквеног комплекса: ''...зидови у огоретинама и рушењу, парохијски дом у пропадању, има само очувано једно звоно
обешено о дрвету, које с времена на време зазвони...''35

Слика 3. Стање храма прије обнове 1991.36

33

Другачији слијед догађаја везаних за спасавање црквеног звона износи исељеник и велики
добротвор храма Никола Ћук, у писму епископу од 18.12.2009. године: ''Кад су усташе запалиле Цркву, најпре су збацили звоно са звоника и имали намеру да га однесу'', али су их он и група његових сабораца оружаним нападом у томе спријечили, однијели звоно и закопали на ади
рјечице Вођенице. Године 1943, након што је Петровачки срез ослобођен, Ћук је са групом
сељана откопао звоно и поставио га на дрвени звоник, који су у порти направили од четири
ступца повезана кровом. ''И ту је остало како је било обешено све док једне ноћи није дошао
неки Српски комунистички изрод'', посјекао ступце и оборио звоно, које су сељани поново
објесили на клен испред цркве, гдје је остало до обнове цркве и звоника. ''И данас је то звоно на
своме месту после толико година. Толико да знате ко Вам је сачувао и како звоно''.
34
АЕБП, Е. бр. 279/75 од 16. јуна 1975.
35
АЕБП, Допис епископа далматинског од 23. 7. 1975.
36
Илустрација преузета из публикације: Епископ Хризостом Јевић, Храм Пресвете Богородице
у Вођеници, Босански Петровац: Епархија Бихаћко-петровачка (s. a.), 3.
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Исте 1975. године Епархијски управни одбор је формирао Грађевински
одбор за обнову цркве у Вођеници, на чијем челу су били надлежни свештеник
и јеромонах Хризостом (Јевић), родом из Вођенице, тада у служби Црквеног
суда у Шибенику, a данас митрополит дабробосански,37 те још девет чланова из
села Вођеница, Брестовац и Скакавац.38 Након тога, с архијерејским благословом епископа источноамеричког и канадског г. Саве39, српски исељеници у
САД и Канади формирали су Одбор за сакупљање прилога за обнову цркве.40
Рачун је отворен у банци The Federal Savings Cleveland, Оhio, US,41 а спискови
приложника су објављивани у ''Србобрану'' и редовно достављани епископу
далматинском. Из писма Николе Латковића, испред овог одбора упућеног епископу 29. 8. 1976, сазнајемо да су разочарани његовим писмом од 7. јула 1976,
из којег су закључили да нема изгледа за обнову цркве у Вођеници, па молe да
се почне бар нешто градити, како би било ''лакше нама као Одбору да тражимо
новац од народа''.42
Епископ у писму Латковићу 14. 3. 1977.43 наводи да је слао ''нашег
стручног предузимача у Вођеницу, да види ситуацију, и да нам да свој савет'',
додајући да ''ситуација за прикупљање прилога код Вођеничана није повољна
[...] Да би се ствар покренула са мртве тачке и морално и физички, наше свештенство и ја с њима мислимо да би било добро извршити санацију зидова на
цркви, поставити серклаж и припремити ситуацију за постављање крова. Због
зуба времена зидови су оштећени па би се морали и презиђивати на неколико
места у извесној висини''. Епископ даље наводи да је планирано да то уради
епархијски мајстор, ''веома поуздан стручњак'', новцем ''којим ви располажете и
нешто што би Епархија на име помоћи дала''. Зато епископ тражи да Латковић
прикупљени новац Одбора што прије достави Управном одбору Епархије далматинске у Шибеник, што је Латковић и учинио у писму датираном 26. марта
1977. године,44 наводећи да, ''што се тиче Вођеничана тамо, ми верујемо да ће и
они да помогну када виде да је почело са обновом Цркве јер они то нису опште
веровали''. У истом овом писму моли епископа да им се пошаљу слике градилишта са мајсторима, јер би им то помогло у наставку акције сакупљања прило-

37

За 61. митрополита дабробосанског г. Хризостом је изабран Одлуком Светог Архијерејског
Сабора СПЦ 24. маја 2017. а на трон митрополита дабробосанских устоличен 3. 9. 2017. у
Саборном храму Рођења Пресвете Богородице у Сарајеву.
38
АЕБП, ЕУО Бр. 487/75 од 4. 8. 1975.
39
АЕБП. Датирано у Еџворту (Edgeworth, Pennsylvania, US) 25. 8. 1975. под Бр. 579.
40
АЕБП, Е.Бр. 488/75 од 15. 10. 1975.
41
АЕБП, Е.Бр. 565/75 од 8. 11. 1975.
42
АЕБП (без бр. протокола)
43
АЕБП, Е.Бр. 127/77
44
АЕБП
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га.45 Најављујући почетак санације зидова крајем априла, епископ доставља
Латковићу признаницу банке за исплаћену противвриједност од 49.218,55
нових динара.46 То је, према понуди епархијског мајстора Ратка Лазића од 5. 4.
1977, и била у иностранству сакупљена сума довољна за понуђену вриједност
радова од 50.000,00 динара, који су требали бити завршени у року од 20 дана.
Из акта епископа далматинског у својству предсједника ЕУО видимо да
је Епархијски Управни одбор 10. маја 1977. у цјелини прихватио понуду епархијског мајстора Ратка Лазића из Книна, са сљедећим ставкама: ''санирати све
зидове (извршити рушења на овим зидовима који су зубом времена оштећени),
затим на њима израдити заштитну плочу/церклаж), зидове припремити за кров.
Из церклажа оставити анкере за причвршћивање крова. Све вањске зидове
везивати добро армираним церклажом, а зид изнад олтара конзервирати. Вредност ових радова са материјалом износи 50.000,00 динара''. У напомени даље
стоји: ''Уколико би се звоник у овој етапи поправио, тако да би се зид поправио
који је доста оштећен и на њему излила бетонска плоча радови би били на звонику већи за 10.000,00 динара''.47
Грађевински радови на обнови цркве су започели 22. 6. 1977, али су обустављени већ 24. 6. 77. Рјешењем Инспекције рада СО Босански Петровац48,
донесеним на основу Записника о инспекцијском прегледу састављеног на градилишту дан раније, инспектор рада и грађевински инспектор СО Босански
Петровац утврдили су да радови нису пријављени, да нема плана за грађење ни
доказа о провјери исправности скеле, за коју је констатовано да није од материјала прорачунатог на потребна оптерећења, да је скела неадекватних димензија
вертикалних и хоризонталних елемената и без адекватне укрућености њихових
спојева, као и да нема осигураних приступа на висинске зоне, чиме су радници
вишеструко изложени ризику од пада, посебно са највише зоне бетонског
вијенца (8,0 м од тла), а нису им обезбијеђена ни средства за сигурносно везање. Такође је констатовано да су двојица затечених радника из Србије без квалификација грађевинских радника, а да су радове изводили без стручног надзора. ''Поред наведеног не зна се ни стручност предузимача радова Лазић Ратка,
који није био присутан приликом прегледа градилишта.''49 Жалба није одлагала
извршење. Епископ је већ наредног дана упутио жалбу СО Босански Петро45

Шести списак приложника из Канаде и Америке за обнову цркве у Вођеници објављен је у
листу ''Американски Србобран'' у броју од 10. 6. 1977. То је посљедњи списак достављен епископу, који је пронађен у АЕБП.
46
АЕБП, Е. бр. 189/77 од 5. 4. 1977.
47
АЕБП, ЕУО Бр. 347/77. од 10. 5. 1977.
48
Рјешењем бр. 03–173–37/77 од 24. 6. 1977. ''забрањује се рад на скели за извођење радова на
конзервацији рушевне цркве у селу Вођеница које радове изводи Лазић Ратко, предузимач грађевинских радова из Книна. Забрана рада на овој скели траје све док Лазић Ратко не отклони
утврђене недостатке и неправилности које проузрокују непосредну опасност по живот запослених''.
49
Препис Записника у АЕБП
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вац50 јер су надлежни органи ''забранили нашим радницима да доврше започети
посао санирања зидова ове цркве'', указујући и да су у Вођеницу ''долазиле неке
групе младића претећи да ће срушити тамошњу цркву''.51 На приједлог епископа далматинског г. Стефана (Е. бр. 338/77)52, Свети архијерејски синод Српске
православне цркве донио је 13. 9. 1977. Одлуку (бр. 1650/зап 442) којом се тражи интервенција комисија тадашњег Савезног извршног вијећа и Извршног
вијећа СР БиХ да се у Вођеници дозволи конзервирање цркве. У сачуваној
архивској грађи нема докумената о резултатима обраћања на наведене адресе.
Остаје нејасно зашто нису отклоњени недостаци наведени у Рјешењу
инспекције како би се радови на санацији могли наставити.
Судећи по сачуваној архивској грађи, нове активности на обнови цркве
покренуте су тек након 12 година. Иницијативом и залагањем протосинђела
Хризостома Јевића (сада митрополита дабробосанског), 1989. саграђена је нова
купола звоника.53
СПЦО Вођеница упутила је 16. 8. 1990. ''Петровачком листу'' Апел за
обнављање цркве у Вођеници, која је била ''најлепши грађевински објекат овог
села и шире''.54 У писму од 23. 8. 1990. протосинђел Хризостом Јевић обраћа се
из манастира Крка епископу бихаћко-петровачком г. Николају55 да својим ауторитетом редакцији ''Православља'' прослиједи ради објављивања Апел за помоћ
цркви у Вођеници, напомињујући да сличан његов апел из 1989. нису хтјели
објавити.56
Захваљујући добровољним прилозима из земље и иностранства (САД,
Њемачка и другдје),57 29. 5. 1991. је између новоизабраног епископа бихаћкопетровачког г. Хризостома испред инвеститора и Рајка Ступара власника СЗД
''Савремена градња'' из Бихаћа као извођача, потписан Уговор за адаптацију и
доградњу цркве у Вођеници.58 Уговорена вриједност била је 150.000,00 динара,
50

АЕБП, ЕУО, бр. 338/77
Свети архијерејски синод СПЦ је на својој сједници од 13. 9. 1977. донио одлуку да усвоји
приједлог епископа далматинског (Е. бр. 337/77) и да се затражи интервенција СИВ и ИВ Скупштине СР БиХ како би се дозволило конзервирање зидова храма.
52
СПЦО Бос. Петровац је епископу 12. 7. 1977. доставила Рјешење о забрани и Записник
Инспекције рада (АЕБП).
53
Конструкцију куполе израдио је Зоран Зеленовић од Врлике, а лимарске радове мајстори из
Трна и Клашница. (Епископ Хризостом Јевић. Храм Пресвете Богородице у Вођеници, 36)
54
Текст у АЕБП
55
Одлуком Светог архијерејског сабора Српске православне цркве 19. маја 1990. успостављена
је Епархија бихаћко-петровачка као насљедница Бихаћке епархије, основане 1925. године са
сједиштем у Бихаћу
56
Писмо у АЕБП
57
Испред СЦО у Вођеници, парох вођенички и крњеушки се обраћа дописом бр. 17/91 од 13. 5.
1991. епископу Николају да г. Стеву Ступара из Саурлаха у Њемачкој прогласи великим добротвором цркве у Вођеници, за чију је обнову прилагао у више наврата, а задње је приложио
20.000,00 ДМ. Прихваћена је и Ступарова понуда да буде кум на освећењу цркве.
58
АЕБП
51
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а рок извођења 60 календарских дана за радове предвиђене у двије фазе.59 Према Предмјеру и предрачуну, као саставном дијелу овог уговора, радови су обухватали припремне, тесарске, бетонске и армирачке радове, израду кровишта и
лимарске радове. Или појединачно, што нам посредно документује затечено
физичко стање црквене грађевине 37 година након што је запаљена, предвиђено је: санирање и дјелимично дозиђивање обрушених забатних зидова, зидова
над олтаром и пјевницама у укупној површини од 19,54 м2, израда потпорног
костура за армирано-бетонску ''волт плочу'',60 уградња бетона у АБ плочу, серклаже и свод; израда главног и кровишта изнад олтара и пјевница; покривање
свих кровишта цријепом (''333'')61 и постављање опшавног лима (''ветерлајсне'')62 на забатним зидовима.
Нови Уговор за адаптацију и доградњу Српске православне цркве у
Вођеници, између истих уговарача, сачињен је 20.7. исте године, сада на износ
од 511.430,00 динара за материјал и радове, а са истим роком извођења од 60
дана, односно до 21. септембра 1991. Према Предмјеру и предрачуну приложеном овом уговору, обухваћени су бетонски радови: ископ старог бетона и израда бетонске подлоге за нови под, израда бетонског тротоара око цркве, те фасадерски и зидарски радови: набавка скеле, обијање старе и израда нове жбуке на
зидовима (вањске и унутрашње), израда SEP фасаде63 извана, чишћење и фугирање сокла, уградња браварије и столарије (13 отвора).
У току 1991. црква је ''грађевински и конструкцијски обновљена и
измалтерисана, али нису били изведени завршни занатски радови и ентеријер
цркве. Избијање рата 1992. године и тешка материјална ситуација спријечили
су да се црква у потпуности обнови и освети''.64
Храм је поново пострадао у посљедњим ратним сукобима. Припадници
Петог корпуса Армије БиХ су 15. септембра 1995. цркву спалили и опустошили.65 Кровни покривач је однесен, као и црквено звоно, ''које је било понос и
дика Вођенице, Брестовца и Скакавца, као и цијеле Бос. Крајине. За утјеху је
остао језичак звона'',66 који је данас изложен у наосу.
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У циљу крајње рационализације трошкова, дрвна грађа за кровиште кориштена је као оплата
за бетонске радове у првој фази (Чл. 7 Уговора).
60
''Волт плоча'' овдје је заправо бетонски полуобличасти свод, који је првобитно био дрвени.
61
Цријеп М–333, произвођача ''Тоза Марковић'' Кикинда или ''Dilj – Vinkovci''
62
Ријеч је о вјетар лајснама, које штите потконструкције крова од налета вјетра. У тој функцији био је кров са ластавицама, какав је пројектовао Миладиновић, али који, нажалост, није
реконструисан.
63
Жбука за завршну заштитно-декоративну обраду зидова
64
Епископ Хризостом Јевић. Храм Пресвете Богородице у Вођеници, 36
65
Тужилаштво БиХ је априла 2019. оптужило команданта Петог корпуса Армије БиХ да је у
току војне операције "Сана 95" половином септембра 1995. починио кривично дјело уништавања и паљења православних цркава у освојеним селима на подручју Босанског Петровца.
66
Епископ Хризостом Јевић. Храм Пресвете Богородице у Вођеници, 36
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Црква је у свом данашњем изгледу обновљена у периоду 2004–2007.
године, што малобројно послијератно становништво настањено у Вођеници
није могло без настојања епископа бихаћко-петровачког г. Хризостома, који је,
обраћајући се на многе адресе, својим личним залагањем и духовним ауторитетом успио да обезбиједи потребну помоћ.67 Из епископовог писма упућеног
ЦОУО ЦО Вођеница због захтјева за исплату преосталог дуга за обнову храма,
сазнајемо да је радове извело грађевинско предузеће ''Гратод'' ДОО из Бање
Луке. 68
Обред освећења електрификованог црквеног звона69 обавио је епископ
Хризостом 29. 4. 2007. године, а потом је оно постављено у звоник. Израда
другог звона (за ручно руковање), тежине 500 кг, пречника 935 мм, тон ''А'',
наручена је 2011. код OMCO Feniks, Žalec, Словенија.70 Ово звоно је дар Николе Ћука из Бризбејна, Аустралија, који је у ту сврху издвојио 14.493,44 АУД.71
За ову значајну и укупно велику личну донацију за обнову и опремање храма,
епископ Хризостом је Николу Ћука прогласио великим добротвором цркве у
Вођеници.72 Уоквирено писмо, са захвалницом епископа73 и кратком биографском биљешком о добротвору, постављено је на унутрашњем западном зиду
нартекса.
Чин освећења обновљеног храма 2. септембра 2007. године предводио је
тадашњи епископ бихаћко-петровачки г. Хризостом, захваљујући којем је, уз
све препреке и потешкоће, обнова и реализована.
Након мањег пожара, изазваног недогорјелим свијећама у ноћи 25. 11.
2007. године, извршено је чишћење од чађи и мања санација црквеног ентеријера.74
Карактеристике цркве данас
Обновама након ратних страдања аутентичност архитектуре храма,
нажалост, није враћена. Као што се из архивских докумената закључује, то је
67

Према попису из 2013. у Вођеници је било само 258 становника, од којих 250 Срба, готово
двоструко мање него на попису 1991, када је Срба било 509, а мање чак и у односу на број из
1879.
68
АЕБП, ЕУО, бр. 538/13 од 31. 12. 2013.
69
Звоно је изливено у ливници звона ''Кременовић'' из Белосаваца (А.В. Освећење звона у селу
Вођеница, Вијест са портала Епархије бихаћко-петровачке, принтана страница у досијеу храма
у Вођеници, АЕБП). Ријеч је о Ливници ''Лиграп'' ДОО, Белосавци, Топола, Р. Србија.
70
АЕБП, ЕУО, бр. 86/11 од 6. 6. 2011.
71
У знак захвалности за донацију, на звону је угравиран текст: ''Ово звоно, поред осталог,
поклонио је г. Никола Ћук из Аустралије''.
72
АЕПБ, Е. бр. 204/06
73
АЕБП, Е. бр. 105/11 од 28. 2. 2011.
74
АЕБП, Допис администратора Парохије крњеушко-вођеничке игумана Софронија епископу
Хризостому, бр. 104/07 од 3. 12. 2007.
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било без научно-стручне утемељености поступка рехабилитације, који би се
базирао на пројекту и документима оригиналног изгледа. Упоређено с Миладиновићем пројектом, данашње стање (Сл. 4) показује да је црква изгубила своје
високе ахитектонско-стилске вриједности.
Нарушене су пропорције, архитектонски облици и детаљи, а потпуно је
нестао и карактеристичан стил романтичарског ослањања нa аутохтону народну градитељску традицију, на најбољи начин присутан у обликовању високог
повијеног крова са дубоким стрехама ослоњеним на низове лијепо обликованих
дрвених конзола. Једноставни двоводни кров је у потпуности измијенио карактер грађевине, о којем данас свједочи само сачувани оригинални пројекат
Милоша Миладиновића, који је овдје показао пуно разумијевање традиционалних програмских основа православних цркава, изврсно обједињујући историјске традиционалне градитељске схеме са сецесијским обликовањем, модерним
у годинама пред Први свјетски рат, када је црква и пројектована.

Слика 4. Садашњи изглед цркве у Вођеници

Новим кровом без ластавице и извијених надстрешница, црква је изгубила од своје специфичне љепоте. Нема више ни импресивне дубоке стрехе, па
је тиме изостао и конструктивно обликован вијенац мензола – лучних дрвених
косника, који су објекту давали утисак лакоће и укупно особен естетски израз.
Другачији су и кровови над апсидом и тространим пјевницама. Нису више
шаторасти, што је, на полигоналној основи, стандардно и логично конструктивно рјешење. Умјесто да се све троугаоне кровне плохе спајају у једној тачки,
средња кровна плоха је сада правоугаона, чиме је формирано сљеме паралелно
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са сљеменом основног крова, што је не само неестетски него и противно грађевинској логици и правилима струке. Облик једнодјелних прозора је такође
измијењен, па су они сада шири, а тиме и непропорционални у односу на површину зидова. Такође, умјесто елегантних бифора над бочним улазима у наос,
сада је лучно завршен једнодјелни прозорски отвор у ширини врата, што је у
изразитој пропорцијској дисхармонији.
Друга највећа жртва ове неадекватне обнове је некада витак, изузетно
елегантан звоник, који је, уз кровове, био највећи вредносни домашај у укупној
естетици цркве. Потпуно је осиромашен у свим својим елементима. Умјесто
полукружно завршених сегмената бифоре на првом спрату западне фасаде,
сада су завршени као хоризонтале са скошењем према раздјелном ступу, што је
неестетски и у историји архитектуре посве непознат мотив. Витка бифора на
другом спрату звоника замијењена је обичним правоугаоним отвором, опет у
потпуној несагласности са оригиналом и законитостима естетике. Неадекватне
измјене кулминирају у највишој и најатрактивнијој зони звоника. Квадрифоре
су замијењене једнодјелним полукружно завршеним прозорима, обликом и
пропорцијама непримјереним функцији, позицији и укупној архитектури
цркве. Ни овдје нема више вијенца дрвених конзола на које се ослањала препуштена капа звоника сложене, елегантне форме. Сада је то једноставна луковица
без органске обликовне повезаности са кубусом звоника.
Иако су из претходно изложене архивске грађе евидентне све потешкоће, а посебно финансијске, морамо, нажалост, ипак констатовати да умјетничке
вриједности цркве обновама нису враћене. Тако умјесто специфичног, оригиналног архитектонског дјела, значајног и једног од веома ријетких српских градитеља у вријеме аустроугарске управе, данас имамо стилски недефинисану
грађевину. Ово преобликовање слободном интерпретацијом, без консултовања
оригиналног пројекта и архитеката конзерватора, резултовало је готово потпуним одсуством повезнице са оригиналним пројектом. Обновљени објекат има
неоспоран духовни значај и функцију. Изостанком истраживачког рада, научне
и стручне објективности у интерпретацији оригиналног пројекта, превладао је
занатски приступ, с посљедичним непознавањем историјских концепата архитектонских стилова и вриједног ауторског дјела уграђеног у меморију српског
културног простора.
Умјесто закључка
Трагична историја храма у Вођеници дијелила је судбину српског православног народа у протеклим ратовима. Уништаван и обнављан, као и многи
други сакрални објекти, храм свједочи о снази трајања и опстајања народа,
његовој одлучности и истрајности у очувању свог вјерског и националног бића.
Сагледавајући све архитектонско-стилске вриједности и културно-историјски значај цркве у Вођеници, на једној, и резултате обнове, на другој страни,
185

Гласник Удружења архивских радника Републике Српске, год. XI, број 11, 2019

треба овдје са жаљењем констатовати да није испоштовано темељно конзерваторско начело рестаурације културно-историјских споменика, које се базира на
детаљном истраживању и документацији аутентичног архитектонског рјешења.
То је увијек основно полазиште, чији је крајњи циљ очување и реафирмација
културног и историјског интегритета градитељске баштине. Ангажовање компетентних стручњака различитих профила, предвођених архитектима специјализованим за заштиту градитељског насљеђа, у том смислу је нужан предуслов.
Међународна повеља о конзервацији и рестаурацији споменика и споменичких
цјелина (Венецијанска повеља, 1964) и данас најзначајнији међународни документ у доктрини заштите градитељске баштине, у циљу очувања изворности
искључује интервенције која нису утемељене на чврстим историјским чињеницама и вјеродостојним научним доказима оригиналне структуре и изгледа. На
овим ставовима се базирају и Дрезденска декларација (1982) и Нара документ о
аутентичности (1994) и укупна савремена теорија и пракса рестаурације градитељских споменика прошлости.
Обнова сакралних објеката увијек је тежња за потврдом националног и
вјерског идентитета и израз колективног сјећања као вишег нивоа егзистенције.
Зато се том одговорном послу мора приступити с пуном научном и стручном
аргументацијом, како би се афирмисале вишезначне културно-историјске вриједности садржане у градитељској баштини.
ЗАХВАЛНОСТ
За подршку истраживању искрену захвалност изражавам
Његовом високопреосвештенству митрополиту дабробосанском
господину Хризостому
Његовом преосвештенству епископу бихаћко-петровачком и рмањском
господину Сергију
секретару Епархије бихаћко-петровачке
протопрезвитеру-ставрофору Здравку Богојевићу
архијерејском намјеснику Епархије бихаћко-петровачке
протопрезвитеру Бојану Митрићу
пароху крњеушко-вођеничком
презвитеру Немањи Балабану
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Jelena Bozic
The Serbian Orthodox Church in Vodjenica (1911-1913)
Summary
The theme of this paper is the history and architecture of the Serbian Orthodox Church in Vodjenica, a village in the municipality of Bosanski Petrovac, in the
western Bosnia and Herzegovina (the Una-Sana Canton, Federation of Bosnia and
Herzegovina). The church was designed in 1911 and its construction was carried out
during 1911 and 1913. The author of the project was Milos Miladinovic, one of few
Serbian builders in the period of Austro-Hungarian administration. With this church,
Miladinovic gave a valuable and original architectural design with high level of creative synthesis based on the elements of the Serbian medieval churches from Moravian era, autochthonous constructions and international new art of Secession. This
church is a beautiful and rare example of combining different styles in architecture of
Orthodox temples of that time. This should be particularly evaluated considering
modest financial capabilities of the Serbian Orthodox Church in Bosnia and Herzegovina.
This single-nave church, with the floor plan in clover-leaf shape, is covered
with a barrel vault. The façade belfry is on the west. Based on the autochthonous forms of this region, the roof is steep at the top and then bells out at the bottom to
get enough overhang. This traditional element, commonly found throughout residential design, keeps the snow away from external walls. Reflecting the strength and
subtlety of the building aesthetic, deep overhang is designed to maintain elegance
while also deepening the vernacular of the surrounding landscape. The nice steep
roof profile with deep eaves and the bell tower contributed to a design quality,
making this church extremely picturesque. Through the analysis of the architectural
and stylistic values of the church, the knowledge on sacral architectural heritage of
the Austro-Hungarian period as well as on Miladinovic's work, have been expanded.
The church in Vodjenica was heavily devastated during the World War II
(1941) as well as the last one (1995). It was being repaired, but unfortunately, without returning to the original.
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ОДНОСИ СРБИЈЕ И САД У ВЕЛИКОМ РАТУ И АМЕРИЧКО
ПРИЗНАЊЕ НОВОСТВОРЕНЕ КРАЉЕВИНЕ СХС
Апстракт: Развој дипломатских односа између Краљевине Србије и
САД у време балканских и Великог рата. Признање владе САД новоформиране
државе Краљевине СХС. Први посланик Краљевине СХС у САД др Славко
Грујић.
Кључне речи: Србија, САД, дипломатски односи, посланици, Јеврем
Симић, др Славко Грујић, декларација, КСХС.
Међународним признањем државне независности 1878. године Србија је
добила право да води самосталну и независну политику. Убрзо је успоставила
дипломатске односе са многим европским земљама, а 1882. са Сједињеним
Америчким Државама. Кнез Милан је још 1879. именовао почасног конзула у
Њујорку, а Конзуларна конвенција са САД, потписана 1882, остала je на снази
све до 1991. године.
САД су у периоду од 1882. до 1914. године промениле већи број својих
дипломатских представника који су из Букурешта, а затим из Атине, представљали званични Вашингтон у Србији. Србија у том временском раздобљу није
имала свог дипломатског представника у САД.
У Америци је радио и живео велики број исељеника, који су као економски емигранти отишли у САД крајем 19. и почетком 20. века. Бројни Срби из
Лике, Далмације, Босне и Херцеговине и Црне Горе одлазили су у обећану
земљу ''трбухом за крухом''. Највећи број исељеника гравитирао је према великим индустријским центрима и рудницима угља. Фабрике челика биле су у
Лебанону, Питсбургу, Чикагу, Герију и другим градовима и њиховој околини, а
рудници угља у Пенсилванији, Колораду, Јути, Вашингтону, Вајомингу, Охају,
Новом Мексику и др.1
1

Амерички Србобран (The American Srbobran) су биле прве српске новине у САД. Појавиле су
се 18. јануара 1906. у Питсбургу (Пенсилванија). Американски Србобран је српски лист за
политику, просвету и књижевност и орган Савеза Србобран (The American Srbobran: official
organ of S. Srbobran leading and largest Serbian daily in America), власник Српски православни
савез Србобран; уредник П. Ј. Будисављевић. Амерички Србобран је редовно доносио спискове

191

Гласник Удружења архивских радника Републике Српске, год. XI, број 11, 2019

Ови исељеници први ће прискочити ''мајци Србији'' у помоћ током
Првог светског рата. Вођени емоцијама, патриотизмом и храброшћу, они ће
постати највећа добровољачка снага која је учествовала у пробоју Солунског
фронта и однела победу над надмоћнијим непријатељем.
Од почетка Великог рата јула 1914. америчка влада и њени политичари
залагали су се за неутралност. Председник Вудро Вилсон је и званично 4. aвгуста 1914. прогласио неутралност САД и позвао грађане да буду ''непристрасни
како у мислима, тако и делима''. Од тада је прошло готово три године пре него
што су се САД укључиле у Велики рат.
У кампањи која је вођена за реизбор председника Вудроа Вилсона
новембра 1916. коришћени су слогани Он нас је сачувао од рата и Америка на
првом месту. Када су, међутим, Немци потопили три америчка брода, јавно
мњење у Америци се променило под утицајем снажне пропагандне машинерије
коју је покренуо председник Вудро Вилсон. Амерички Конгрес се 2. априла
1917. заложио за улазак Америке у рат, а 6. априла је изгласао улазак САД у
рат.2
Уласком Америке у рат промењен је ток историје и ''...припремљена је
позорница да Америка постане глобална сила''.3
У ратним околностима, настојећи да стекне што више пријатеља, већ
средином јануара 1917. почео је да врши своју дипломатску мисију први српски посланик у Вашингтону Љубомир Михаиловић.4
Срба који су помагали Српску војску и српску сирочад, давали новац за Српски дан, Божић и
Васкрс. Иза сваког имена и презимена назначено је из којег града или државе САД се шаље
новац. На основу ових података може се констатовати где је била највећа концентрација српских исељеника на америчком тлу. Нада Петровић, Самарџићи у Великом рату и војсци Краљевине СХС/Југославије 1914–1918, Бањалука 2017, 130
2
Вудро Вилсон, 28. амерички председник, био је српски пријатељ захваљујући Михајлу Пупину, свом другу са студија, који му је био нека врста тутора и приватног учитеља. Вилсон је у
Први светски рат ушао превасходно са становишта идеала, а тек потом са становишта америчког интереса, који је био несумњив и присутан све време. Захваљујући великом ступању на
европску и светску сцену, Америка је дала кључан допринос савезничкој победи у рату. У српској историји поново је актуелизовано име Вудроа Вилсона, јер је одлучено да Београд добије
булевар који ће понети његово име.
3https://www.blic.rs/riznica/pre-100-godina-sad-su-usle-u-rat-i-postale-svetski-policajac-koji-cepromeniti-svet/78x047b
4
Љубомир М. Михаиловић (Београд, 14. август 1874 – 23. јануар 1957), правник, дипломата.
Школовао се у Београду и Паризу. У дипломатској служби Краљевине Србије био је у Цариграду, Битољу и Скопљу, од средине 1912. отправник послова у Риму, где се у време Првог
светског рата 1914–1916. залагао за формирање Југословенског одбора и његову сарадњу са
владом Краљевине Србије. Oктобра 1916. унапређен је за првог посланика Краљевине Србије у
Вашингтону, где је јануара 1917. отворио посланство у САД. Међу југословенским исељеницима у Америци неуморно је радио на југословенској пропаганди и прикупљању добровољаца
за Солунски фронт. Због неслагања са политиком председника владе Николе Пашића поднео је
оставку јула 1918. После Првог светског рата приступио је Демократској странци Љубе Давидовића и 1925. изабран је за народног посланика. Драгош Петровић, Предраг Крејић, Српски и
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Српско посланство у
Вашингтону почело је да ради
средином јануара 1917, а председник Вилсон примио је
акреди-тивна
писма
од
Љубомира Миха-иловића 26.
јануара 1917. у Белој кући.
Никола Пашић, као пред-седник
српске
владе,
у
посебној
инструкцији српском посланику
поставио је два основна задатка:
''створити што пријатељскије односе са америчком владом'' и
''прибрати и организовати Србе,
Зграда Посланства КЈ у Вашингтону
Хрвате и Словенце'' и довести до
тога да раде на томе са Србијом,
служе српској идеји и српско-хрватско-словеначком јединству.5
Србија није била интересантна земља за САД. Трговински односи нису
били развијени, увоз–извоз био је безначајан, док увоз Србије из САД није прелазио 4%.
Интересовање у САД за Србију јавља се тек за време Првог и Другог
балканског рата, када је америчка штампа приказивала борбу Србије у сасвим
позитивном светлу. ''...Амерички посланик Џон Џексон узео је учешће у прибављању помоћи Србији. Током 1913. у Србију су стигли амерички лекари како
би помогли рањеним и болесним, а Амерички црвени крст поклонио је тада
помоћ Србији у износу од чак 16.000 долара''.6
Почетком и током Великог рата интересовање за Србију америчког
јавног мњења, хуманитарних радника, установа и појединаца достиже врхунац.
Већ августа 1914. Амерички црвени крст почео је да регрутује медицинско
особље за рад у Европи, професионалне хируршке екипе са медицинском опремом и лековима. Међу бројним хирурзима, лекарима, болничаркама и меди-

југословенски дипломатски представници у САД 1917–1945, Архив, часопис Архива Југославије, Београд 2007, 189–190
5
Ubavka Ostojić Fejić, ''Položaj Srbije u SAD u vreme dolaska poslanika Ljubomira Mihailovića'',
Veliki rat 1914–1918, Kraljevina Srbija, Sjedinjene Amerićke Države i srpska dijaspora u Americi,
priredila Krinka Vidaković Petrov, Los Anđeles 2018, 149–159. The Great War 1914–1918: The
Kingdom of Serbia, the United States of America and the Serbian Diaspora in America, jul 2018,
Sebastian Press, Los Anđeles
6
Југословенско амерички односи 1918–1945, Зборник докумената, предговор др Чеда Антић,
Београд 2015.
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цинским сестрама, као добровољац пријавио се и др Едвард Рајан.7 Медицински материјал обезбедио је од донација Хелене Хатли Џенкинс, која је већ била
позната по великим донацијама Колумбија универзитету.8
Припадници Медицинске мисије Америчког црвеног крста у Србији
били су прави амбасадори и представници Америке у Србији. Осим др Едварда
Рајана, у Србију су дошли и у њој нашли смрт др Џемс Донован и др Самуел
Кук. Када је избила велика епидемија пегавог тифуса у Србији, српска влада је
преко лондонског Тајмса9 позвала стране епидемиологе да дођу у Србију и
помогну у борби против пегавог тифуса. Тако су у Ваљево стигли лекари из
Америке, Велике Британије, Холандије и Русије. У Ваљеву су тада постојале
окружна болница са хируршким павиљоном, чији је управник био др Селимир
Ђорђевић, и Стална војна болница Дринске дивизије, са мајором др Павлом
Војтехом на челу. Др Самуел Алберт Кук, који се у Паризу упознао са стањем у
Србији преко Мејбел Грујић, стигао је у Ваљево са млађим колегом др Кукингеном. Ваљево је био ''Град болница'' у коме је од пегавог тифуса страдало
више од 10.000 људи (3.500 српских војника, 4.000 цивила и 2.000 аустроугарских војника). Вакцину која је требало да га заштити, др Кук је уступио српским војницима. Умро је у Ваљеву јануара 1915, чекајући нову пошиљку вакцине из Америке. Сахрањен је на брду Видрак, где му је Амерички црвени крст
подигао споменик са натписом ''Више пожртвовања не може бити него када
човек положи живот за свог пријатеља''.
Др Донели, који је стигао са др Рајаном, умро је од пегавог тифуса у
Ђевђелији, где је предано вршио дужност лекара. У Ђевђелији је и сахрањен.
Др Миленко Веснић, посланик Краљевине Србије у Паризу, који је био шеф
Српске ратне мисије у САД, у свом извештају наводи: ''...4. фебруара 1915.
преминуо је у Ђевђелији у вршењу своје лекарске дужности Др. James F. Fren7

Нада Петровић, Трагом докумен(а)та, сведочење о др Едварду Рајану, Удружење архивских
радника Републике Српске, година VIII, бр. 8, Бањалука, 2016, 315–329. Напомена: Одржано је
акредитовано предавање у Историјској секцији Српског лекарског друштва 20. октобра 2016.
8
Хелен Хартли Џенкинс (1860–1934), позната добротворка. Њене највеће донације биле су
поклоњене Колумбија универзитету: подигла је први и највећи студентски дом који је назван
Hartly Hall; дала је новац за изградњу зграде Philosophy Hall; сазидала је и опремила Marcellus
Hartley Laboratory за истраживања електрицитета. Организовала је образовање медицинских
сестара и нудиља на Колумбија универзитету, које су касније обучавале младе девојке у
нудиљским школама широм Америке. Хелен Џенкинс је била заинтересована за проблеме
имиграната, посебно словенског порекла. Године 1909. основала је Slavonic Immigrant Home и
поклонила је две зграде, потпуно опремљене, за смештај српских имигрантских организација.
Основала је и Српско-амерички црквени фонд (Serbo-American Ecclesiastical fund) за помоћ
српским школама и црквама. Проф. др Снежана Вељковић, Живот и рад Војне болнице у
Београду за време Великог рата (1914–1918) објављено на:
https://www.rastko.rs/rastko/delo/14674
9
Tajms (The Times), дневне новине које се штампају у Лондону. У Уједињеном Краљевству
излазе од 1785. године, тада под називом Универзални дневни регистар (The Daily Universal
Register).
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sis Donnely из Њујорка, који је дошао био у Србију као изасланик америчког
Црвеног крста. Он је оставио за собом удовицу (њена адреса: Mrs James F.
Donnelly, 424 Park Avenne e/o Dr. Fellover Dewes N. Jork/c) и малолетног синчића. За време бављења мисије у Њујорку ја сам госпођи Донели указивао потребну пажњу. Уверен сам да би наша влада учинила врло добро, и појачала
пријатељство Американаца према нама, ако би узела на себе да помогне материјално образовању овог детета, чија мати живи од личне зараде. Ово би се
могло учинити преко Посланства у Вашингтону или преко Конзулата у
Њујорку...''.10

Др Миленко Веснић, шеф
Српске ратне мисије у САД

Др Анте Трумбић, министар
иностраних дела Краљевине СХС

Српска ратна мисија у САД је крајем 1917. и почетком 1918. имала
важно место у српско-америчким дипломатским односима. Идеја о упућивању
Српске ратне мисије у САД јавила се још априла и почетком маја 1917. Припреме за упућивање мисије у САД трајале су неколико месеци и поред противљења посланика Михаиловића. Председник владе Никола Пашић дао је основна упутства и истакао циљ посете САД: да се америчка администрација за време боравка Мисије придобије за њене политичке, привредне и војне циљеве. У
време када је Пашић састављао инструкције, Србија је већ располагала одређеним сазнањима о политици САД према европским савезницима. ''Она их је

10

Архив Србије, Министарство иностраних дела, Политичко одељење Краљевине Србије (МИД
ПО), ФV, Извештај српске ратне мисије у САД
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црпила из општих програмских докумената, као што су Вилсонови говори као
и из конкретних извештаја Михаиловића и Михајла Пупина.''11
Српску ратну мисију чинили су: др Миленко Веснић,
посланик Краљевине Србије у Паризу, Сима Лозанић, професор универзитета и бивши министар пољопривреде,
генерал Михајло Рашић, представник српске Врховне
команде при француском Врховном штабу, потпуковник
Михаило Ненадић, капетан Милан Јовичић и Владислав
Мартинац, аташе при српском посланству у Паризу. За званичне америчке представнике Мисија је од српске владе
примила писмо од регента Александра Карађорђевића за
председника Вилсона и писмо председника владе Пашића за
државног секретара Лансинга,12 коме је приложен мемоар о
''границама'' и ''народним аспирацијама''.13 Остали чланови
Роберт Лансинг
Мисије имали су мемоаре за друге ресоре, на пример,
посебан меморандум за начелника америчког Генералштаба о војној помоћи
Србији.
Српска ратна мисија стигла је у Њујорк 20. децембра 1917. и у САД
боравила до 17. фебруара 1918, када се укрцала на прекоокеански брод ''Еспањ''
и 27. фебруара стигла у луку Бордо.
За време дугог боравка чланове Српске ратне мисије примиле су готово
све истакнуте личности америчке власти: председник Вилсон, потпредседник
Маршал, државни секретар Лансинг, секретар за одбрану, за финансије, за
пољопривреду, за морнарицу, за унутрашње послове, директор Америчке администрације за исхрану Хувер, а чланови Мисије посетили су дирекцију Америчког црвеног крста.
Шеф Мисије др Миленко Веснић одржао је говоре у Сенату САД, у
законодавном телу (на заједничкој седници Сената и Скупштине државе
Њујорк), у законодавном телу државе Масачусетс, у њеном главном граду
Бостону, у општинској кући у Њујорку и на гробу Џорџа Вашингтона. У
Извештају о раду Мисије председнику владе Пашићу, Веснић наводи да је ''...
11

Ubavka Ostojić Fejić, ''Srpska ratna misija u SAD'', Veliki rat 1914–1918, Kraljevina Srbija,
Sjedinjene Američke Države i srpska dijaspora u Americi, priredila Krinka Vidaković Petrov, 161–
176. The Great War 1914–1918: The Kingdom of Serbia, the United States of America and the
Serbian Diaspora in America, jul 2018, Sebastian Press, Los Anđeles.
12
Роберт Лансинг (енгл. Robert Lansing; Вотертаун, 1864 – Њујорк, 1928), амерички адвокат и
политичар који је почетком Првог светског рата радио као правни саветник у Министарству
спољних послова САД, а затим и као државни секретар у администрацији Вудроа Вилсона од
1915. до 1920. Пре уласка САД у рат Лансинг се залагао у корист принципа слободе отвореног
мора и права неутралних народа. Подржао је учешће САД у Првом светском рату, учествовао у
постизању споразума Лансинг–Иши са Јапаном 1917. и био члан Америчке комисије за преговоре о миру у Паризу 1919.
13
Исто, 164
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ђенерал Рашић држао говоре на јавним скуповима, и у жељи да се што већи
број задобије за добровољце. Ђенерал Рашић је осим тога држао пригодан веома леп говор питомцима једне америчке војне школе у Веспоситу...''.14
Посета Српске ратне мисије САД отворила је пут зближавању две земље. Крај рата дошао је као олакшање свим нацијама, а пред крај рата, уместо
Љубомира Михајловића, отишао је у Вашингтон Јеврем Симић који је у Посланству Краљевине Србије у Вашингтону једно време радио као привремени
отправник послова.15
Чином уједињења 1. децембра 1918. створена је нова држава Краљевина
Срба, Хрвата и Словенаца. Прва влада формирана је 20. децембра 1918. са
Стојаном Протићем на челу. За министра иностраних дела именован је др Анте
Трумбић.
За првог посланика нове државе у Вашингтону постављен је др Славко
Грујић, дугогодишњи дипломата.16
Сједињене Америчке Државе биле су прва велика сила, а друга држава у
свету која је признала Краљевину Срба, Хрвата и Словенаца. Прва држава која
је признала Краљевину СХС 26. јануара 1919. била је Норвешка.
Државни секретар Роберт Лансинг, који се налазио у Паризу на Конференцији мира, упутио је 6. фебруара 1919. министру иностраних дела Краљеви-

14

Мисли на Војну академију Вест Поинт (Тhe United States Мilitary Academy) у држави Њујорк,
80 км од града Њујорка. Основана је 1802. Академија је школа највишег ранга образовања
војних лица у САД.
15
Јеврем Симић (с. Оклетац, Рачански срез, 29. јануар 1876 – Рим, 29. јун 1936), правник,
дипломата. Школовао се у Шапцу, Београду и Бечу. Примљен је у државну службу 1903. и
прве године дипломатске каријере провео је у српским конзулатима у Скопљу, Битољу, Солуну
и Драчу, касније у посланствима у Риму, Паризу, Цариграду, Петрограду. У току Првог светског рата премештен је у Вашингтон, где је крајем 1918. био привремени отправник послова.
Службовао је у Цариграду, Варшави и Ватикану, где је на дужности умро. Драгош Петровић,
Предраг Крејић, ''Српски и југословенски дипломатски представници у САД 1917–1945'',
Архив, часопис Архива Југославије, 2007, 189–190
16
Др Славко Ј. Грујић (Београд, 15. фебруар 1871 – Лондон, 23. март 1937), правник, дипломата, хуманиста. Потицао је из породице државника и дипломате Јеврема Грујића. Завршио је
школовање у Паризу, где је 1898. и докторирао. У дипломатску службу примљен је 1894.
Налазио се на одговорним местима у посланствима Краљевине Србије у Цариграду, Атини,
Петрограду и Лондону. У време пријема аустроугарског ултиматума јула 1914, у одсуству
председника владе Николе Пашића, написао је одговор на ултиматум. Током евакуације 1915.
организовао је превођење избеглица са албанске обале на Крф и у Француску. Унапређен је
1916. за посланика у Берну, где се истакао дипломатском и хуманитарном активношћу. Са
Међународним комитетом Црвеног крста у Женеви и са супругом Мејбл Грујић уложио је
велике напоре да се помогне становништву окупиране Србије. Средином 1918. наименован је
за посланика у Вашингтону, где је службовао од јануара 1919. до септембра 1922. По повратку
у земљу активно је учествовао у раду хуманитарних друштава. После смрти краља Александра
I Карађорђевића постао је маршал Двора; средином 1935. постављен за посланика у Великој
Британији и истовремено акредитован у Холандији.
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не СХС Анту Трумбићу17 текст декларације којом влада САД признаје Краљевину СХС:
Драги министре,18
Част ми је приложити вам овде текст декларације коју ћу дати сутра
7. фебруара у име моје владе.

Документ о признању Краљевине СХС од
стране САД, 7. фебруар 1919.

29. маја 1918. влада Сједињених Држава изјавила је своје симпатије за
националистичке тежње југословенских племена, а 28. јуна изјавила је да ће се
све гране словенског племена потпуно ослободити немачког и аустријског
господарства. Пошто су се ослободили страног притиска, Југословени, који су
раније били под аустро-угарском владом, изјавили су у више прилика жељу да
се сједине са српском Краљевином. Српска влада од своје стране примила је
јавно и званично сједињење Срба, Хрвата и Словенаца. Влада Сједињених
17

Анте Трумбић био је министар иностраних дела у првој влади Краљевине СХС, која је
формирана 20. децембра 1918.
18
Текст декларације био је упућен др Анти Трумбићу, министру иностраних дела. Др Анте
Трумбић био је први министар иностраних дела у новоствореној држави Краљевини СХС у
влади Стојана Протића. На том положају остао је до 1. јануара 1921, када је Никола Пашић
постао председник Министарског савета и министар иностраних дела.
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Држава с тога поздравља сједињење, али у исто време примећује да коначно
утврђење територијалних граница према жељама заинтересованих народа,
мора бити остављено решењу Конференције мира.
Ја сам, драги г. Трумбићу,
искрено Ваш,
Роберт Лансинг19
Декларација државног секретара САД Роберта Лансинга од 7. фебруара
1919. сматра се званичним актом признања Краљевине СХС од стране америчке владе. Овај документ усвојила је српска и југословенска историографија
као документ којим је једна велика сила – Сједињене Америчке Државе – признала новоформирану државу Краљевину Срба, Хрвата и Словенаца.
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ДВЕ СРПСКЕ КОЛОНИЗАЦИЈЕ КАО МОТИВ
МИГРАЦИЈЕ СРБА ИЗ БОСНЕ И ХЕРЦЕГОВИНЕ У
ВОЈВОДИНУ 1918–1950
Сиже: Питање миграција отвара бројна питања и садржи више тематских области, које су у домену политике, права, економије, историографије,
социологије, књижевности, демографије и других. Намеће се питање промене
броја становника, етничке струкуре, миграционих процеса и територијалног
размештаја етничких заједница. Бројни фактори и разлози етно-демографских
промена и процеса указују на порекло, интензитет и просторни размештај два
географски и национално различита простора после Првог и Другог светског
рата. Колонизација Срба из Босне и Херцеговине на простор данашње Војводине указује не само на економску страну, већ отвара осетљива питања везана за
политичке, националне, психолошке, моралне, демографске и верске аспекте.
Колонизација је допринела великим променама у начину живота и била мотив
миграцији Срба из Босне и Херцеговине.
Кључне речи: миграција, колонизација, Босна и Херцеговина, Војводина, заосталост, пренасељеност.
Спецификум Војводине огледа се у учесталој и разноврсној миграцији и
колонизацији, етничкој шароликости, повезаној са политичким и привредним
разлозима. Досељавање има дугу историјску традицију, политичку и економско-демографску садржину. Сеобе Срба пропратиле су реке миграната, означених појмовима: колонисти, избеглице, мигранти, емигранти. Време 20. века
може се означити као велики век сеоба, доба националне хомогенизације.
Данашњи етногеографски колорит Војводине створен је захваљујући колонизацији и миграцији. Пресељавање је комплексан процес, који по облику, сложености и размерама има хронолошку, просторну и етничку препознатљивост.
Непрестано струјање из Босне и Херцеговине у Војводину може се пратити кроз миграцију почев од средњег века. Колонизација се одвијала 1918–
1941. и 1945–1950. у два циклуса и обележила је две југословенске државе, два
различита друштвенополитичка и економска система. Колонизација је особена
јер се спроводила у оквиру исте државе, где се вршило пресељење са једног на
201

Гласник Удружења архивских радника Републике Српске, год. XI, број 11, 2019

друго подручје. Разлике у степену привредног и друштвеног развоја заостале
Босне и Херцеговине и развијене Војводине биле су мотив за миграције и подстицај за колонизацију.
Узроци сеобе из Босне и Херцеговине лежали су у слабој плодности
земљишта, недостатку воде, великим задругама које нису производиле довољно хране, недостатку саобраћајница. Латентне су појаве одласка у сезонску
емиграцију, посебно између два светска рата, како би се решио проблем пренасељености.1 Глад је пратилац збивања у време буна, устанака и ратова. Миграцији су доприносиле верске разлике, политичко-економска борба условљена
аграрним питањем, а присутни су и национални, економски и психолошки
мотиви као генератор сеоба. Српска склоност ка сеоби указује на виталност
духа, на спремност да се променом простора истрајава на очувању националног, верског и културног идентитета. Отуда сеобе из динарских крајева у плодну Славонију, Срем, Банат и Бачку.2
Стање у Босни и Херцеговини указивало је на заоштрене верске, националне и економске антагонизме. Политичке прилике, оптерећене националним
и верским груписањем, нису доприносиле решавању аграрног покрета српских
кметова. Стање страдања у време Првог светског рата описано је речима ''страховит задах прошлости није се после ослобођења осећао толико као у Босни''.3
Драматичан биланс страдања становништва у Другом светском рату осликава
трагику ратних дешавања, која ће за последицу имати расељавање српског становништва. Савезништво муслимана и Хрвата у светским ратовима оставило је
трајне последице на етничке односе, који ће попримити најшире размере међуетничких сукоба проузрокованих вишевековним процесима исламизације,
католичења и кроатизације, што ће се поразно одразити на демографски и
политички положај Срба.
Током Другог светског рата у Босни и Херцеговини се драстично повећао проценат страдалих Срба на 72,10%, Муслимана на 16,5% и Хрвата 4,20%.
Муслимани и Хрвати били су све време под заштитом НДХ, у чијем саставу је
била Босна и Херцеговина. Политичке, економске и националне прилике у време Другог светског рата утицале су на размештај становништва у Босни и Херцеговини. Ратни терор захватио је Босну и Херцеговину, а подаци о жртвама
остали су несређени. ''Само у Босанској Крајини страдало је 77.600 Срба, у
Херцеговини 12.000. У срезовима Дервента и Добој, у средњој Босни, где су
Срби били већинско становништво, усташе су их практично преполовиле.
1

Раде Ракита, Послијератна колонизација Жупљана у Војводини, Зборник за друштвене науке,
бр. 63, Нови Сад 1977, 241
2
Мара Шовљаков, Утицај српских добровољаца и глади у Босни и Херцеговини током Првог
светског рата на решавање националног и социјалног питања, Зборник радова са међународне
конференције ''Архив, медији и култура сећања у Првом светском рату'', Нови Сад 29–30. октобар 2015, Нови Сад 2016. 306–330
3
Никола Гаћеша, Радови из аграрне историје и демографије, 163
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Чишћења простора од Срба нису се одвијала без плана. Страдало је српско становништво устаничких места, у чему је нарочит ''допринос'', поред усташа и
муслимана, дала и немачка војска. Извршено је радикално чишћење српских
насеља у Подрињу, Посавини и Босанској Крајини, а многи људи су страдали у
злогласном Јасеновцу. Промени етничке структуре Босне и Херцеговине
допринела је огромна река избеглица. Према немачким извештајима, већ крајем
јуна 1941. из НДХ, у коју је тада спадала Босна и Херцеговина, пребегло је око
110.000 људи. У неким проценама оперише се цифрама од 200 до 400 хиљада
лица. Стручњаци Географског факултета у Београду процењују да је само из
Босне и Херцеговине било принуђено да побегне око 137.000 лица српске националности.4 Посебно је страдало подручје тадашњих котара Босански Нови,
Двор, Глина, Костајница, Петриња, Сисак, Бихаћ, Босанска Крупа, Босански
Петровац, Цазин и Кореница. Питање Срба на том подручју није се желело
решавати само прекрштавањем, већ исељавањем и покољем у циљу уклањања
''српског кордона'' између Хрватске и Босне.5
После Другог светског рата власти у Босни и Херцеговини нису биле
спремне да збрину протеране Србе. Стога је колонизација била егзистенцијални излаз. Истовремено је започела хомогенизација муслиманског становништва. Политичке прилике допринеле су подстицању јаких миграционих струја,
расрбљавање започето у Другом светском рату наставило се после рата. Српско
становништво није било обухваћено процесом индустријализације и урбанизације, који је био усмерен на Сарајево, Тузлу и Мостар. Нарочито је била запостављена Босанска Крајина, из које су стизали протести.6 Развој догађаја, политичке и економске прилике утицале су да Босна и Херцеговина постане највеће
миграционо подручје. Срби се више деценија након колонизације крећу у правцу Војводине односно Србије.
Прва аграрна реформа и колонизација била је заснована на неофизиократском учењу, а друга на догматизованој Марксовој иделогији. Обе доктрине
означавају два различита приступа истој проблематици. Показала се неспремност обе идеологије да разреше бројне проблеме аграра и становништва.
Аграрна реформа и колонизација спроводиле су се после два светска рата у две
превасходно пољопривредне Југославије. Политички обликована, правно нормирана аграрна политика, реализована од органа власти, остала је, упркос бројним радовима, научни изазов.
Прва Југославија је правну регулативу спровођења аграрне реформе
вршила на основу Претходних одредби, што ће узроковати и спорост, док је
друга Југославија спровођење реформе вршила експресно, на основу Закона о
4

Томислав Богавац, Нестајање Срба, 242–243
Фикрета Јелић-Бутић, Усташе и Независна Држава Хрватска 1941–1945, Загреб 1977, 174
6
Раде Ракита, Колонизација из Мркоњићградског краја у Војводину 1945–1948, Зборник Матице
српске за историју, бр. 57, 188, 216, 217, 243
5
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аграрној реформи и колонизацији. Борба за опстанак у време Другог светског
рата оснажиће сеобе, које су кулминирале током друге половине 20. века. На
крају века окончана је национална хомогенизација извршена по етничком и
територијалном принципу на простору бивше Југославије. Сеобе Срба имале
су, ако изузмемо две колонизације, драматичне периоде обележене стихијом.
Непрестан ток миграција у једном правцу претежно се одвијао под утицајем економских фактора. Спор привредни развитак Босне и Херцеговине
узрок је постојања миграција, које су услед ратних дешавања, устанака у 19. и
ратова у 20. веку убрзале кретање. Пораст броја становништва је други разлог
сељења у напредније центре, као што је Војводина. Следећи узрок су географско-саобраћајне везе, повезаност и етничко порекло, које су омогућавале лакше
кретање и трасирале правац стихијног кретања паралелно са урбанизацијом.
Субјекти прве колонизације, која је почела да се спроводи 1919, били су
добровољци борци и неборци, колонисти, аутоколонисти и оптанти. Најповољнији положај имали су добровољци, који су добијали осам кј 1.100 кв. хв, а
добровољци неборци пет кј земље. Субјекти друге колонизације били су борци,
учесници НОР-а, који су за заслуге у рату остварили право на исту површину
земљишта, што је подразумевало колонизацију. Феномен колонизације је остао
недоречен. Наука је искристалисала сва питања везана за објекте, док су субјекти, као жив организам, остали у другом плану. Значај колонизације истраживан
је у просторном и временском оквиру савременика подложних утицају владајуће идеологије. Зато су послератна политика и наука критиковале међуратну,
апологетски се односећи према резултатима друге колонизације.
Миграције су имале пољопривредни карактер и биле условљене аграрном реформом и колонизацијом, која ће убрзати премештај из планинског села
у равничарско, а затим у град као спонтана мера. Подстицаји миграција су
етничка истоветност, која се манифестовала кроз језик и обичаје. Религија је
понекад подстицала или успоравала исељавање. Пример за то су конзервативни
католици, који су успоравали, и подстицајни протестанти у Немачкој, који су
убрзавали сеобе. Сеобе нису обухватиле муслимане и римокатолике на Балкану, јер су конзервативни и затворени.
Пасивни крајеви, као што су Босанска Крајина и Херцеговина, били су
расадници сеоба, а некада уточишта пред турском најездом. Разлоге миграција
и захтева за колонизацију налазимо у eкстензивној пољопривреди и слабој
индустрији, на којима је почивала Босна и Херцеговина 1918. Имала је 13%
становништва нове државе, а само 145 индустријских предузећа, односно шест
пута мање од Војводине и Словеније. Развој Босне и Херцеговине између два
рата није текао узлазном линијом. Настављен је висок прираштај. Становни-
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штво Босне и Херцеговине чинило је 1938. укупно 15% југословенске популације, а имало је само 7% југословенских индустријских предузећа.7
С обзиром на различите прилике и односе, проведба прве аграрне
реформе 1919–1941. вршена је по засебним прописима, и то: 1. за јужне крајеве, 2. за Босну и Херцеговину, 3. за Далмацију и 4. за северне крајеве.8 Резултати колонизације у три међуратна подручја показују да је највише породица
насељено у Војводину – 23.225, Македонију, Косово и Метохију – 15.772,
затим у Славонију – 5.190, односно укупно 44.187 породица. Бачка је по попису из 1931. имала 780.735 становника, док је колониста 1939. било 29.465 душа,
односно 3,8% од укупног броја. Подаци указују на мали обим колонизације,
недовољан да оствари национализацију територије.9
Подручје насељавања

Породица

Македонија, Косово и Метохија
Војводина
Славонија
Укупно

15.772
23.225
5.190
44.187

Површина
кј.
216.770
184.939
34.672
436.381

Број
насеља
330
130
75
535

Три подручја међуратне колонизације10

Нашим унутрашњим миграцијама доприносила је сложеност националних, етничких и социјалних односа, које морамо узети као битне факторе колонизације. Колонизација је уско повезана са националним обимом становништва. Опадајући наталитет у плодној равници узроковао је став власти да се
незапосленост и висок прираштај у брдима решавају миграцијом, што је за
последицу имало исцрпљивање људских ресурса Босне и Херцеговине, одлазак
виталног становништва. Простори босанскохерцеговачких брда и војвођанске
равнице били су изложени честим демографским променама.
Држава СХС 1918. није имала времена, политичке воље, капацитета и
снаге да консолидује власт, сагледа услове, изради стратегију, обезбеди средства и плански обави, након темељних припрема, аграрну реформу и колонизацију. Зато је тај друштвени процес протекао у знаку бројних проблема, са драматичним током и скромним резултатима. Актери су разједани противречним
интересима, мотивима и циљевима.
7

Иван Божић, Сима Ћирковић, Милорад Екмечић, Владимир Дедијер, Историја Југославије,
422, 426
8
Богдан Лекић, Аграрна реформа и колонизација у Југославији 1918–1941, Београд 2002, 573
9
Мирко Митровић, Насељавање и колонизација Војводине 1690–1945, Годишњак Друштва
историчара Војводине, Нови Сад 1984, 216
10
Никола Гаћеша, Радови из аграрне историје и демографије, Нови Сад 1995, 358
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Политичке прилике после Другог светског рата указују на однос КПЈ
према виталним државним питањима. Партија је руководила државом и контролисала рад грађанских странака, које су могле деловати под окриљем
Народног фронта, којим је управљала КПЈ. Међународна легализација нове
власти захтевала је политичке компромисе. Толерисано је привремено вишестраначје и друштвене организације уклопљене у строго контролисани сплет
антифашистичких организација до новембарских избора 1945. Извођење аграрне реформе и колонизације свакако је политички срачунато ради придобијања
гласова аграрних интересената и колониста у равници.
Из Босне и Херцеговине у Војводину је после Другог светског рата
колонизовано 98% Срба и 2% муслимана. Простор који су Срби оставили је
насељаван муслиманима из Македоније, Космета и Санџака.11 Спис настао 18.
2. 1950. упућује на то да је земља у Војводини додељена спољним колонистима
из Босне и Херцеговине за 15.384 породице, које су добиле 119.230 кј.12
Напуштена немачка имања у Војводини постаће, стицајем политичких
околности и демографских померања одредишта, циљ коме су стремили стратези колонизације. Руковођени низом комбинованих политичких и правних
мера, колонисти су за кратко време испуњавали постављене циљеве. Насељавањем се обнављао економски живот на бившим немачким газдинствима и пољопривредна производња, учвршћивао поредак.
Народи
Срба, Хрвата
Мађари
Немци
Словаци

Број
246.598
260.988
173.796
30.993

Беземљаши
23.863
18.699
10.475
3.153

Стање становништва у Бачкој 1921.13

Друга колонизација поновила је усељавање аграрног становништва у
склопу великих политичких промена. Она је спроведена на брзину. Поред
добровољног одласка, постојао је одређен политички притисак, проузрокован
последицама рата и политиком прогона.14 Држава није успела да се суочи са
политичким последицама рата, жртвама је омогућила колонизацију као сатисфакцију. Колонизовани су Срби, Хрвати у малој мери, а Муслимани нису ста11

Томислав Богавац, Етничка слика Босне и Херцеговине пре и после Дејтона, Историја 20.
века: часопис Института за савремену историју, Београд 1996, 98
12
АВ, Ф 185, 53
13
Дефинитивни резултати пописа становништва од 31.1.1921, Краљевина Југославија, Општа
државна статистика, Сарајево, 1932, 354–363
14
Слободан Ћурчић, Једна мало позната миграција у Војводини, Сепарат, Нови Сад 2006, 71,
73
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вљани пред дилеме. Они се кроз цео 20. век територијално групишу, без напуштања простора.
Друштвене прилике после Другог светског рата одвијају се под утицајем
ратних дешавања на друштвени живот, што се одразило на покретљивост становништва и материјалних добара и формирање нове свести утемељене на
искуству. Страдање у рату донело је друштвене промене, осећај угрожености
почивао је на трагичном искуству. Приврженост завичају, традиција, блискост
сродника, све је губило првобитни значај и добијало нови систем вредности.
Гради се нови поглед на свет. Колонизација је наишла на одзив међу становништвом због изгубљеног националног поверења. Зато се прихватило планско
исељавање, организован транспорт, смештај у унапред предвиђена места. Део
становништва самовољно се селио. Стихија ће одвести у наредном периоду
више Срба него колонизација.
Војводина је, захваљујући геостратегијском положају, постала етнички
најсложеније подручје у Европи. Колонизација 20. века, иако није мотивисана
само националним разлозима, донела је превагу српском становништву у демографској структури. Други светски рат допринео је страдању Срба колониста и
добровољаца посебно на југоистоку Бачке. Мађарска окупација означила је
повратак мађарске државне власти и покушај рестаурације власти и повећања
мађарског етнитета. Промена националне структуре након Другог светског
рата довела је до далекосежних промена посматраних и кроз регион јужне Бачке. Колонизацијом после Првог и Другог светског рата требало је надокнадити
огромне људске губитке услед одласка Немаца, и зато се сливају српски досељеници из Босне и Херцеговине и Хрватске. Прва колонизација извршена је на
територији Бачке, која је 1921. имала само 21% Срба. Након прве колонизације
њихов број се повећао за 3,8%, а након друге за 21,4%. Извршена прва колонизација требало је да поправи демографски положај Срба. У демографском раду
Б. Ћурђева износе се подаци везани за колонизацију Бачке, понављањем резултата истраживања Гаћеше. Колонизација је обухватила укупно 29.465 лица у
Бачкој, или 3,8% становништва.15 Досељавање има дугу историјску традицију,
политичку и економско-демографску садржину. Подручје плодне и простране
равнице, погодно за обраду и насељавање, никад се није одликовало високим
природним прираштајем. Исељавање 300.000 Немаца 1944. из Војводине неутралисано је спољном колонизацијом, која је обухватила око 250.000 Срба из
Босне и Херцеговине и Хрватске.
Република/покрајина
Босна и Херцеговина
Хрватска
Црна Гора
15

кј
119.230
82.157
47.669

Колониста
15.384
9.279
5.384

Бранислав Ђурђев, Послератно насељавање Војводине, Нови Сад 1995, 31
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Србија
АП Војводина
Македонија
Космет
Словенија

57.386
42.429
15.004
4.235
3.242

6.472
4.862
1.682
47
36316

Порекло колониста у Војводини после Другог светског рата

После Другог светског рата додељено је спољним колонистима Војводине 371.352 кј. Колониста је укупно 43.443.
Срби су потискивани током германске и мађарске колонизације у 18. и
19. веку захваљујући снази Аустроугарске, која новац за колонизацију није трошила на откуп земљишта, већ на унапређење живота колониста. Подизање
стандарда изостало је у обе српске колонизације. Етничко насељавање Срба у
време прве колонизације није извршено на рачун немачког и мађарског националног простора. Немачки и мађарски народ није после Првог светског рата
истиснут на рачун српског народа, већ је задржао стечено. Историјско право
Срба на простор остварено је након миграција у време и после Другог светског
рата.
Кретање становништва било је условљено политичким, економским и
социјалним приликама. Спровођење аграрне реформе, социјализација привреде, изградња индустријских предузећа, биће предуслови за кретање из неразвијених у јаче развијене пределе. Поређења ради, попис из 1931. говори о 554.261
мигранту, а 1948. било је 720.540 миграната рођених ван републике у којој су
пописани. Може се говорити о порасту миграната за 30%. Усељеници су у Вој16
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водини 1948. чинили 15,1% становника од укупне масе. Међу Србима су 50%
чинили досељени из Босне и Херцеговине у Војводину. Подаци из пописа становништва указују на то да је становништво рођено у Босни и Херцеговини
највише настањено у Бачкопаланачком (13.864), Новосадском (7.741) и Оџачком срезу (6.028), а у Кулском између три и четири хиљаде усељеника.17 Удео
од преко 50% досељеника заступљен је у срезовима Оџаци, Кула и Бачка
Паланка.
Највеће учешће у колонизацији имали су колонисти из Босне и Херцеговине, а највећи значај имали су они из Босанске Крајине, који су чинили четвртину досељеног становништва. Најмасовније одредиште колонизације били су
западна и јужна Бачка и Банат, у које је досељено 90% колониста.
Подручје
Бачка
Банат
Срем
Свега

Породица Чланова
5.177
32.337
7.293
47.062
1.064
6.355
13.534
85.754

Колонисти из Босне и Херцеговине насељени у Војводини после Другог светског рата

Највише колониста, 58,1%, досељено је у Бачку. Банат је населило
36,7%, Срем 5,2%. Босна и Херцеговина имала је рејон северног Баната и јужне
Бачке, док су западна Бачка, Срем и јужни Банат додатни рејони насељавања.
(Види табеле 130, 131. и 132)

Распоређеност колониста – територија колонизације 1945–1950. у Војводини

Колонисти из Босне и Херцеговине населили су западну и јужну Бачку и
северни Банат. Учешће колониста из Босне и Херцеговине износило је у северном Банату 53,7% од укупно досељених из БиХ. Босна и Херцеговина дала је
Војводини 3,2% становништва рођеног у Босни и Херцеговини. Неоспорно да
17

Бранислав Букуров, Порекло становништва Војводине, Нови Сад 1957, 7, 8, 23, 24, 25, 27
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је становништво Босне и Херцеговине чинило најјачу миграциону струју насељену у Војводини, односно јужној Бачкој.
Демографски рејони исељавања из Босне и Херцеговине:
1. Босанска Крајина дала је 24,4% свих савезних колониста или 3,2%
досељеника,
2. Срез Дрвар 14%,
3. Дрвар, Босанска Крупа и Босански Петровац дали су 10% савезних
колониста и
4. Херцеговина 9,9%.
Исељавање из Босне и Херцеговине током колонизације попримило је
размере егзодуса. Срез Дрвар имао је на попису 1948. само 17.978 становника,
јер се 41% њих иселило.18 Поређење пописних резултата из 1948. са резултатима из 1931. говори о значајном пресељењу становништва. Теоријски оквир за
наша истраживања пружају конкретни резултати пописа. Сматра се да је Војводину населило 100.000 Срба из Босне у периоду 1931–1948.
Рођени
Хрватска
Словенија
БиХ
Македонија
Црна Гора
Укупно:

Стално насељени
у Војводини
100.309
5.124
100.290
14.538
29.415
249.676

Миграције становништва 1931–1948. у Војводину

Војводина је у оквиру Србије примила, у односу на остале области,
више становништва 1948. Означена је као типично колонизационо подручје.
Војводина је примила 249.676 или 57,3% становника досељених у Србију. Празан простор за емигрирање становништва настао је услед емигрирања
Немаца, што је отворило додатни мотив за реализацију насељавања. Усељавање је прожето истим интересима: етничким, економским и социолошким. Ратно и послератно кретање попримило је несумњиво облик дужег кретања, које је
текло од прве и друге аграрне реформе и колонизације и наставило да тече кроз
другу половину 20. века.
Република
Србија
Хрватска
18

Примила
436.001
149.508

Дала
96.077
224.355

Разлика
+339.924
-74.837

Бранислав Ђурђев, Послератно насељавање Војводине, Нови Сад 1995, 65–67, 78–102
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Словенија
БиХ
Македонија
Црна Гора
Укупно:

37.811
53.792
30.442
12.986
720.540

56.955
210.904
49.683
82.566
720.540

-19.144
-157.112
-19.241
-69.580
0

Миграција становништва у Југославији 1948.

Колонизација је ослабила српске етничке позиције у Босни и Херцеговини и довела до осипања преко 80.000 српских становника Босне и Херцеговине,
што ће ојачати српски етнички елемент у Војводини. Колонизацију треба схватити као део обимних померања у другој Југославији, које су биле саставни део
континенталних померања везаних за исход рата. Зато се може закључити да је
колонизација имала националнополитичко обележје и била феномен југословенског и интернационалног простора. Миграције укључују социјални, демографски и политички садржај, који треба подједнако сагледавати, анализирати
и вредновати.19
Журба у спровођењу колонизације и нагло пресељавање нису оставили
време за припрему, која би подразумевала консултовање науке. Заједничко за
прву и другу колонизацију била је брзина. Политичке одлуке нису креиране,
већ доношене у ходу. Друга колонизација изведена је крајње политички прагматично, у кратком временском року, и оправдано је названа Осмом офанзивом. Прва колонизација имала је маратонско извођење и потрајала је две деценије. Препуштање случају било је око састава и бројности породица, неутврђивања ранијег занимања, непознавања географске средине и обичаја. Долазак
породица погинулих бораца и удовица са малолетном децом није доприносио
обради земље. Решавано је тиме политичко и социјално питање, улагано је у
будућност страдалих, а на штету продуктивности.
Позитивно је на колонисте деловала плодна земља, док је недостатак
шума био озбиљан недостатак. Прилагођавање становника отуда је потрајало и
утицало је на природни прираштај, који је у старом завичају износио преко
30%, а затим опада у новом завичају. Морталитет је имао узлазну линију, а
затим се стабилизује. Рат је смањио мушку популацију. Посебно је страдало
мушко становништво од 30 до 50 година живота. Иако енергични, досељеници
су имали потешкоће економске, културне и социјалне природе. Промене се
одражавају на живот у породици. Укључивање жена у друштвени живот, изван
породичног оквира, довео је до смањења наталитета. Велике породице трансформишу се у две или више одвојених мањих породица. Дели се скромна
колонистичка имовина и тако се подстиче напуштање пољопривредне производње.
19
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Миграција у Војводину имала је појачан интензитет у периоду после
друге српске колонизације. Из Босне и Херцеговине је у периоду 1953–1960.
досељено 52.145, а у периоду 1961–1970. још 42.008 миграната. Војводину је у
првом таласу населило укупно 354.618, а у другом 215.258 миграната. Природни ресурси и индустријализација имали су утицај на овако масовну миграцију.20
Закључак
Миграције или пресељавања из Босне и Херцеговине су пројекат изазван бројним политичким, економским и националним узроцима. Обе Југославије биле су немоћне да се суоче са последицама Првог и Другог светског рата.
Због тога је колонизација политичка, економска и морална сатисфакција народу који је жртва великог ратног егзодуса.21

Mara Sovljakov
Two Serbian colonizations as a motif for the Serbs migration
from Bosnia and Herzegovina to Vojvodina 1918-1950
Summary
Although exact demographic analyses are not possible, Vojvodina was a conventional immigration area for centuries. Colonization as a form of migration had
national and social significance, creating time and space with far-reaching consequences. The tendency of abandoning the Dinarides homeland, politically organized
by the state, settlement by colonization after the end of World Wars I and II will turn
into decades lasting movements caused by many reasons, both economic and political ones. Colonization as a part of the migration process will have repercussions of
great importance for the Serbian people. The phenomenon linked to the process of
colonization is ambiguous, because it went as a reflection of different interests, circumstances, intentions and capabilities. Large and rapid resettlements of the population are caused by extraordinary events, such as economic disruptions, wars, revolu20

Слободан Ћурчић, Једна мало позната масовна миграција ка Војводини, Зборник Матице
српске за друштвене науке, број 121, Сепарат, Нови Сад 2006, 69–76
21
Мара Шовљаков, Неки аспекти колонизације Срба Босне и Херцеговине у Јужну Бачку-упоредна анализа 1918–1950. Годишњак историјског архива града Новог Сада, број 3, Нови Сад
2009, 139–164
Колонизација Срба из Босне и Херцеговине 1919–1950. у Војводину је значајан научни изазов
коме сам посветила магистарски рад, који је у међувремену прерастао у књигу која није још
публикована.
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tions, political persecutions or natural disasters. Colonization is the most striking
population migration. After World War I immigrant families were volunteers, while
after World War II they were soldiers’ families. The land holding which allowed
existence was supposed to enhance adaptation to the new environment. Migrations in
the first half of XX century had an agrarian, national, social and political landmark.
Instead of 250,000 Germans who emigrated after World War II, the same number of
colonists immigrated. The process of migration contributed to national integration
and improved demographic situation in favor of the Serbian population. The both
colonizations were part of the same plan, which took into account the geostrategic,
national, religious, economic and political aspects.
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БОРБА ЗА ИЗГЛАДНЕЛУ СРПСКУ
БОСАНСКОХЕРЦЕГОВАЧКУ ДЕЦУ У СЕВЕРНОМ БАНАТУ
КРАЈЕМ ПРВОГ СВЕТСКОГ РАТА
Сажетак: Први светски рат, бојишта широм Европе, страдање војника
и осиромашеног српског становништва у Босни и Херцеговини, неповољни
власнички односи и неродне године изазвали су невиђену глад. Према подацима помрло је 100.986 деце до десет година. Верски великодостојници свих
вероисповести предузимају мере за спасавање деце. Предузете су мере за пребацивање у Војводину, Славонију и Хрватску и помиње се број од 12.270 деце.
У Архиву Храма Св. Николе у Великој Кикинди сачувани су списи који
нам делимично дочаравају ту борбу од почетка 1918. до 1920. године.
Матичне књиге, црквене и државне, те књиге и сећања потомака основа
су овога чланка.
Кључне речи: Велика Кикинда, северни Банат, Мокрин, Архив Храма
Св. Николе у Вел. Кикинди, Добротворна задруга Српкиња у Великој Кикинди,
глад, превоз, исхрана, лечење, сахране.
Од почетка 1918. год., када је Први светски рат улазио у најдраматичније и одлучујуће раздобље, најстарији запис је од 22. фебруара, када је већи део
деце био на лечењу.1
Овај прилог уобличен је тако да садржи три главне целине:
 Списак и редослед догађаја у вези са босанскохерцеговачком децом
1918–1919. у Великој Кикинди и околини,
 Спискови лечене босанскохерцеговачке деце у Великој Кикинди
1918–1919. и
 Списак умрле деце (проверен, исправљен и допуњен подацима из
државне матичарске службе, записан на мађарском језику и преведен
од запослене службенице, која је Mађарица).

1

Подробније је о наведеноме писала др Мара Шовљаков у књизи ''Глад у Босни и Херцеговини
и смештање деце у Војводину 1917–18''.
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Прва целина:
6/19. март 1918. год.
За путне трошкове од В. Кикинде до Лисине издато је 320 Кр. Потписују
се: Остоја Караћ, Максим Ђукић, Стеван Берић и Пера Билбија.
6/19. март 1918. год.
За путне трошкове од В. Кикинде до Бихаћа наплаћено је 160 Кр. Помињу се Павао Сучевић и Роса Алфировић.
8/21. март 1918. год.
Ђурађ Надрљански, изасланик овога Извр. одбора сместио је у: Тиса
Сент Миклушу (данас Остојићево) – 30 деце, до Чоке – 24, до Санада – 36 (и
два изасланика) и до Турске Кањиже – 50 деце. За превоз је исплаћено свега
271,50 Кр. (Миливој Поповић, парох).
16. март 1918. год.
Из списа упућеног епископу темишварском г.г. др Георгију Летићу,
наводе се подаци да је Извршни одбор у Вел. Кикинди преко 2.800 деце сместио, од тога у самој В. Кикинди 610 (1/5). Одбор је платио за стара војничка
одела 5.000 Кр. и донето је из Мишколца. За болничко лечење деце ван В.
Кикинде је издато 7.584,12 Кр. Свега 16.015,48 Кр.
Следеће општине су послале свој скупљени прилог овом Извр. одбору:
Меленци – 4.150, Т. Кањижа – 882, Т. Нађфала – 593, Краљево – 212,30, Старчево – 240,30.
- Скупљају се прилози (десетак спискова постоји) за бос.-херц. децу, јер
у В. Кик. долази око 800 деце. Сакупљено је 431 Кр. а СПЦ је дала 2000 Кр.
17. март 1918. г.
Милан Влајнић путује возом од В. Кикинде до Суботице, Винковаца,
Сегедина и назад са Паваом Вудчевићем из Босне. Трошак је 781,70 Кр.
20. март 2018. г.
Сава Станчић је предао г. П. Поповићу од приређене забаве добровољни
прилог од 150 Кр.
21. и 22. март 1918. г.
Јован Стојановић путује возом од В. Кикинде до Винковаца и назад са
децом и наплаћује 1.052,40 Кр.

216

ДРАГОЉУБ П. БАДРЉИЦА, Борба за изгладнелу српску босанскохерцеговачку децу...

28. март 1918. г.
Лука Игаз, гробар, наплаћује у више наврата за копање рака за умрлу
децу и за то по једној добија 2 Кр.
27. март/9. април 1918. г.
Од В. Кикинде је наплаћено за превоз возом до Елемира 123,50 Кр. за
44-оро деце.
март – април 1918. г.
За лечење 45-оро деце наплаћено је 2.912,56 Кр. (печати Торонталске
жупаније и Вел. Кикинде).
4–5. април 1918. г.
Милан Стојковић је путовао на релацији: В. Кикинда – Сегедин – Суботица – Винковци – Сегедин и назад, за шта је наплатио 978,08 Кр. 12. и 15.
априла и 18. маја је сахрањено седморо деце (Пера Поповић – Погребно предузеће).
16. мај 1918. г.
У Босну су враћена деца Петар Богичин и Јока Матковић (Иван Влаховић).
1. јун 1918. г.
Др Жигмунд Клемеш је наплатио 52 Кр. за лечење деце (мађ. језик).
2. јун 1918.г.
Евђенија Баковљева, благајница Добротворне женске задруге Српкиња,
предаје 1.000 Кр. прикупљених новаца за припомоћ бос.-херц. деци.
Маја и јуна т. г. умрло је 11 деце.
27. јул 1918. г.
Иван Влаховић, ђакон, наводи да је за исхрану четворо деце дато 7,20
Кр. за осам кг хлеба.
3/7. авг. 1918. г.
Љубица Чипчић је наплатила 42 Кр. за 1 квасац и комлов – 2 Кр., кување
за 20-оро деце (за свако дете по 2 Кр недељно).
11. август 1918. г.
Ђура Рајков путује у Сегедин и натраг са Јовом Десанчићем, бос. дететом због лечења очију. Трошак је 20,20 Кр.
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14. август 1918. г.
Соса Јаношев је наплатила 10 Кр. за путни трошак ''свога босанчета
Данила Мирковића, кога води натраг у Оросламош'' (данас Банатско Аранђелово).
29. август 1918. г.
За набавку 525 кг жита из државног магацина утрошено је 418,42 Кр.
(Душан Мирков, епитроп)
4. септ. 1918. г.
Васа Милићев је водио бригу о исхрани 27-оро и 30-оро деце и добио
134 Кр. (по две круне недељно по детету).
10. септ. 1918. г.
За 14-оро деце је наплаћен путни трошак возом од В. Кикинде до Варјаша 44,74 Кр. (Васа Милићев).
13. септ. 1918. г.
Панта Микић уплаћује 1.006 Кр. благајни Средишњег извршног одбора
за смештај бос.- херц. деце у В. Кикинди.
13. септ. 1918. г.
Софија Ајваз, привр. зам. тајника Добротв. задруге Српкиња, уплаћује
прикупљени новац за набавку рубља и одела 614,00 Кр.
16. септ. 1918. г.
Даница Бандић, учитељица, уплаћује 1.167,20 Кр. од Трговачке занат.
омладине од приређене забаве за исти циљ (одела и обућа) бос.-херц. деци.
19. септ. 1918. г.
За лечење 16-оро бос.- херц. деце наплаћено је 1.818,92 и 2.039,00 Кр.
19. септ. 1918. год.
Илинка Вуковић је примила 200 Кр. за неговање и прехрану деце, као
награду.
22. септ. 1918. г.
За телеграме је плаћено 15,85 Кр. Помињу се: Загреб, (Српска) Црња,
Кеча, Кларија, Ченеј, Немет.
Зорка Бојина за исхрану десеторо деце је добила 34 Кр.

218

ДРАГОЉУБ П. БАДРЉИЦА, Борба за изгладнелу српску босанскохерцеговачку децу...

7. окт. 1918. г.
Јелени Ћук је издато 1.905,00 Кр. за 30 капутића, два пара опанака, један
пар ципела и једну врећу.
2/15. окт. 1918. г.
Гавра Будишин даје прилог од 250,00 Кр.
27. октобар 1918. г.
Васа Милићев је за исхрану 10-оро деце добио 35 Кр.
30. окт. 1918. г.
Милан Влајнић наплаћује 347,54 Кр за путне трошкове на релацији: В.
Кикинда – Будимпешта – Мишколц и натраг...
Октобар 1918. г.
Иван Влаховић, ђакон, за вођење канцеларијских послова је месечно
добијао, у више наврата, 150 Кр.
1/14. децембар 1918. г.
Пера Поповић, главни тутор благајник је уплатио за смештај и издржавање бос. - херц. деце 5.000 Кр. по решењу Црквене скупштине у Вел. Кикинди.
31. дец. 1918. год.
Пера Поповић је наплатио 120 Кр. за погреб једне Херцеговке, самарица.
15. јан. 1919. год.
Пера Поповић је наплатио 80 Кр. ''за укоп једног Босанчета''.
11. март 1919. год.
Коста Брандић је продао три метра жита (120 Кр. х 3) 360 Кр.
18. април 1919. год.
Друштво ''Кишобран'' уплатило је 122 Кр. за ''Босанску сироту децу''.
25. април 1919. год.
Душан Коић је наплатио 50 Кр. за ''мазање деце од шуге, која немају
газде а налазе се у школи III/4'' (Треће четврти) (5 х 10 Кр). Видела Софија
Ајваз, српска народна учитељица.
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7. мај 1919. год.
Станко Митровић, владин изасланик за бос.-херцегов. децу, примио је
100 Кр. од пречасног Ивана Влаховића, на име путних трошкова за бос.-херцегов. децу из Вел. Кикинде у Сарајево (Преко Загреба).
10. мај 1919. год.
Манојловић у име Народне привредне банке уплаћује 611,76 Кр. као
прилог бившег Народног већа.
Петар Поповић наплаћује 90 Кр. за погреб Милана Балабана (умро 25.
марта 1919. год).
12. мај 1919. год.
Илинка Вуковић је наплатила 50 Кр. за мазање и купање од шуге, децу
која су у школи се налазила.
30. мај 1919. год.
Пера Поповић је наплатио 80 Кр. за самарицу (умрлог) Васе Деуре.
15. септ. 1919. год.
Душан Мирков, епитроп, добио је за брашно за прехрану бос.-херцегов.
деце 1.112,50 Кр.
19. септ. 1919. год.
Илинка Вуковић је наплатила 200 Кр. за неговање и прехрану.
21. септ. 1919. год.
Станко Митровић, повереник Одбора за ратну сирочад, наплатио је 180
Кр. од Српске црквене општине, Одбора за бос.-херцегов. сирочад у Вел.
Кикинди, за 60 дечака и девојчица из Босне и Херцеговине, који се повраћају са
прехране кући.
24. септ. 1919. год.
Душан Коић и Васа Милић су наплатили 40 Кр. што су одвезли децу
херцегов. и босанску на азлибан и сместили у вагон.
(Без датума)
Апотекар Милан Ивачковић, власник апотеке ''Код Светог Јована'' у
Вел. Кикинди је наплатио за 10 (десеторо) деце за лекове против глиста и ½ кг
против шуге. (као старатељи се јављају: Душан Бројчин, Душан Јанић, Ђурица
Шугић и Лаза Мартинов, вероватно из Иђоша)
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1. окт. 1919. год.
Администрација ''Српског гласника'' за оглас наплатила је 80 Кр. (Марко
Богдан, председник).
31. дец. 1919. год.
Софија Ајваз, потпредс. Добротворне задруге Српкиња из Вел. Кикинде,
уплатила је 360 Кр. у име припомоћи за бос.-херцегов. децу, прикупљену од
стране чланица м.(есне) Добр. задр. Српкиња.
Дец. 1919 / 5. јануар 1920. год.
Васа Милић и И.(ван) Влаховић потврђују да је исплаћено 90 Кр. за путни трошак деце и пратиоца у Бочар.
(Иван Влаховић, ђакон (1892 – 20. нов. / 3. дец. 1922. год. Умро од
туберкулозе плућа и костију)
Друга целина:
На основу сачуваних спискова лечене деце, оверених печатима великокикиндске власти у Торонталској жупанији, могу се сазнати имена и презимена
деце, те у којим местима и код којих домаћина су била смештена. Спискови су
написани на мађарском језику.
Сабљић Јефта (15 год.), (Сабљић Зекан и Јока Батиница у Карлову код
Недељка Поповог), Галић Љуб(о)мир (Елемир бр. 26), Глушац Ђура (Јозепово
бр. 13), Пролић Лаза (Врањево), Гајић Урош (Врањево), Лепојевић Васа (Врањево), Копрен Бојана (Врањево), Мандић Анђелија (Врањево), Станић Милан,
Филиповић Смиља, Стојнић Милева (Врањево), Барушић Миља (?, Штева,
Вида, Бочац, Б(ања) Лука), Латиновић Илија (Црна Бара бр. 3), Пјешчић Анђа
(Мокрин), Станковић Драгољуб (Црна Бара бр. 1), Кољибабић Димитар (Симо,
Анђа, Обзор, Љубиње, има Бандић), Дрљача Стана (Хиђош бр. 127), Сикилић
Никола, Малиновић Душан (Падеј бр. 18), Микшић Сава (Мали Семиклуш бр.
22), Чолић Сава, Каладрун Коста, Бибић Душан, Мајкић Јованка (Башаид),
Чуковић Мара (Црна Бара бр. 10), Н. Обрад, Бандић Стоја, Макивић Коста,
Скакић Пане, Бетегало Бранко, Шапоња Андрија, Балабан Лаза, Петровић
Сава, Племић Степаниа, Иванковић Ђурђина, Грбушић Марко (Мокрин бр. 54),
Ђиајић Јеремиас (Никола, Милица, Зарјечје, Бихаћ, има Бандић), Вујанић Јова
(Мића, Стана, Хргар, Бандић), Балабан Мирко (Карлово), Лубчић Мара, Кецојевић Кристина (Мокрин бр. 89), Балабан Лаза, Семић Богдан. Свега 45-оро
деце.
Укупан рачун је износио 2.912,56 Кр.2

2

Велика Кикинда. Обухвата време од 22. фебруара до 30. априла 1918.
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Дамјановић Ђуја, Сурдуковић Мара (Из Иђоша од Васе Ранковог, Ђука.
Пера, Липник?), Марковић Милан, Старчевић Јока (Милан и Милка или Раковац – Сарајево), Петровић Рада, Радујков Бошко, Бркин Ђура (Мали Семиклуш
бр. 20), Вуковић Риста (Оросламош, бр. 31), Вујадиновић Јова, Бранковић Раде
(Карлово), Мирнић Вид (Карлово), Петровић Цветко, Радукић Теодора (Карлово), Јанковић Вукашин, Глоговац Вишња (Мокрин, бр. 42), Вујовић Милан,
Мијановић Стана (Мокрин, бр. 14), Владелић Софија, Мишчевић Никола,
Филиповић Милка, Ковачевић Марко (Schöffer Sándor), Сагановић Тодор
(Мокрин бр. 185), Пјешчић Шпира (Мокрин бр. 134), Ковјенић Тоде (Карлово),
Глоговац Јован (Мокрин бр. 44), Јаковљев Младен (? из Карлова Dr Grün), Груичић Теша, Убовић Стојан, Медлић Степанија (Хиђош бр. 84), Капетинић Стоја (Т(урски) Бечеј), Ненадић Јована (Т. Бечеј), Перишић Ђуја, Вујанић Јова,
Павловић Милан (Сентпетер бр. 29), Вуковић Спасоје (Деска бр. 18). Свега 35оро деце.
Укупно је рачун износио 2.814,56 кр(уна).3
Марковић Јока, Белић Лазар (не зна се), Бранковић Бојан, Вујновић
Ђурђина, Дринић Јока, Кнежевић Миле, Коларов Зарија (Карлово), Караћ
Митар (Башаид бр. 22), Пуцар Мика (Бочар бр. 10), Чолић Ђока, Дудић Сретен,
Векић Милан (Хиђош бр. 75), Давидовић Тодор, Мирнић Вид (Карлово), Недимовић Никола (Може бити из Т. Бечеја), Глоговац Вишња (Мокрин бр. 42),
Вуксановић Алекса, Раца Никола, Ђукић Ђурађ, Бокић Цветко (Мокрин бр.
16). Свега 20-оро деце.
Укупно рачун је износио 2.842,00 Кр.4
Радуловић Стева, Грбић Смиљана, Врањеш Божа (?) (Т. Хиђош бр.74),
Барушић Смиља, Старчевић Богдан, Љубенко Марко, Дрљача Ђорђе, Делић
Душан, Дудић Сретен. Свега 9-оро деце.
Укупан рачун је износио 1.901,20 Кр.5
Племић Степанија, Жупљанић Јефта (Карлово), Радукић Тодора (Карлово), Миљановић Божана (Мокрин, из Мокрина од доктора (усвојен рачун),
Мичевић Вељко, Племић Анна (Код Саве Даљевог, опанчара, вероватно из В.
Кикинде), Перавија Драго, Шкарић Стана, Козић Перса, Скулић Криста
(Мокрин, из Мокрина од доктора, код Палчике Бадрљице (у кући), Мијатовић
Милан (од др Видака (Извештај), Перавија Бојан, Груић Сава (од др Симића
(Извештај), код Мите Будишиног), Бандић Стоја, Чолак Шанта, Белић Милан
(Т. Хиђош бр. 111), Умић Урош (Из Беодре од бележника (Извештај), Јанић
Кристина, Мијатовић Милан, Жужа Бранко (Dr Rott, од Милице Будишине),
Лулић Мариа, Спаравало Гојко, Иванић Мариа. Свега 23-оје деце.
Укупан рачун је износио 4.007,76 Кр.6
3

Велика Кикинда, 12. јун 1918. Обухвата време од 27. марта до 24. маја 1918.
Велика Кикинда, 14. јул 1918. Обухвата време од 16. марта до 17. јуна.
5
Велика Кикинда, 13. август 1918. Обухвата време од 26. марта до 12. јула.
4
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Коктеров Милосава, Бркљач Ђула, Дамјановић Ђуја, Бранковић Раде
(Карлово), Шапоња Андрија, Филиповић Милан, Милићевић Мара, Врањеш
Дева, Вукелић Илија, Добријевић Петра (Мали Семиклуш бр. 30), Ђукић Ђура,
Н. Јока, (idb) Павић Бошко, (ipj:) Павић Бошко, Ђукић Ђура, Јокић Стева (Чока
бр. 2). Свега 16-оро деце.
Укупан рачун је износио 2.039,00 Кр.7
Стојаковић Зорка (Меленци бр. 158), Мишчевић Никола, Н. Исак, Јованов Божа, Филиповић Милан, Мијатовић Милан, Рађевић Зорка, Батанић
Војин, Ђукић Ђура, Берић Миле, Перавија Боја, Чакармиш Срета (Карлово),
Ђукић Ђурађ, Бероња Милка, Опачић Смиља, Буковић Ђура (Падеј бр. 12).
Свега 16-оро деце.
Укупан рачун је износио 1.818,92 Кр.8
Каравдија Васа, Калоч Зарија (Карлово), Круљ Ђорђе, Сикимић Јова,
Зорић Стака, Племић Анна, Вукоић Стана, Перавија Драга, Ђапаи Ђура, Шево
Ђура, Круљ Ђорђе. Свега 11-оро деце.
Укупан рачун је износио 1.430,60 Кр.9
Шекарић Савета, Ђаковић Драга, Блашковић Милица, Перавија Лаза,
Бикић Петар, Гачин Сока, Дракулић Милица, Милић Марија, Ракановић Милосав, Иванић Мариа, Марјановић Бошко, Мрђа Спасоје, Бањар Тома, Почуч(а)
Милан, Почуча Миле, Ромић Никола, Вуковић Лука, Вуковић Тонка, Вуковић
Глигор. Свега 19-оро деце.
Укупан рачун је износио 4.218,20 Кр.10
Трећа целина:
Списак умрлих11
Р.
број
101

Датум
23.3 /
5.4.1918.
27. март
1918.

Име и презиме детета
Урош
Гајић
Ђорђе
Шарић

Имена
родитеља
Стојко
Милош и
Стана

6

Одакле су
Босна, Приједор,
Ферић
Сеница (?)

Разлог
умирања
сушица,
туберкулоза
-

Напомена
10 год. стар
''Умрло је у
болници босанско дете''.
10 год.

Велика Кикинда, 25. новембар 1918. Обухвата време од 1. маја до 28. октобра.
Велика Кикинда, 19. септембар 1918. Обухвата време од 15. маја до 28. августа.
8
На крају рачуна није стављен датум, али се по подацима види да се ради о времену од 31. маја
до 30. септембра 1918. год.
9
Велика Кикинда, 13. децембар 1918. год. обухвата време од 17. августа до 22. новембра.
10
Велика Кикинда, 8. фебруар 1919. год. Обухвата време од 29. јула до 18. децембра 1918.
11
Списак је допуњен и проверен подацима Државне матичарске службе 15. новембра 2018.
7
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28.3 / 10.
4.1918.

Милана
Маловић

Јова и Јевра

Сијар(ак)ци,
котар Рогатица,
Босна

запаљење
плућа

Смиља
Филиповић

Илија и
Стана

Горња Гађа (?),
Бихаћ

запаљење
плућа

Мара Шевић

Илија

105

106

-.-

139

23. IV /
5. V

145

IV–V

150

13. мај

155

15. мај

163

15. мај
9. мај

Јован
Вујадиновић
Јанка Јока
Старчевић
Софија
Владелић

Тоша и
Марија
Емил

Ђула Ђуја
Перић
Јована
Ненадић

запаљење
мождане
опнице

Мостар, Билећа

зап. плућа

Раковац, Пал(е),
Сарајево
Муслић, Билећа

сушица

Ђура и
Михаила
Ђорђе и
Петруша

Хргар, Босна

сушица,
туберкулоза
''hasvizkor''

Јово
Вујанић

Мића и
Милица

Хргар, Босна

зап. плућа

Вид Гајић

Марко и
Стака

Хргар, Босна

запаљење
плућа

Димитрије
Митар Караћ

Михајло

Врбљани,
Кључ, Босна

сушица

Васа

Димитрићи,
Гацко

запаљење
плућа

9. мај

201

202

12

V–VI
7. јун

-.-

Приватни рачун
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7 год.
(наводно)
Код Петра
Барбула (бр.
куће 1359)
11 год.
Дете је било
на исхрани
код Милеве
Пиперски (б.к.
2876)
7 год.
На исхрани
код Нике
Милића
16 год.,
надничар
9 год.
8 год.
(21. наплаћује
Пера Поповић, погребник, 48 кр.)12
7 год.
(17. маја Пера
Поповић
наплаћује 64
Кр)
6 год.
(17. маја Пера
Поповић
наплаћује 56
Кр)
10 год. Младен Рацков (?)
(5. јуна Пера
Поповић
наплаћује 48
Кр)
6 год.
(5. јуна Пера
Поповић
наплаћује 40
Кр)
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Ана
Иванковић

Петар и
Ђурђина

Бранидол,
Бихаћ

Ђуро
Бајић

Милош и
Ружа

Ресановци,
Граве, Лијевно

катар у
цревима

Сарајево

сушица

Мајка и
Љубица
Весков, 1
месец, (6. јуна
Душан
Ћошков
наплаћује за
подвоз деце
на сахрану 8
Кр)
4 год. На
исхрани са
матером код
Бојке удове
Милана
Будишиног
4 год.

Сарајево,
Д. Сухај
Бочац, Бања
Лука, Босна

сушица

7 год.

сушица

12 год.

5. мај

241

VI–VII
7. јул

246

-.-

247

-.12. јул

258

22. VII
4.
август

Сретен
Дучић
Ђура Ђорђе
Дрљача
Смиља
Барушић
Велимир
Перушић

Јован
Тома и
Вида
-

-

-

Марија
Бошњак

Трифун и
Доста

Предовац,
Гламоч, Босна

сушица

Јова
Круљ

Риста

Поцрње,
Љубиње,
Херцеговина

запаљење
плућа
запаљење,
шпанска
болест
запаљење
плућа

399

20.
октобар

454

X–XI,
1. нов.

473

4. нов.

Јован
Сикимић

Милош и
Вида

Влаховић,
Херцеговина

5. нов.

Милан
Белић

Јован и
поч. Марија

Сарајево, Босна

481

XI,
22. нов.

Ђорђе
Круљ

Риста

528

Ц(Ћ)уковац,
Херцеговина

591

4/17.
дец.

Савета
Шекарић

Поч. Ђока
и поч.
Ружица,
Божидар (?)

Пилотац,
Херцеговина

?

31. дец.

шпанска
болест, зап.
плућа
сушица

Дете, плаћено
56 Кр. за
сахрану
13 год.
У кући Милице Будишин.
Мајка је била
са дететом.
9 год.
Био је код Саве Стојков у
кући бр. 1318.
16 год.
12 год.
Умро у
Мокрину.
7 год.
Умро у
болници.
18 год.

''једна Херцеговка'', нема
података.
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?

15. јан.
1919.

73

4. март

7. март
1919.

109

26. март

150

7. мај

168

25. мај

187

15. јун

300

1. окт.

Пера Попуч

Ђура и
Јованка
Лука и
Марија

Злопољац
(Билећ(а))

Милан
Балабан

покојних
Милана и
Марте

Дрвар, котар
Бос. Петровац

туберкулозно зап.
мождане
опнице

Лаза Цвејић

Миле и
Јека

Мали Бадић,
Крупски срез

Васа Девура

Илија
(Перо) и
Марија

Угарци, котар
Лијевно, Босна

запаљење
мождане
опнице
оток на лицу

Данило
Марков

Марко и
Стана

Ти(с, ш)ковац,
кот. Лијевно

отровање
крви

С(Ш)тева
Саванов

Ђура и
поч. Спаса

Рибник, окр.
Кључ, Босна

запаљење
бубрега

''2 босанчета''
Анђа Јокић

запаљење
плућа

Врбљани, Кључ

''за укоп једног Босанчета'', нема
података.
10 год.
11 год.
Наплатио је
Пера Поповић, погребник, 192 Кр.
за две
самарице.
15 год.
Умро у овд.
Жуп.
болници. Укућанин бр. 77.
9 год.
11 год.
Умро у овд.
Жуп.
болници.13
11 год.
Укућанин бр.
81.
11. год. На
исхрани у
Бочару. Укућанин бр. 81.

Места у којима су била деца распоређена:
Башаид, Бочар, Варјаш (данас у Румунији), Велика Кикинда, Врањево
(део Н. Бечеја), Деска, Елемир, Јозепово (данас део Н. Кнежевца), Карлово
(данас део Новог Милошева), Мали Семиклуш (данас Остојићево), Меленци,
Мокрин, Оросламош (данас Бан. Аранђелово), Падеј, Санад, Сентпетар (данас
у Румунији), Тиса Хиђош (данас Иђош), Турски Бечеј (данас Нови Бечеј), Турска Кањижа (данас Нови Кнежевац), Ченеј (данас у Румунији), Чока, Црна
Бара.

13

На исхрани је био у Тиса Св. Миклушу (данас Остојићево). Сахрањен на гробљу преко
железничке пруге у Великој Кикинди.
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Подаци из осталих извора
''Пролеће 1918. доноси нам децу босанско-херцеговачку, изгладнелу,
голу, босу, коју теретним возовима превозе у Војводину, као и у Мокрин да се
прехране и остану жива, одвојена од породица њихових у Босни и Херцеговини.
Код Виде Новакове остаје све до своје удаје Јока Кокотовић, босанско
дете, а код Вељка Вртипрашког је Рака Роган из Билећа, који ће такође остати
становник Мокрина. Од 170 деце, колико је у Мокрин дошло на прехрану, свега неколико деце је остало за увек, остали су се већ после ослобођења до 1920.
скоро сви вратили својим кућама''.14
Судбине

Девојке из Мокрина 1927. Јока Кокотовић седи лево.

Јока Кокотовић је била смештена у кући Љубомира Новакова у Мокрину. Љубомир је био угледни домаћин и изабран је као посланик варошице
Мокрина на Великој народној скупштини у Н. Саду 1918.
год. Јока је остала у Мокрину, а изабрана за мис Мокрина
1928. године.
Јованка Миљановић Босанка се удала у Мокрину у
кућу Јанован, изродила децу, остала удовица, поново се
удала у кућу Белош, родила сина Анђелка, живела је на
салашу, ухапшена од Шваба, стрељана 9. јануара 1942. год.
у Мокрину и обешена испред Петровићеве трговачке радње.
Гојко Пудар је остао да живи у Мокрину, оженио се,
скућио, преживео заробљеништво у Немачкој. Син Никола
је завршио факултет (дипл. инж. геологије), живео у СарајеЈованка
Миљановић
ву а за време последњих ратних дешавања опет се преселио
са породицом у Мокрин. Изградио је кућу у Кикинди, где му је син Драгомир,
14

Димитрије Кнежев, Мокрин и Мокринчани, Београд 1979, 133
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као правник и адвокат, оставио траг и у политичком животу. Као члан ДСС био
је председник Извршног одбора Општине Кикинда.
Трива Кецман (Бравски Ваганац, Петровац), као седмогодишње сироче, у
време Првог св. рата предат је на прехрану једној српској породици у Ченеју
(данас у Румунији). Одрастао је и скућио се у Ченеју. За време Информбироа,
румунска тајна служба ''Секуритатеа'' вршила је на њега притисак да пређе у
Југославију и шпијунира у њену корист. Притисци су се повећавали, а Трива
није издржао, па је пиштољем пресудио себи.15 Син Стеван му бежи у Југославију, где је означен као румунски шпијун. Запослио се, али га је опет нешто
нагнало на грешку и покајнички се вратио у Румунију, где је означен као југословенски шпијун. Одлежао је силне затворе и доживео велике недаће. Живот
пише романе...

РТВ Нови Сад, са новинаром Бориславом Хложаном и екипом, снимила је
у кикиндском Историјском архиву 20. септембра 2018. год. прилог о овој теми,
стављајући јавности на увид сећања на ове драматичне догађаје у северном
Банату.
Спремност да приме децу имала су следећа места, која су упутила допис
да примају: Товарешево 90, Тараш 26, Врањево 200, Темишварска жупанија
1.000, Жабаљ 50, В. Семиклуш 55, Бегеч 60, Сент Андреја 40, Чаково 20, Каменица 50, Деска 55, Пелмоноштор 27... Торонталска жупанија имала је намеру да
збрине 1.109 деце, Чанадска 130, Вршац 88, Војка 30, Обровац 30. Лични примери указују на Јоцу Вујића, велепоседника и колекционара у Сенти, који је
примио десеторо деце и жену да их пази. Најважнију улогу у смештању деце
имао је Новосадски одбор. Он их је упућивао даље или смештао уз помоћ
месних одбора, у којима је водећу улогу имала мушка и женска омладина.
Добровољним прилозима грађана намиривани су путни трошкови, прехрана на
пролазним станицама, одећа, обућа... Најорганизованије су биле црквене
општине, које су ефикасно радиле на скупљању прилога. Скупиле су у Сент
Андреји 1.069, Врањеву 1.610, Старом Сивцу 5.000 и у Алибунару 181 круну.
Вршачки владика Змејановић скупио је у својој епархији 52.904 круне, а Српска Колонија 162. Примано је више од предвиђеног броја у Бачкој Паланци 105,
Новом Саду 156, Панчеву 379, Товаришеву 161, Молу 65, Омољици 25, Јарковцу 73, Избишту 127, Уљми 65, Орловату 117, Вршцу 320, Новосадској градској болници 11.656...
Закључак
Навршава се један век од завршетка Првог светског рата и последица
обиља несрећа које су уследиле. Овим догађајима није придаван достојан зна15

Љ. Грубић, наведена књига и чланак
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чај, па ће и ова збирка списа, података и овај скромни чланак послужити одговорнима да се овакве несреће не дешавају и не заборављају.
Извори
1. Архив Храма Св. Николе, Кикинда
2. Борислав Хложан, Спас за изгладнелу децу, ''Дневник'', Нови Сад
2018, Мокрин, 20. нов. 2018.
3. Димитрије Кнежев, Мокрин и Мокринчани, Београд 1979.
4. Душан Попов, Мокрин у револуцији, Нови Сад 1986.
5. Историјски архив Кикинда (ИАКи)
6. Љубомир Грубић, Кад у село слети вила, Одисеја Стеве Ченејца,
ИАКи, 2018.
7. Музеј, Кикинда
8. Шовљаков Мара, Глад у Босни и Херцеговини и смештање деце у
Војводину 1917–18, Издавачка кућа Прометеј, Београд 2018.
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ТЕКСТИЛНА ИНДУСТРИЈА САРАЈЕВСКЕ ОБЛАСТИ
(1918–1928)
Апстракт: У раду је приказано стање текстилне индустрије Сарајевске
области у периоду између 1918. и 1928. Прва деценија послије Првог свјетског
рата била је праћена потражњом за текстилним производима, па је отворено
више мањих фабрика за производњу различитих текстилних артикала. Поред
њих, истражене су и обновљене фабрике, основане за вријеме Аустроугарске.
Наведени су капацитети, производња и број радника у мјери у којој су то извори допуштали, будући да у посматраном периоду нису вођени статистички
подаци за текстилну индустрију.
Текстилна производња имала је карактер кућног обрта и била је организована на начин да се кућна производња сеоских слојева становништва сачува,
унаприједи и прилагоди домаћем и страном тржишту. Сеоско становништво је
потребе за текстилним предметима подмиривало кућним обртом, па је унутрашње тржиште било ограничено на мале градске средине, док је у иностранство
извозила само једна фабрика.
Иако је веома мали број становништва био запослен у текстилној индустрији, иста је имала битну улогу у почецима индустријализације Сарајевске
области и Босне и Херцеговине, као и у погледу представљања народне текстилне индустрије изван граница Краљевине Срба, Хрвата и Словенаца. Посебан допринос је дала побољшању економског положаја жена.
Кључне ријечи: текстилна индустрија, кућни обрт, фабрике, текстилни
производи, раднице, Сарајево.
Прве основе текстилне индустрије на простору Сарајевске области и
Босне и Херцеговине јавиле су се у кућној радиности предења и ткања по
ријетким сеоским домаћинствима која су имала разбоје. Предмети који су израђивани били су за личне потребе, а правили су се од сировина које су се производиле у властитом домаћинству (лан, кудеља, вуна). Малобројно градско становништво такође је израђивало одјевне предмете за себе, јер и ''грађански свијет је живио штедљиво. Што се год могло израдити у кући, није се куповало у
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чаршији. У кући се прело, ткало, кројило, шило, плело и везло. Од одијела се
набављало само горње мушко и свечаније женско код терзије, коме је даван сав
материјал, а он би покројио и сашио''.1
Захваљујући природним сировинама, првенствено домаћој вуни, ћилимарство има дугу традицију у Сарајевској области. У вријеме Турске у Босни и
Херцеговини се укоријенио оријентални тип уређења унутрашњости куће,
посебно код муслимана, а ћилим је био основни дио намјештаја. Израда и употреба ћилима касније се почела ширити и по хришћанским кућама.2 По одласку
Турака хришћани више нису имали ограничења у погледу показивања свог
имовног стања, њихов материјални положај се почео поправљати, па је употреба ћилима у украшавању куће постала честа.
Босна и Хецеговина је при аустроугарској окупацији 1878. била аграрна
земља. Главна препрека развоју индустрије била је непостојање инфраструктуре, прије свега жељезничке мреже и путног саобраћаја. Непостојање саобраћајница била је и главна препрека продирању у Босну страног капитала, без којег
се није могла развити индустрија, с обзиром на то да приватна иницијатива и
домаћи капитал нису постојали. Зато је аустроугарска власт приступила изградњи жељезничке мреже како би ''поправила'' материјални и социјални положај
становништва, а заправо да би могла да почне са експлоатацијом, прије свега
шумских и рудних богатстава. Како год, изградња путне мреже је највећи инвестициони подухват аустроугарске управе, што је имало вишеструки значај. У
периоду аустроугарске окупације капитал је улаган само у ону индустрију у
којој је био осигуран просперитет из разноврсности домаћих сировина, а таква
је била и текстилна индустрија.
У почетку су фабрике грађене у мјестима која су имала добре саобраћајне комуникације или су биле добро повезане са њима. Тако су се могле сировине довозити, а готови производи одвозити. С обзиром на то да је индустрија
била базирана на домаћим природним изворима, индустријске фабрике су
подизане у близини извора сировина и јефтине радне снаге.
1

''Мушки, који су због посла по цио дан били у чаршији међу свијетом, кројили би горње одијело увијек код терзије или абаџије. Али су у чаршију излазили у свакидањем изношеном одијелу и закрпљени. Скупи комади свечаног одијела чувани су, па су ношени рјеђе. Врло добро се
чувала и боља простирка (ћилими, јастуци и чохе за миндере). Таква простирка је стерана само
о највећим празницима и о породичним светковинама и весељима.'' Владислав Скарић, Из прошлости Босне и Херцеговине XIX вијека, Годишњак Историјског друштва Босне и Херцеговине,
година I, Сарајево, 1949, стр. 30
2
''Тек иза 18 века имамо поуздане вести о широј употреби ћилима и по хришћанским кућама, и
то имућнијим и отменијим, а тек с краја 18 века да су они ткани по хришћанским селима, што
значи да су употребљавани и на селу, али су сви ти подаци из оних крајева и места који су тада
били под аустријском влашћу, па је сасвим оправдано претпоставити да је баш ослобођење од
Турака и довело до таквог ширења употребе ћилима и њихове израде.'' Др Миленко С. Филиповић, Ћилими и ћилимарство у нашим земљама до средине XIX века, Гласник Земаљског музеја,
свеска XII, Сарајево 1957, стр. 189
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Текстилна индустрија се јавила у почетним фазама индустријализације
Сарајевске области. Разлог је био сама природа прераде и производње текстилних материјала, која је захтијевала улагање релативно мало капитала. Такође,
радна снага у текстилној индустрији није морала да буде стручна. Тешка материјална ситуација приморавала је неквалификовано становништво, прије свега
жене, да раде за ниске наднице.
Аустроугарска је 1888. основала Земаљску ерарну ћилимску ткаоницу у
Сарајеву, чији је ''циљ био, да научи раденице ткати на становима који су у ту
сврху према модерном искуству саграђени и да им након свршене науке исте
даде на послугу, те да на тај начин сукцесивно створи шток раденика''.3 Ткаоница4 је радницама давала пређу од које су оне ткале ћилиме и продавале их
Ткаоници. То је био први корак у развоју једне индустријске гране.
Четири године касније Земаљска влада је Ткаоницу реорганизовала и
проширила и од тада је носила назив Земаљска ерарна ткаоница ћилима у Сарајеву. Осим у Сарајеву, Ткаоница је отворила своје филијале широм Босне и
Херцеговине. Прва њена филијала отворена је 1896. у Крешеву. Број радника се
повећавао усљед реорганизације и проширивања, те извоза у иностранство. Док
је ''1892. било свега 30 раденица''5, године 1908. ''било је запослено 306 радница
на 190 станова те 13 мушкараца радника, који раде у бојадисаоници, столарници или као пословође''.6 Временом се Ткаоница афирмисала квалитетом својих
производа и добила многобројне награде и признања.7
Државна ткаоница беза и везионица у Сарајеву основана је 1892. са задаћом да шири и популарише домаћу ткалачку и везилачку индустрију. Бавила се
израдом ткања и везива. Основала је подружнице, од којих у Сарајевској области у Крешеву (само ткање), Високом и Фојници. Године 1908. било је ''запослено 155 радница на акорд и на надницу. Од тих радница има ткаља 91, везиља 28, научница 36.8 Одликована је највишим одликовањима на изложбама''.9
3

Joso Lakatoš i dr Aco Despić, Industrija Bosne i Hercegovine, Zagreb 1924, str. 184
''Прва Ткаоница била је смјештена у једном старом објекту, бившој пекари за турску војску.
Године 1903. подигнута је зграда Ткаонице ћилима у Сарајеву. Занимљиво је забиљежити да је
пројекат ове зграде Ткаонице ћилима у Сарајеву био намјењен још у оно вријеме за средњу
техничку текстилну школу, што открива далекосежне програмске намјере експлоататора у
даљем развијању и култивисању производње ћилима, персијских тепиха и гоблена.'' Radivoje
Papić, 100 godina tkaonice ćilima Sarajevo, Sarajevo 1979, стр. 19–21
5
J. Lakatoš i A. Despić, нав. дјело, str. 188
6
Izvještaj o upravi Bosne i Hercegovine 1908, Zagreb 1909., стр. 203
7
''У Бечу 1910. године, у Карслруеу 1891., у Темишвару 1891., Трсту 1891., у Загребу 1891., у
Паризу 1892., у Будимпешти 1896., у Бриселу 1897., у Бечу 1898., у Паризу 1900. и на такозваном Јадранском сајму у Бечу 1913. године.'' R. Papić, нав. дјело, стр. 22
8
Izvještaj o upravi Bosne i Hercegovine 1908, Zagreb 1909, стр. 204
9
''У Бечу 1891., Карлсрухе 1891., Темишвару 1891., Трсту 1891., Загребу 1891., Паризу 1892.,
Будимпешти 1896., Брусељу 1897., Бечу 1898., Паризу 1900., Брну 1908., Бечу 1910. и Сарајеву
1921.'' J. Lakatoš i A. Despić, нав. дјело, стр. 189
4
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Овакво организовање текстилне производње било је посљедица настојања да се кућна производња сеоских слојева становништва сачува, унаприједи и
прилагоди индустријској производњи, односно продаји на домаћим и страним
тржиштима. Аустроугарска је настојала да текстилни предмети имају мотиве
народног стваралаштва. У ту сврху су основане обртне10 школе и Етнографски
одсјек Земаљског музеја11 и отваране изложбе на којима је важно мјесто припадало текстилним предметима.
Оснивањем Земаљске ерарне ћилимске ткаонице у Сарајеву и Државне
ткаонице беза и везионице у Сарајеву постављени су темељи за развој текстилне индустрије у Сарајевској области и Босни и Херцеговини. Организована
кућна индустрија је постала важна индустријска грана.
Поред наведених творница, основаних од стране Земаљске владе, отворено је више мањих творница приватном иницијативом. У Сарајеву је ''једну
фабрику сукна и вунене робе основао још 1888. сарајевски грађанин Мухамедага Ужичанин, подигнувши фабрику на потоку Мошћаници у источном делу
града''.12 Фабрика13 је радила до 1894. и поново је отворена 1908. ''Обновљена
фабрика је имала двојак погон, турбину и локомобил, а упошљавала је око 20
до 25 радника. Израђивала је домаће грубо сукно, разне покриваче, шајак, а од
финије вуне и штофове.''14
Од осталих текстилних фабрика у доба Аустроугарске у Сарајеву радиле
су фабрика Аврама Левија Садића, основана 1900. године,15 ''Салом и друг'',
ткаоница вуне, памука и кокоса, која је нарочито израђивала оријенталну робу,
нпр. турске и арнаутске појасе, огртаче, шарене повезаче и друго, ''Ј. Рибичка и
Сиглхубер,'' која се, између осталог, бавила израдом ћилима од вуне и костријети, ''Ужичанин и Башчаушевић'', фабрика сукна и вунене робе у Сарајеву.
Егзистирала је и ''Прва босанска домаћа и умјетна индустрија'', коју је основао
Буки Е. Кабиљо, и радионица Лауре Ландау. У Сарајеву су постојале и фабрике

10

Одлуком Земаљске владе од 18. октобра 1913. одобрена је организација и настава женских
стручних школа за шивање рубља и кројење хаљина, Школски гласник, школски службени
лист Земаљске владе за Босну и Херцеговину, год. IV, Сарајево 1913, стр. 431; Прва таква школа основана је у Сарајеву 1. новембра 1913. (Опширније: Александра Пијук-Пејчић, Женска
стручна школа у Сарајеву (1913–1941), Гласник Удружења архивских радника Републике Српске, год. X, број 10, Бањалука 2018, стр. 188–194).
11
Земаљски музеј отворен је 1888. Етнографска збирка била је у оквиру Археолошко-умјетничко-историјског одјељења и бројала је 164 предмета текстилне индустрије. Spomenica u proslavu
50-godišnjeg opstanka Zemaljskog muzeja Kraljevine Jugoslavije u Sarajevu (1888–1938), Sarajevo
1938, str. 15
12
Todor Kruševac, Sarajevo pod austro-ugarskom upravom 1878–1918., Sarajevo 1960, str. 211
13
Опширније погледати у: J. Lakatoš i A. Despić, нав. дјело, str. 193–194
14
T. Kruševac, нав. дјело, стр. 212
15
А БиХ, Министарство трговине и индустрије Одјељење за Босну и Херцеговину (даље:
МТИ), кут. 26, бр. 301/22, л. 15
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гајтана Ибрахима Шахинагића и синова, основана 1864, и Риста Ј. Бесаровића,
основана 1885. у Ковачићима.
Униформе је израђивао Завод за униформе Самуел Шпацир у Сарајеву16,
а ћебад ''од чисте овчије вуне без икаквих других придодатака''17 Српска ћебеџијска задруга у Високом, основана 1908.
За вријеме Првог свјетског рата индустрија је страдала. Поред постојећих привредних проблема са којима се суочила Краљевина Срба, Хрвата и Словенаца, а који су били наслијеђени из XIX вијека, као што су аграрна структура
становништва, недостатак капитала, одсуство технологије, необразованост становништва и лоша саобраћајна инфраструктура, појавили су се и нови проблеми, као што су разарање фабрика, одлазак квалификованих радника18, инфлација, пад ионако слабе индустријске производње, губитак страног капитала.
Завршетак Првог свjетског рата дочекан је са повећаном потражњом за
производима текстилне индустрије. Поред многобројне сиротиње коју је требало одјенути, у овом периоду ојачале су и домаће трговачке грађанске породице,
које су жељеле да им домови изгледају љепше и удобније, а чланови породице
одјевени модерније.
Након стварања Краљевине Срба, Хрвата и Словенаца старе фабрике су
обнављане и подизане су нове. Новоосноване фабрике биле су мањег капацитета с обзиром на висину уложеног капитала, погонску снагу и број запослених
радника. Замах текстилне индустрије трајао је ''од 1918. до 1922. године'',19 када
је отворено највише текстилних фабрика. Године 1923. раст је заустављен због
привредне кризе.
Државна ткаоница ћилима Сарајево почела је са радом послије рата, са
доста скромним новчаним средствима. У првим годинама није имала редовног
буџета, него се морала сама издржавати, трошећи своје приходе на расходе.
Захваљујући доброј афирмисаности коју је стекла у претходном периоду,
фабрика је за кратко вријеме достигла предратни капацитет и пружила опет,
као и прије, ''радном свијету зараде''.20
Своје подружнице је имала по цијелој Босни и Херцеговини, а у Сарајевској области у Фочи, Јелечу, Чајничу, Високом, Крешеву и Фојници. Услови
за рад нису били добри у свим подружницама, јер просторије за ткање нису
биле намјенске, па стога нису ни одговарале потребама. Нпр. у подружници у
Фочи ''ткаоница се налази у бившој војној бараки, која има двије велике и свијетле просторије. Ту се налазе 15 станова за ткање. На овим становима запосле-

16

Bošnjak, kalendar za prestupnu godinu 1908., Sarajevo, 1907, str. 20
Просвјета, српски народни календар за преступну годину 1912., Сарајево 1911.
18
Квалификовани радници били су странци.
19
Dr Kemal Hrelja, Industrija i saobraćaj u Bosni i Hercegovini od 1929–1941. godine, Prilozi Instituta za istoriju radničkog pokreta Sarajevo, br. 2, god. II, Sarajevo 1966. str. 127
20
А БиХ, МТИ, кут. 92, бр. 3300, л. 4
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но је сада 21 радница''.21 У подружници Јелеч ''укупан број станова за ткање
босанских ћилима, који су до сада овдје постављени изнашају 16 комада. На
овим становима запослена је 51 радница''.22 У подружници у Чајничу, Ткаоница
нема на располагању просторију за радионицу, већ су ''станови постављени у
кућама самих ткаља. Укупно има 4 стана''.23 У подружници у Високом ''постоје
3 стана од 2 м ширине за босанске ћилиме, на којима је запослено 9 ткаља''.24 У
Крешеву се налазе ''укупно 52 стана, од ових је у заједничку радиону постављено 42 стана а осталих 10 станова налазе се код кућних ткаља. Укупно је запослено 167 ткаља од којих је 10 кућних''.25 У мјесту Вранци налазе се ''2 стана
код кућних ткаља и ове предавају израђену робу подружници у Крешеву''.26 У
Фојници Ткаоница ћилима има ''једну зграду у најму, у овој раде ткаље католичке конфесије, а ткаље муслиманске вјероисповијести раде у некадашњој
школској згради. У првој згради налази се 15 станова разних величина на којима је запослено 14 ткаља, дочим 6 осталих ткаља муслиманки је запослено на 6
станова''.27
Ерарна ткаоница беза и везионица у Сарајеву ''израђује домаће платно и
везиво. Платно се употребљава за мушко и женско рубље, женске мале и велике хаљине, а везиво за декоративне кућне предмете''.28 Временом, производња
је расла. За годину 1922. израђено је 3.000 комада.29 У периоду од октобра
1927. до октобра 1928. ''израђено је везене робе комада 3.410 и ткане робе метара 4.508''.30 Везену робу су чиниле сторе, завјесе, столњаци, постолњаци, пешкири, мали и велики покривачи, миљеи, јастуци, хаљинице, капице, марамице,
лиснице итд., а ткани су из дебелог и танког ткања и то саделука, ћерећета,
пирлита, бурунџука итд.
Са растом производње је растао и број радника. Ткаоница веза имала је
1922. ''око 300 радних снага, већином Муслиманке, којима је ово једино врело
зараде''.31 Године 1928. било је запослено ''укупно 406 радница''.32 Од тога у
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Исто, кут. 64, бр. 3416/24
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Исто, бр. 3675/24.
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А БиХ, Обласни одбор Сарајевске области (даље: ООСО), бр. 6746, кут. 11, л. 60
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А БиХ, МТИ, кут. 31, бр. 908/23, л. 1
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Сарајевској области радило је ''у централи 288 радница, у подружницама33 и то:
у Високом 33, Фојници 42, Крешеву 21, укупно 406 радница''. 34
Сви везени предмети израђивани су са оригиналним мотивима, али им је
облик и крој прилагођаван духу времена. Било је и иновација у смислу преласка са производње једног артикла на други, гдје се наилазило на одређене невоље, јер су раднице веома тешко прихватале рад на изради нових артикала. Тако
су раднице подружнице у Крешеву израђивале само ткане бруса завјесе, па су
се на стоваришту створиле залихе које се нису могле продати, јер артикал није
одговарао тадашњем укусу. Стога је Управа везионице обуставила њихову
израду, али је ''саставила и удесила према данашњој употреби нову израду ткања за раднице у Крешеву и послала материјал свим радницама 27.08.1926. са
образложењем те нове израде''.35 Међутим, пошто су раднице биле навикле на
ткање само бруса завјеса, израда новог артикла им је правила потешкоће и оне
су молиле да и даље израђују бруса завјесе. Да би се радницама у Крешеву изашло у сусрет, послана је ''пристав Марица Прица на 8 дана како би раднице
подучила о новој изради''.36
Своје производе продавала је домаћим потрошачима и странцима.
''Енглези и Нијемци врло радо купују сељачки вез, а Французи харемски вез''.37
Осим ерарне ткаонице беза и везионице, овом домаћом индустријом
бавиле су се и ''радња Лауре Ландау, госпођа Стана Бесаровић и двије Енглескиње, госпођица Хилда Нори и госпођица Драга Сардић''.38
Поред напријед наведених, у Сарајеву је 1922. постојало више фабрика
које су производиле различите текстилне производе, и то: ''Веста'' фабрика
капа, шубара и рубља, Сарајево; ''Шик'' фабрика капа и шубара, Сарајево; Сарајевска фабрика капа и шешира, Сарајево; Аврам Леви-Садић фабрика чарапа,
Сарајево; Ужичанин и Башчаушевић фабрика сукна и вунене робе, Сарајево;
Прва српска ћебеџијска задруга, Високо; Шабанагић Ибрахим и син фабрика
свиленог гајтана, Сарајево; ''Дора'', индустрија рубља (Алберт Финци и др.),
Сарајево; М. Петровић и др. фабрика шамија и јеменија, Сарајево''.39
Производњом разних врста капа бавило се више фабрика. ''Веста''
фабрика капа, шубара и рубља, Сарајево ''постоји од 15. фебруара 1921. Производи дневно 8 дужина и ради на 25 шиваћих машина с ногом (без струје). Запослено просјечно 16–20 радника-ца.''40 ''Шик'' фабрика капа и шубара Сарајево
33

Подружнице су постојале и ван граница Сарајевске области: у Травнику је било запослено
16, а у Штрпцима шест радница.
34
А БиХ, ООСО, бр. 6746, кут. 11, л. 60
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А БиХ, МТИ, кут. 93, бр. 3979/26
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А БиХ, МТИ, кут. 31, бр. 908, л. 1
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''постоји од новембра 1921. године. Израђује од 16 до 20 дужина дневно и више
према потреби. За погон шиваћих машина рабе се електрични мотори. Просјечно запослено око 40 шваља и помоћница и 5–8 чиновника и намештеника, те 2–
4 трговачка путника.''41 Сарајевска фабрика капа и шешира у Сарајеву ''постоји
од 1. новембра 1920. Производи 500–600 дужина мјесечно. Предузеће ради
моторном снагом са укупно 4 мотора. Просјечно радника држи запослено 40–
50''.42
У Сарајеву је постојала и фирма ''Самуел Ј. Хајон'', твртка за ''прављење
и продавање шајкача и шубара у Сарајеву''43 и Прва босанско-херцеговачка
радионица шамија и јеменија Михајла К. Петровића, основана 1920.
Фабрика Аврам Леви Садић Сарајево наставила је са производњом
мушких, женских и дјечијих чарапа и послије рата. ''Производи cca 3.500 дужина седмично. Предузеће ради моторним стројевима са снагом од 14 коњских
сила. Просјечно запослено 100 радника''.44
Индустрија рубља ''Дора'' основана је у Сарајеву у децембру 1922.45
Израђивала је годишње 80.000 дужина разнога рубља.
Израду ћебади наставила је послије рата Српска ћебеџијска задруга у
Високом. ''Око израде ћебета запослено је 200 душа, које преду и ткају вуну.
Могу да израде око 10.000 комада ћебета, кад раде цијелу годину. Ћебета праве
од кожарске (табачке) вуне, која се добија при штављењу овчијих кожа.''46
Сличном производњом бавила се и Домаћа индустрија ћебета, пуцане вуне и
памука у Сарајеву Душан К. Милић, која је почела са радом 1. новембра 1922.47
Кићанке за фесове су у Сарајеву производили Гавро Леви и Исламага
Вранић и син.
Гајтане су производили Ибрахим Шахинагић и синови Сарајево, Мoисе
Д. Салом и Фабрика гајтана, коју је основао, како је напријед наведено, Ристо
Бесаровић 1885.
Из периода аустроугарске окупације наставиле су радити сљедеће
фабрике: Буки Е. Кабиљо, прва босанска домаћа и умјетна индустрија у Сарајеву, Ужичанин и Башчаушевић, фабрика сукна и вунене робе у Сарајеву, Прва
босанско-херцеговачка ручна и механичка ткаоница вуне, памука и кокоса у
Сарајеву, Ј. Рибичка Сиглхубер, Сарајево, која је израђивала, између осталог,
вунене ћилиме и сагове од костријети.
Постојале су још и Механичка фабрика ужарске робе Силвије Папо
Сарајево, Јосеф Л. Кабиљо творница рубља Сарајево, ''Мерино'' к. д. Сарајево,
41
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ХАС, Градско поглаварство – Сарајево (даље: ГП–1), бр. 4236/23
46
J. Lakatoš i A. Despić, нав. дјело, 198
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творница плетене робе, Исак Д. Кабиљо, творница подвеза за ципеле, ''Јорган''
индустрија покривача Сарајево.
У Сарајеву је кратко радила (1925/26) и творница мушких одијела Самуела Мемеса, која је имала ''42 радне снаге''.48
Иако је становништво живјело у оскудици, а незапосленост била на
висока, Ткаоница ћилима није лако могла наћи раднице, па су често морале
интервенисати и среске власти. Енергичне мјере Среза Фоча на побољшавању
заинтересованости женског дијела становништва за рад у подружници ткаонице у Фочи није уродио плодом. Разлог избјегавања овог посла, како је изјавио
начелник Среза Фоча, био је ''слаба награда за рад''.49 Да би се жене анимирале
на запошљавање, Ткаоница је ''издала проглас у којем почетницама нуди стипендију у износу од 360 К која би се у 6 мјесечним оброцима по 60 круна оним
ткаљама исплатила, које би се обвезале, да ће у ткаоници 3 године радити. Упркос томе није се ни једна од тамо запослених ткаља за подјелење такве стипендије јавила''.50 На слаб одзив радница утицала је и вјерска припадност. ''Муслиманско женскиње у Фочи, нерадо иде у ову ткаоницу да ради, јер је управа и
надзор ове филијале повјерено неком Николићу, па фочанске муслиманке неће
да се мијешају са иновјерцима.''51 Због овога су се појавили приједлози да се
подружница Ткаонице у Фочи преуреди на начин да муслиманке буду сепариране у једној дворани. Међутим, до краја посматраног периода то није урађено.
Кућни обрт је вијековима покривао све потребе сеоског становништва.
Развојем индустријализације крајем друге половине XIX вијека постепено је
почео да се повлачи. Међутим, у Сарајевској области у посматраном периоду и
даље је имао велику улогу. У оквиру кућног обрта израђивани су ћилими, платно, сукно и разни одјевни предмети за властите потребе, док се мањи дио продавао. ''Као кућни рад са производима за властиту употребу или за продају развијено је свагдје, гдје се тимаре овце и гдје се код куће прерађује вуна.''52 Ткање ћилима (и серџада) у кућном обрту ''је истина у првом реду рад муслиманске жене, од које су онда научиле ткати ћилиме и жене кршћанке''.53 Серџаде су
имале велику важност у вјерском погледу, због чега су ''много помније израђиване од обичних ћилима, а многе су често и од велике умјетничке вриједности.
Овај вјерски моменат био је и једини узрок, да се умјетност у ткању ћилима
могла у толикој мјери развити само у крајевима, гдје живе муслимани''.54
Међутим, ни кућни обрт није био нарочито развијен, јер је број станова
у Области био недовољан. Поред недостатка станова, само ријетке куће Сара48

А БиХ, МТИ, кут. 93, бр. 4297, л. 20
А БиХ, МТИ, кут. 16, бр. 4635
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А БиХ, МТИ, кут. 16, бр. 4635
51
А БиХ, МТИ, кут. 39, бр. 6007/23, л. 5
52
Владимир Ткалчић, Сељачко ћилимарство у Југославији, Загреб 1929, стр. 2
53
ХАС, Збирка варија (даље: ЗВ–576), кут. 15, бр. 463, л. 1
54
ХАС, ЗВ-576, кут. 15, бр. 463, л. 2–3
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јевске области биле су одговарајуће простором за постављање станова за ткање.
Производи текстилне индустрије Сарајевске области продавани су на
домаћем тржишту, а мањи дио се извозио. Од фабрика Сарајевске области само
је Државна ткаоница ћилима своје производе извозила у иностранство. У периоду од 1919. до 1925. извезено је у иностранство ''свега 1.488 комада ћилима.
Ћилими су највише извожени у Аустрију, Чехословачку, Њемачку, Белгију,
Холандију и Енглеску''.55 Куповна моћ становништва Сарајевске области није
била висока, је је Област била аграрна, са становништвом које није представљало озбиљну куповну снагу. Највећи дио сеоског становништва је своје
потребе за текстилним предметима подмиривао израдом у властитом домаћинству, тако да је унутрашње тржиште било ограничено само на мале градске средине.56
До Првог свјетског рата у домаћем кућном обрту употребљавале су се
сировине пољопривредног поријекла. За вријеме аустроугарске окупације
сировине за фабрике текстилне индустрије су се и увозиле: ''памук за ткање из
Енглеске, конац за вез из Француске и Швајцарске, златну жицу за вез из
Аустрије''.57 У посматраном периоду лан и кудеља за влакно58 су узгајани у
Сарајевској области, али то није било довољно за подмирење потреба текстилне индустрије. Свила се није производила, јер се није његовало дударство и
свиларство59, а број оваца није могао подмирити потребе за вуном. Стога су се
сировине за текстилну индустрију куповале углавном код домаћих трговаца
који су их увозили. Све машине неопходне за производњу су се увозиле из иностранства, а алат је набављан од домаћих произвођача.
Године 1922. за производњу ћилима ''употребљена је углавном вуна далматинског поријекла. За бољу тканину, као стољњаке, креветњаке, ангорске, те
свилене ћилиме, увежена је потребна сировина из Енглеске, односно Швицарске, будући се у земљи не израђује. Пређа за обичне ћилиме и узлане ћилиме
опредена је дјелимично у Сарајеву а дјелимично у предионици у Шибенику.
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Будимир Миличић, Привредни развитак Сарајева 1919–1941. године, Прилози Института за
историју, бр. 18, год. XVII, Сарајево, 1981, стр. 165
56
У Сарајевској области по Попису становништва 1921. живјело је укупно 30,33%, а по Попису
становништва 1931. године 29,76% градског становништва. Дефинитивни резултати пописа
становништва од 31. јануара 1921. године, Сарајево 1924; Definitivni rezultati popisa stanovništva
od 31. marta 1931. godine, knj. 2, Beograd 1938.
57
А БиХ, МТИ, кут. 31, бр. 908, л. 1
58
Године 1926. лан за влакно био је посијан на 155 хектара земљишта, чија је просјечна родност била 800 кг по хектару; конопље је било на 171 хектару, а њена родност је просјечно износила 450 кг по хектару. А БиХ, Велики жупан Сарајевске области (даље: ВЖСО), през. бр.
156/27, л. 46
59
А БиХ, ВЖСО, през. бр. 23095/26
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Памучна основа за перзијске ћилиме добављена је из домаће предионице памука у Дугојреси.''60
Творнице текстилне индустрије промовисале су своје производе у штампи и на изложбама. У Сарајеву је у Градској вијећници 1921. била организована
Занатско-индустријска и пољопривредна изложба.61На првој изложби овог типа
послије ослобођења били су изложени домаћи производи, а додијељене награде
свједоче о високом квалитету производа. Из области текстилне индустрије на
изложби је Сарајевска фабрика капа и шешира Ристе Аврамовића одликована
златном медаљом. ''Та се је фабрика не само израдом свих врста капа, шпортских, за даме, господу и дјецу, него и елегантних шешира, штофаних и штепованих, толико уздигла, да је то данас једна од првих фабрика ове врсте у нашој
краљевини.''62 Творница сукна и шајака Мухамеда Ужичанина и Башчаушевића
на Змајевцу код Сарајева одликована је златном колајном, а ''изложила је велику количину својих красно израђених производа домаћег сукна, шајака, штофова, разне вунене пређе за ћилиме и чарапе, разних дека (бјелица), разних бојадисаних и ваљаних вунених предмета и свих вунених прерађевина''.63 Босанска
умјетна индустрија ручних радова Лаура Ландау такође је награђена златном
колајом. ''Особито се истичу гобленске слике, напосе дивна слика Његовог
Величанства Краља. Изложена је красна колекција келимских застора у народним бојама, чилиме, смирна чилиме, разних врста народних везова, јастука,
касета и т.д.''64
Државна ткаоница ћилима је на изложби у Скопљу 1928. одликована
златном колајном.65 Државна ткаоница ћилима и Државна ткаоница беза и
везива своје производе су излагале и на изложбама у иностранству.
Закључак
У посматраном периоду није била тачно дефинисана текстилна индустрија, односно није тачно било одређено шта је све спадало у текстилну индустрију,66 што је представљало потешкоће у истраживању и писању рада. Утврђивање тачног броја текстилних фабрика није било могуће усљед недостатка
статистичких података о текстилној индустрији који нису прецизно вођени.
Због тога се није могао са сигурношћу утврдити ни број запослених. Будимир
Миличић наводи да је у текстилној индустрији у Сарајеву у посматраном пери60

А БиХ, МТИ, кут. 31, бр. 908, л. 1
Женама је било дозвољено да погледају изложбу једно послијеподне (од 2 сата па до навече)
у циљу немијешања са мушкарцима. Narodno jedinstvo, god IV, br. 196, 26. septembar 1921.
62
Исто
63
Исто
64
Исто
65
А БиХ, ООСО, кут. 11, бр. 6746, л. 58
66
Тек је Законом о радњама 1931. године то урађено.
61
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оду било запослено укупно 2.685 радника.67 Ако овоме броју додамо број запослених радница у подружницама Државне ткаонице ћилима и Државне ткаонице беза и везива и број радница Српске ћебеџијске задруге у Високом, којих је,
према доступним подацима, било близу 600, можемо констатовати да је укупан
број становника који се бавио индустријом и од ње се издржавао у Сарајевској
области био низак.68
Подаци до којих смо дошли говоре да је наслијеђеним и обновљеним
фабрикама из времена аустроугарске окупације и отварањем нових текстилна
индустрија Сарајевске области била ограничена на градске средине, прије свега
на град Сарајево. Била је концентрисана у двије веће фабрике: Државну ткаоницу ћилима Сарајево и Државну ткаоницу беза и везионицу и више мањих.
Нове фабрике осниване су у периоду од 1918. до 1922. и биле су мањег капацитета с обзиром на висину уложеног капитала, погонску снагу и број отворених
радних мјеста.
Куповна моћ становништва Сарајевске области није била висока, јер је
Област била аграрна, са становништвом које није имало озбиљну куповну снагу. Највећи дио сеоског становништва је своје потребе за текстилним предметима подмиривао израдом у властитом домаћинству, тако да је унутрашње
тржиште било ограничено на мале градске средине. Од фабрика Сарајевске
области само је Државна ткаоница ћилима своје производе извозила у иностранство. Многобројне награде добијене на изложбама говоре о високом квалитету текстилних производа који су се производили од сировина купованих од
домаћих трговаца, који су их увозили будући да су сировине домаћег поријекла
биле недовољне.
Организовање текстилне индустрије одиграло је битну улогу у побољшању економског положаја становништва, посебно његовог женског дијела.
Ово је била једина индустријска грана која је пружала могућност жени да се
запосли и стиче властите приходе. Иако је веома мали број становништва био
запослен у текстилној индустрији, она је имала битну улогу у првим почецима
индустријализације Сарајевске области и Босне и Херцеговине, као и у представљању народне текстилне индустрије изван граница Краљевине Срба, Хрвата и Словенаца.
На даљњи развој текстилне индустрије у периоду од 1918. до 1928. утицали су недостатак домаћих сировина, домаћег капитала, потребних машина,
стручне радне снаге, ограничено домаће тржиште и јака страна конкуренција.

67

Б. Миличић, нав. дјело, стр. 159
По Попису становништва 1931. индустријом се бавило и од ње издржавало укупно 52.355
становника, што је чинило 14,31% укупног становништва Области. Definitivni rezultati popisa
stanovništva od 31. marta 1931. godine, knj. IV, Sarajevo 1940.
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SLIKAR PERO B. POPOVIĆ
I NJEGOVI BANJALUČKI UČENICI
Apstrakt: Slikari Vilko Gecan (1894–1973) i Milivoj Uzelac (1897–1977),
ključne ličnosti hrvatskog ekspresionizma, prve slikarske pouke dobijaju od septembra 1911. do juna 1913. godine na Gimnaziji u Banjaluci kod profesora Pere B.
Popovića (1881–1941). Zatim se obojica, iz porodičnih razloga, sele u Zagreb, gdje
nastavljaju umjetničke studije. Ubrzo se razilaze. Gecan i dalje naukuje u Zagrebu,
zatim u Minhenu, a Uzelac odlazi prvo u Prag i onda u Francusku, gdje ostaje do kraja života. Bez obzira na godine i geografsku udaljenost, Gecan i Uzelac nikada nisu
prekinuli prijateljske veze, a često su se sjećali svojih banjalučkih dana, profesora
Pere B. Popovića, kojem se 1937. godine jedan od njih, Vilko Gecan, obraća pismom
u kojem se interesuje, traži pomoć i savjet u vezi sа njegovom eventualnom izložbom
u ovom gradu. Sadržaj pisma je ostao nepoznat. Ovdje donosimo pismo ili odgovor
koji profesor Popović upućuje svom učeniku Vilku Gecanu.
Ključne riječi: Pero Popović, Vilko Gecan, Milivoj Uzelac, Banja Luka, izložba, pismo.

Pero B. Popović

Htjelo se da se dvojica srednjoškolaca, sedamnaestogodišnji Vilko Gecan (1894–1973) i četrnestogodišnji Milivoj Uzelac (1897–1977), budući slikari i
ključne ličnosti hrvatskog ekspresionističkog slikarstva, 1911. godine nađu, da se sretnu u nekoj od učionica Gimnazije u Banjaluci i da njihovo prijateljstvo
potraje dugi niz godina, čak i decenija, sve do njihove
smrti ili odlaska. A kada se 1913. godine, iz porodičnih razloga, sa roditeljima presele u Zagreb, oni pohađaju istu, Slikarsku školu Tomislava Krizmana (1882–
1955), u kojoj počinju da grade svoje rukopise. Tu se i
razilaze. Gecan se upućuje u Minhen, gdje pohađa
Akademiju likovnih umjеtnosti u klasi profesora Eriha
Hekela (Erich Heckel, 1883–1970). Gecanova slika
prolazi prvo snažnu ekspresionističku fazu, poslije
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koje u njegovim ovakvim radovima ima i elemenata kubokonstruktivističke orijentacije. Uzelac, koji ostaje u Zagrebu, 1913–1914. godine uči u Privremenoj školi za
umjetnost i umjetni obrt kod Otona Ivekovića (1869–1939), a godine 1915. bježi od
rata u Prag. Povremeno pohađa Akademiju likovnih umjetnosti kod Jana Prajslera
(Jan Preisler, 1872–1918) a zatim se 1919. godine vraća u Zagreb. Poslije nekoliko
godina, 1923, odlazi u Pariz, iz kojeg se 1963. seli na imanje Posto Sobre u južnoj
Francuskoj. Uzelčeva slika prošla je nekoliko faza, od rane ekspresionističke, preko
neokubističke do neoklasicističke.
Njihove banjalučke godine, sjećanja na gimnazijske dane, na grad, na prve
slikarske pouke u Gimnaziji kod profesora Pere B. Popovića (1881–1941), njihovog
prvog učitelja vještina, nikada nisu zamele daljine, drugi ili drugačiji ambijent ili
okruženje. Naprotiv, u nekim presudnim ili za njih značajnim trenucima oni se obraćaju profesoru željni njegove podrške, savjeta. Kao nekada u Banjaluci, Pero B.
Popović s radošću dočekuje svaki glas od njih i, koliko mu se da, on prati njihove
puteve u svijetu likovnog iz svoje, od 1930. godine, nove, sarajevske vizure. Pero B.
Popović stilski, poslije pređenog puta, prevaziđenog Bukovčevog poentilističkog
načina, u svoje djelo uvodi lazurno slikanje, zatim radi nešto pastuoznije, smjelo
uvodi u svoju sliku kontraste boja, a tu je i uvijek siguran crtež, i sve ovo na množini
njegovih radova na kojima tematski dominiraju ženski akt, mrtva priroda i pejzaž.

Iz banjalučkih i zagrebačkih dana: Milivoj Uzelac i Vilko Gecan

Kada se Vilko Gecan aprila 1937. godine obrati svom profesoru pismom u
kojem traži savjet za eventualnu izložbu u Banjaluci, Pero B. Popović, od 1930. u
Sarajevu, daleko od ovdašnje sredine, poznanika i prijatelja, odgovara svom nekadašnjem učeniku, ne preporučujući sebe za veze sa sredinom, ali ni sredinu za eventualnu Gecanovu izložbu i kaže u pismu:
Dragi moj Gecane,
jedva jednom da Ti odgovorim na Tvoje pismo, koje me je za časak vratilo u
ona lijepa vremena kad smo bili u B. Luci. Vidim da si po osjećajima ostao isti. Tvoj
uspjeh me jako veseli. Pratio sam preko novina tvoj rad i drago mi je ako sam ma šta
pridonio. Ti svakako pretjeruješ. Ti bi bio i bez mene ono što si. Talenat se donosi
sobom na svijet.
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O toj izložbi, koju namjeravaš da prirediš u B. Luci, ne znam šta da ti kažem.
Poratna Banja Luka, onakva kakvu je ja znam, mene lično je gušila i ja sam sretan
da sam se je oslobodio.
Ja sam je napustio prije sedam godina i kakva je danas, ne znam. Znam da su
neki izlagali tamo, ali s kakvim uspjehom ne znam. Da ti savjetujem da izlažeš, bojim
se učinićeš nepotrebne troškove koji ti se možda neće isplatiti.
Ne znam ni na koga da te uputim, jer su moje veze s B. Lukom vrlo labave.
Valjda će se pružiti prilika da nekad ipak vidim tvoje radove. Vidio sam jednu
reprodukciju tvoje mrtve prirode čini mi se u Hrvatskoj reviji. Dopala mi se vrlo.
Nadam se da ću, ma kojom prilikom i ma gdje, viditi i koji original.
Želim ti svaki uspjeh i dobro i iskreno te pozdravljam.
Tvoj Pero B. Popović prof. II gimn.
Sarajevo 14/4 37.11
Izložba Vilka Gecana te godine, ali ni kasnije, nažalost, nije priređena u
Banjaluci. Da li je razlog Gecanovog odustajanja od izložbe bilo mišljenje ili savjet
profesora, ne znamo, ali je sasvim sigurno da je u Banjaluci, kao bezbroj puta do
sada, iz neobičnih razloga, propuštena prilika da se prepozna još jedan od načina za
oživljavanje likovnog života sredine, u kojoj bi se sretali neka značajna stara, ali i
nova imena, pokretale granice kreativnog u gradu nagore, naviše.
Zaključak
Kada se sedamnaestodišnji Vilko Gecan (1894–1973) i četrnaestogodišnji
Milivoj Uzelac (1897–1977), ključne ličnosti hrvatskog ekspresionističkog slikarstva, sretnu 1911. na Realci u Banjaluci, gdje uče kod slikara Pere B. Popovića
(1881–1941), godinama i decenijama zatim oni će samo učvršćivati svoje prijateljstvo i to sve do smrti ili odlaska. A kada se, iz porodičnih razloga, 1913. godine presele u Zagreb, Gecan i Uzelac uče kod Tomislava Krizmana (1882–1955) i zatim se
razilaze. Gecan odlazi u Minhen na Akademiju likovnih umjetnosti, odakle se vraća
kući, a Uzelac se prvo upućuje u Prag, zatim u Francusku, gdje ostaje do kraja života.
Fizička udaljenost, a ni nova sredina ili sredine nisu zamele njihove banjalučke godine i oni im se često vraćaju. Gecan namjerava 1937. godine da organizuje izložbu u
Banjaluci, te se tim povodom pismom obraća profesoru Popoviću tražeći savjet ili
pomoć u vezi sa svojom namjerom. Pero B. Popović se ne preporučuje za moguću
pomoć jer se udaljio i ne poznaje dovoljno prilike za izložbu u ovoj sredini, od 1930.
godine živi u Sarajevu, u drugačijoj sredini, pa ipak, koliko je u mogućnosti da savjetuje, on smatra i piše da nije siguran da bi banjalučka sredina bila mjesto gdje bi
Gecan trebalo da predstavi svoje djelo. Gecanovo pismo profesoru Popoviću je izgubljeno, a Popovićevo slikaru Gecanu je sačuvano i u privatnom je vlasništvu nasljednika Vilka Gecana u Zagrebu.
1

Pismo je u vlasništvu nasljednika Vilka Gecana u Zagrebu.
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ОСЛИКАВАЊЕ СРПСКОПРАВОСЛАВНЕ ЦРКВЕ
СВЕТЕ ТРОЈИЦЕ У БАЊАЛУЦИ
Апстракт: За разлику од ранијих, новији извори или грађа о фрескоосликавању српскоправославне цркве посвећене Светој Тројици у Бањалуци
наводе, поред четворице аутора зидног живописа Храма – Вељка Станојевића,
Јарослава Кратине, Светислава Страле и Петра Сухачева – и сликара Јована
Бијелића. Овакве тврдње демантује неколико оновремених писаних докумената, а и сам сликар Бијелић, који наводи и разлоге свог одустајања од овог
посла.
Кључне ријечи: српскоправославна црква Свете Тројице, Бањалука,
Јован Бијелић, Вељко Станојевић, Јарослав Кратина, Петар Сухачев, Светислав
Страла.
Како о подизању првобитне бањалучке српскоправославне цркве посвећене Светој Тројици постоји обимна документарна грађа, а забиљежена су и
значајна усмена казивања, најприје је необично да се у готово свим новијим
оваквим изворима поткрадао и поткрада необично значајан детаљ око осликавања ентеријера Храма. Наиме, у причу о осликавању унутрашњих зидова Храма као један од иконописаца уведен је и сликар Јован Бијелић (1886–1964), што
демантује неколико оновремених писаних извора, а затим и сам умјетник. Све
је то недовољно данашњим невјештим мајсторима пера и они у веома озбиљним, респектабилним приликама понављају ову или овакву грешку.
Пошто је Црква саграђена и њен спољашњи изглед завршен 1928. године, већ 15. септембра те године, на дан пробоја Солунског фронта, почело је са
богослужењима у Цркви. Међутим, како је била неосликана, крајем јануара
1938. престало се са богослужењем и почело је осликавање 237 квадратних
метара, колико износи унутрашња зидна површина Храма. Сви послови у ентеријеру завршени су до 17. маја 1939. године и већ сљедећег дана, 18. маја,
Црква је и освештана.
Осликавање ентеријера Цркве трајало је годину дана, а аутори зидног
живописа, фрескосликари, били су Вељко Станојевић (1892–1967), Петар Сухачев, Јарослав Кратина (1893–1974) и Светислав Страла (1891–1957).
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О овоме свједочи, поред бројних других, изјава или писмо једног од
њих, Светислава Страле, упућено уредништву ''Политике'':
''Част ми је умолити цењено уредништво 'Политика' да, без обзира на
закон о штампи, објави у свом листу ову моју изјаву.
У 'Политици' од 17. овог месеца (маја 1939), у чланку 'Сутра на Спасовдан у Бањојлуци биће свечано освећена монументална саборна црква' стоји да
су живопис 'углавном израдили академски сликари г.г. Сухачев, Стојановић и
Кратина'. Пре свега, на овом послу радио је г. Вељко Станојевић, а не Стојановић, што је вероватно штампарска грешка. Затим, живопис нису радили само
г.г. Сухачев, Станојевић и Кратина већ сам радио и ја: према мојим нацртима
израђена је централна купола, од пандативе са четири евангелиста до пантократора, тј. фриз медаљона малих пророка, као и дванаест великих пророка. По
мојим нацртима рађена је и целокупна орнаментика од врха куполе до приземља, и то по народним мотивима из околине Бање Луке, што је, узгред буди
речено, јединствен случај у нашем црквеном сликарству.
Сав посао око живописања у овој цркви израдили смо дакле нас четворица заједнички и по договору, како би била и већа једнообразност.''1
А др Смаил Тихић у монографији ''Јован Бијелић живот и дјело'', биљежи и Бијелићево ''учешће'' у осликавању Храма:
''Још једна ствар била је важна у 1938. години. Актуелно је, наиме,
постало декорисање нове православне цркве Св. Духа у Бањој Луци.
Према уговору који је с црквеним одбором склопила група београдских сликара (Јован Бијелић, Јарослав Кратина, Вељко Станојевић, Светислав Страла и
Петар Сухачев) било је предвиђено украшавање свих
нутарњих зидова ове огромне зграде. Тако се умјетнику
пружила могућност да се најзад огледа у области зидног сликарства и уједно дође до веће материјалне зараде која му је и те како била потребна. У ту сврху израдио је мноштво картона и скица, врло великих димензија (у омјеру 1:1), рађених угљеном и тушем, који су
требали да дају заокружену представу новог сликарског ансамбла. На томе се и зауставио. Није познат прави разлог Бијелићевог одустајања од овог посла, мада
сликар наводи да је томе крив инвеститор, који није
Јован Бијелић
био спреман да исплати сву зараду извођачу, већ само
један њен дио. Преостали новац био би исплаћен неколико година касније, то
јест када вријеме потврди да су послови солидно изведени. Било како год,
чињеница је да је умјетник био заинтересован за овај захват, а то потврђује
1

Светислав Страла, Изјава г. Светислава Страле уредништву ''Политика'' Београд, у: Политика, Београд, XXXVI, 11122, 19. мај 1939, 7
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податак да је због тога два-три пута путовао у Бању Луку. Његово одустајање
није, међутим, обесхрабрило осталу четворицу учесника који су посао до краја
довели.''22
Закљ учак
Чињеница да је Јован Бијелић са Црквеном општином потписао уговор о
осликавању зидних површина храма Свете Тројице, који се највјероватније
налази у власништву Епархије, а без спознаје да је од тог посла Бијелић
накнадно одустао, навела је многе да тврде или понављају како у годинама
извршења ових или оваквих послова у ентеријеру цркве, тако и оне у времену у
којем се баве или пишу о фрескосликарима храма, нетачан податак о Бијелићу,
тачније његовом учешћу у раду на живопису Цркве Свете Тројице 1939.
године. Надамо се да је овим двама аутентичним прилозима дилема око
осликавања храма коначно ријешена.

Danka Damjanovic
The painting of the Serbian Orthodox Church of the Holy Trinity in Banja Luka
Summary
After the Serbian church dedicated to the Holy Trinity was built in Banja Luka, and its outer appearance completed in 1928, in the same year on 15 September,
on the day of breakthrough on the Salonika Front, started the services in this church.
But as it was not painted, at the end of January 1938, the services stopped and began
the painting of 237 square meters of interior church wall surfaces. These tasks were
performed by four painters – Veljko Stanojevic, Jaroslav Kratina, Petar Suhacev and
Svetislav Strala – while Jovan Bijelic, who made dozens of sketches for the Church
painting backed out of this job because the agreed amount could not be paid to him
immediately.

2

Смаил Тихић, Јован Бијелић живот и дјело, Библиотека културно насљеђе, Сарајево 1972, 71
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КОЗАЧКА ДИВИЗИЈА У НДХ (1943–1945)
Апстракт: На основу архивске грађе, објављених извора и литературе,
приказан је положај Козачке дивизије у НДХ. У раду се обрађује оснивање
дивизије и њен долазак на простор НДХ и Југославије. У фокусу истраживањa
је однос Козачке дивизије према локалном становништву, као и према НДХ и
НОП-у.
Кључне ријечи: НДХ, Нијемци, партизани, Черкези.
Формирање Козачке дивизије
Година 1943. донијела је одређене промјене на подручју НДХ. Рат се
одвијао несмањеном жестином, али геополитичке околности натјерале су Вермахт да промијени стратегију. Пораз на истоку и капитулација Италије приморали су Хитлера да, довођењем нових дивизија, изврши прегруписавање снага
на Балкану. Од друге половине 1943. до краја рата важну улогу имаће јединице
састављене искључиво од Руса и других становника са територије СССР-а. Најпознатија је била свакако Прва козачка дивизија, формирана од антикомунистички настројених Руса и заробљених припадника Црвене армије. Доласком
ове дивизије рат у Југославији добија нову димензију, док је простор НДХ
постао поприште жестоких сукоба, у првом реду између Козачке дивизије и
НОВЈ, а онда и козака и усташа.
Нијемци су у покушају сузбијања партизанског покрета користили и
друге јединице, на примјер јединицу ''Бергман'', састављену од кавкаских народа, као и 162. туркестанску дивизију.1 Козачка дивизија је остала највише упамћена по злочинима, и под именом ''Черкези'', иако у њој готово да није ни било
Черкеза.2 Називани су тако због ''черкеске'', свечаног дијела униформе.3 Дивизија је основана 8. новембра 1942. на полуострву Таман (између Азовског и
1

Алексеј Тимофејев, Руси и други светски рат у Југославији, утицај СССР-а и руских емиграната на догађаје у Југославији 1941–1945, Београд 2011, 124–126
2
Црвена армија и руска емиграција у Југославији за вријеме Другог светског рата у оквиру
антиибеовске пропаганде, приредио:Алексеј Тимофејев, Београд 2016, 82
3
Tatjana Puškadija-Ribkin, Emigranti iz Rusije u znanstvenom i kulturnom životu Zagreba, Zagreb
2006, 253
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Црног мора).4 Већ тада је било неколико козачких јединица састављених од
локалног становништва из окупираних подручја и, претежно, заробљених Козака, које су окупљене и упућене у центар за обуку у Млави, у Пољској. Тамо је у
јулу 1943. коначно формирана 1. козачка дивизија и под тим именом упућена у
Југославију под командом Хелмута фон Панвица.5 По доласку у Србију имала
је 18.700 бораца. Била је састављена од двије бригаде и два артиљеријска дивизиона наоружана топовима калибра 75 милиметара, извиђачког и инжињерског
батаљона и помоћне јединице.6 Команданти ових јединица су углавном били
балтички Нијемци, који су послије револуције избјегли у Њемачку и тамо се
ставили на располагање нацистима.7 Са подручја НДХ у команди је био Рус
Павле Григорјев, док је војни свештеник био Еуген Јержемски из Загреба.8
Командант дивизије је имао лијепо мишљење о дивизији, наводећи да
има доста писмених људи и да његови козаци имају јасну идеологију, а то је
ослобађање Русије од бољшевичке власти.9 Долазак козака је праћен пропагандом. Да би оставио што бољи утисак и спријечио могуће сукобе, Фон Панвиц
се обратио козацима на хрватском језику, говорећи да се налазе у земљи пријатељског народа и да им је позната задаћа, а то је безобзирно истребљење бандита познатих као комунисти, који су њихови смртни непријатељи.10 Овај пропагандни покушај није био довољно јак да остави снажнији утисак на козаке у
Србији и НДХ. Додатни проблем је био тактика самоопремања на подручју
југоистока, коју је за Дивизију одредила њемачка врховна команда.11 Управо
због ове наредбе су козаци били приморани да одузимају храну од сељака за
своје и за потребе коња, који су били саставни дио дивизије.12 Ово се често претварало у масовну пљачку и насиље, посебно у селима за које је постојала сумња да сарађују са партизанима.13
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Став козака према локалном становништву (Нијемцима, Хрватима и
Србима)
Козаци су имали различите односе са Нијемцима, Хрватима и Србима.
Са Нијемцима су имали заједнички интерес, а то је била борба против комунизма. С обзиром на то да је дивизија била у саставу Вермахта, било је јасно да
стоје под њемачком командом. Нија постојала ни најмања могућност да дође до
побуне против Нијемаца. Они су имали јасне и прецизне наредбе шта да чине.
Нијемце је посебно иритирао мањак дисциплине код козака. Иако их је хвалио
као добре борце, командант дивизије Фон Панвиц није толерисао пљачку и
силовања. Због недјела у Срему, обратио се козацима 25. октобра 1943. године,
говорећи о мањку дисциплине и о пљачки мирних села, узнемиравању њемачког становништва и одбијању извршавања наређења.14 Због овога је наредио да
се стријеља 50 козака.15 Ово је био једини примјер да су козаци малтретирали
њемачко цивилно становништво у Срему.
Иако су Нијемци у својим пропагандним наступима говорили козацима
да је најважнија борба са партизанима, да није у датом тренутку толико важно
да ли је неко Србин, Хрват, Нијемац, православац, католик или протестант,16
они су по доласку почели да уочавају извјесне разлике између Срба и Хрвата.
Прва ствар која их је збунила су били натписи на жељезничкој станици, који су
били скоро на руском,17 језик је био дијелом разумљив, дијелом неразумљив, и
постало је очигледно да су Срби православци, са блиским традицијама, док су
Хрвати католици.18 Њима је постало јасно да су хрватске власти покренуле прави вјерски рат. У цијелој Хрватској рушене су православне цркве. Усташе су
клале читава српска села.19
Једна од срамних ствари коју су починили козаци је пљачка хрватских
села и силовањe жена. Котарска област у Броду упутила је 28. октобра 1943.
извјештај Великој жупи Посавје о пљачки и силовањима које су починили
козаци. Они су, под изговором да чисте подручја од партизана, дошли 24. октобра у села Ориовац и Лужане и почели одузимати све. Било је случајева пљачки и силовања, што је на крају довело до случаја стријељања у Сибињу, гдје су
Козаци упали у кућу угледног домаћина Мије Хераковића, који је тада имао 70
година. Покушали су да га опљачкају, али им се он супротставио.20 Дошли су
опет наредног дана (27. октобра), извели га из куће и стријељали, не обазирући
14
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се на молбу сеоског биљежника да га пусте.21 Због овог немилог догађаја је
биљежник ишао лично на разговор код њемачког команданта, од којег је сазнао
да су изгубили сву власт над козацима и да не смију радити против њих из
страха да их козаци не побију.22 Након овог разговора је Стјепан Момчиновић,
представник Котара Славонски Брод, отишао у команду 187. њемачке дивизије
и захтијевао од њих да козаке пребаце у партизанска села, јер се код народа
појавио огроман страх, многи мушкарци су побјегли у шуму, док жене и дјевојке иду ноћу на спавање у друга села. У команди су му обећали да ће нешто учинити, али се то није догодило.23
У усташки логор су 20. новембра 1943. дошла двојица житеља из села
Јоховац, Котар Добој. Испричали су команди логора да су у село претходног
дана (19. новембра) дошли Черкези, као припадници њемачке војске, и почели
вршити терор тако што су самовољно узимали храну од сељака, како сточну
тако и људску. Клали су свиње самовољно. Покушали су да силују једну жену,
која је успјела да побјегне заједно са кћерком од 16 година, али није успјела да
поведе са собом двојицу синова, који су остали код куће. На крају су отворили
кош са кукурузом и почели га расипати и давати коњима, а онда отишли из
села. Упућена је молба властима НДХ да инсистирају код њемачке војске да се
ово више не понавља.24 Као главни аргумент навели су да је њихов крај најхрватскији, затим да се нико из овог села није одметнуо на непријатељску страну,
да су они били Хрвати и да ће то и остати. Најтеже им је пало то што су их Черкези оптужили да су партизани.25
Слични случајеви су се дешавали широм НДХ. У извјештају Одјељења
народног здравља за мјесец јули 1944. године, упућеном Секретаријату ЗАВНОХ-а, у Славонији, у окрузима Брод и Нашице, појавила се епидемија полних
болести, коју су проузроковали Черкези упадима у села у овим окрузима, гдје
су вршили силовања жена.26 Козаци и усташе су били слуге једног господара,
али су имали затегнуте односе.27 Представници НДХ су оптуживали козаке за
пљачку и подршку српском становништву. То је водило затегнутости односа
између њих. Ово стање је покушало да ријеши више руководство НДХ, подстакнуто од њемачких генерала, тако што је давало одликовања старијим официрима Козачке дивизије у сврху доказивања савезничких односа.28 У ту сврху
била је организована парада дивизије у центру Загреба, којој је присуствовао
21
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војни врх НДХ.29 Иако се НДХ жалила на понашање козака, Нијемци нису
пуно инсистирали на поправљању односа. Козаци су им били потребни због
партизана, тако да се нису много бавили оптужбама. Један од ријетких њемачких официра који није волио козаке је био Глез фон Хорстенау. Био је спреман
да повјерује у све што му власти НДХ кажу у вези са њима.30 И поред оваквих
примјера, Нијемци нису придавали пуно пажње овим догађајима, јер се ствари
нису одвијале према њиховим плановима.
Сукоби Козачке дивизије са усташама и борба против НОП-a
Сукоби козака и усташа су у почетку избијали због усташке политике
према Србима. Козаци су били изненађени суровошћу, као и тиме колико су
Срби досљедно одржавали своју вјеру упркос притисцима.31 Православље је
била спона која је повезивала козаке са Србима. То су прво уочили Нијемци.
Нехумано поступање усташа изазивало је револт код козака, посебно када је
било у питању рушење цркава.32
Ови поступци су били окидач за почетак сукоба. Први сукоб због ових
догађаја избио је у околини Ђакова, гдје је био смјештен 1. донски козачки пук.
Усташе су ухапсиле око 200 Срба, нагурали их у циглану и почели скупљати
дрва да их запале. Када су козаци сазнали за ово, обавијестили су мајора Макса
и замолили га да предузме одговарајуће мјере. Он је пристао и са стотину козака дошао код циглане и тражио да се притворени пусте. Усташе су овај захтјев
категорично одбиле и грубо предложиле козацима да се не мијешају у ствари
њихове државе и да напусте циглану. Козаци су онда отворили силом циглану
и пустили Србе, након чега је избила масовна туча, уз употребу оружја. На обје
стране било је мртвих и рањених.33
Слична ситуација се десила у априлу 1944. у селу Гора код Петриње.
Ескадрон 5. донског пука је пролазио кроз село и примијетио да се 20 усташа
спрема да дигне православну цркву у ваздух. Поручник Пашченко је обавијестио о овоме команданта пука Кононова, који је наредио да се црква спасе.
Козаци су опколили цркву и Пашченко је пришао усташком официру и рекао
му да мине уклоне и да се иконе врате у цркву. Усташки официр му је одговорио да је њихова држава независна и да су они овдје газде, а да они (козаци),
могу да иду. Пашченко му је одговорио да козаци не дирају у хрватску независност, али да не могу дозволити да се црква сруши. Избила је свађа, а затим и
туча, али су иконе враћене на своје мјесто.34 Сличан сукоб се десио нешто
29
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раније. Наиме, 27. новембра 1943. избио је сукоб између козака и домобрана у
Дервенти, којом приликом су домобрани убили једног козака. Командир козачке јединице је присилио домобранског команданта да им изручи починиоца.
Приликом одласка из Дервенте пуцано је на козаке.35
Иако су били на истој страни са усташама када је мржња према комунизму и партизанима у питању, козаци нису могли мирно стајати и посматрати да
се православне цркве руше. Православна нит била је јача од свега. Козацима је
било познато да је усташки покрет нераскидиво везан за Католичку цркву.
Ватикан је кроз вијекове хтио да, користећи сваку могућу прилику, покатоличи
велику словенску државу, највећег представника православља.36 Када је избио
рат између СССР-а и Њемачке, папа Пије XII је у говору у Базилици Светог
Петра у Риму говорио како једна од зараћених страна води рат за одбрану основа хришћанске културе.37
Много интензивнији сукоби су били између козака и НОП-а. Први сукоб
је избио октобра 1943.у рејону Фрушке горе. Основни циљ операције је био
уништавање партизанских одреда и база сјеверно од Београда.38 Иако нису
имали великог успјеха, јер су се партизани склањали од борби, успјели су да
униште неколико партизанских база и за то добију позитивну оцјену њемачких
команданата.39 У извјештају 1. козачке бригаде о борбама против партизана у
рејону Фрушке горе, који је упућен 1. козачкој дивизији 18. октобра 1943. године, стоји да су они послије прегруписавања потисли слабе снаге из мјеста
Лежимир, Дивош и Љуба (13. октобар 1943). Наредног дана су ушли у Луг, гдје
су наишли на слабији отпор непријатеља, којом приликом је погинуо један
козак, док су двојица рањени. Заплијењена је већа количина војне опреме.40
Крајем децембра 1943. козаци су се смјестили у подручју Сиска. У акцијама
''чишћења терена'' имали су неограничену слободу, што је значило да су са
цивилним становништвом могли да раде шта су хтјели.41 Од самог доласка
почели су са пљачком, уништавајући све што нису могли понијети са собом.
Силовали су све женe које су затицали у кућама, чак и старице.42
Децембар 1943. и почетак јануара 1944. године 2. козачка бригада је
провела у припремању и учешћу у операцијама против партизана у централној
Босни, који су нападали саобраћајницу Гора–Глина.43 У прољеће 1944. дивизијски штаб је био смјештен у Новој Градишци, а 1. козачка бригада на десној
35
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обали Саве, југоисточно од линије Загреб–Сисак–Суња–Костајница. Други
сибирски пук је спровео мању антипартизанску акцију опкољавања и уништавања (7–8. маја 1944) између Карловца и Сиска.44 Ове операције су имале ефекта код НОВЈ. Штаб 4. корпуса НОВЈ упутио је извјештај Штабу 8. ударне
дивизије, у коме пише да је будност попустила. Најбољи показатељ је дезертирање осморице Руса на непријатељску страну. Мишљење команде је било да се
морају предузети све потребне мјере да се овакве ствари више не догађају. На
сузбијању оваквих појава морају заједнички да раде политички и обавјештајни
руководиоци. То што су они Руси не значи да треба да имају привилегован
положај, јер незадовољство код њих може имати организован карактер.45 У
периоду од 21. децембра 1943. до 20. јануара 1944. непријатељ је примијећен у
сектору Глине (Козачка бригада ''Дон''). Циљ му је да пресијече комуникацију
Гора–Глина, која служи за снабдијевање и дотур. Козачка бригада ''Кавказ'' се
налазила на простору између Босне и Врбаса. Према сазнањима добијеним приликом испитивања пребјеглих војника и извјештајима повјереника, ту се налази
између шест и осам хиљада непријатељских војника. Западно од Врбаса се
налази око 2.000 људи који дотурају храну и оружје непријатељу. Бригада заузима 100 квадратних километара, са 5. пуком око Дервенте, 6. пуком око Добоја и 3. пуком на потезу Жепче–Маглај. Осигурање и заштита жељезничких
линија има првенствени значај. Након почетних успјеха, пола територије је
прочешљано без додира са непријатељем, који је, користећи предност познавања терена и многе кланце, умакао ка југу. Губици су били велики на обје стране.46 Борбе су настављене у марту 1944. године, када су снаге Козачке дивизије
напале приштабне јединице 3. и 4. бригаде 27. марта 1944. и том приликом је
због неопрезности погинуло неколико бораца.47 Борци 1. и 3. бригаде су одбили напад Козака из правца Костајнице и Суње, док је 4. бригада 29. марта водила борбу са козацима, који су нападали из правца Петриње.48 Седма дивизија
НОВЈ је напала снаге Козачке дивизије у селу Комареву 6. јуна 1944. У сукобима је погинуо 21 припадник НОВЈ и 19 припадника Козачке дивизије. Према
званичним документима НДХ, јаке непријатељске снаге су напале село ноћу
6/7. јуна 1944, али су се морале повући уз губитке.49 У јуну 1944. године, од 120
Руса који су из Козачке дивизије прешли у редове НОВЈ на подручју Славоније, у саставу Осјечке бригаде 6. корпуса НОВЈ формирана је Руска чета.50

44

Тимофејев, н. д., 144
Војни архив, фонд ВБА (Војнобезбједносна агенција), ратни документи ОЗНЕ 1942, 1943,
1944. године, стр. 37
46
Zbornik NOR, tom IV, knjiga 21, borbe u BiH 1944, Beograd 1960, 620–624
47
Dušan Baić, 4. korpus NOV Jugoslavije, odnosno 1. korpus NOV Hrvatske, Beograd 1990, 258
48
Isto
49
Zbornik NOR, tom V, knjiga 28, borbe u Hrvatskoj 1944, Beograd 1963, 139–143
50
Isto, 556
45
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Почетком децембра 1944. године 2. бригада је кренула у сусрет јединицама 3. украјинског фронта генерала Толбухина, које су требале да успоставе
чврсту везу са одредима партизана на сјеверу Хрватске.51 Ујутро 17. децембра
1944. одиграла се битка код Питомаче, у којој су козаци успјели да пробију
одбрану Црвене армије и заузму је 27. децембра.52 У то вријеме 32. дивизија из
састава 10. корпуса НОВЈ се налазила у рејону Вировитице и Питомаче.53 Борба је почела 9. децембра.54 Снаге 1. козачке дивизије успјеле су 25. децембра да
један батаљон потисну према Козаревцу.55 Послије жестоких борби козаци су
успјели да заузму Вировитицу у фебруару 1945. Тамо је, на иницијативу пуковника Кононова, 24. марта одржан Свекозачки конгрес, на којем су донесени
закључци о концентрацији трупа код Клагенфурта и Салцбурга и утврђени војни циљеви козака.56 Све ово није било довољно да заустави напредовање Црвене армије и НОВЈ. Након ослобађања Београда, у октобру 1944, почело је
повлачење свих руских војних формација из Србије. Повлачење је ишло кроз
територију НДХ. Пратили су их одреди НОВЈ. Козачке јединице се повлаче
према Аустрији, одакле су послије рата репатриране, односно предане СССРу.57 Укупно 128 припадника Козачке дивизије је сахрањено у Загребу. Од тог
броја већина је умрла у Војној болници у Загребу или су били довезени са мјеста погибије.58
Земаљска комисија за утврђивање злочина окупатора и њихових помагача на територији Хрватске утврдила је да су козаци, од доласка на југословенско ратиште у јесен 1943. до слома Њемачке, вршили страшне злочине. Предвођени њемачким и бјелогардејским официрима, припадници ове дивизије су
убијали и мучили заробљенике, палили села, вршили силовања жена и систематски пљачкали приватну и народну имовину. Како се нису снабдијевали као
регуларна њемачка војска, путем интендантуре, него искључиво путем пљачке
незаштићених села, то се добија слика невиђених пустошења.59
Само у Ђурђевцу (сјевероисточна Хрватска) је силовано између 200 и
300 жена и дјевојака, које су затражиле преглед код др Петра Бакријанца, док је
у околини силовано између 400 и 500 жена у доби од 13 до 70 година. Приликом силовања било је случајева убистава, што најбоље говори о карактеру злочина почињених на територији Хрватске.60
51

Тимофејев, н.д.,145
Тимофејев, н. д., 146
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Gojko Sumatic
The Cossack Division in the Independent State of Croatia (NDH) (1943-1945)
Summary
The main task of the Cossack Division was fighting against the National Liberation Movement and the protection of the Nazi order in the Independent State of
Croatia (NDH), but it was not able to carry out these tasks. Its structure was extremely anti-communist, and additional problem was the command structure, which consisted exclusively of the Germans. The Germans and Cossacks had a common enemy
in communism, but as the Germans believed they were Aryans, or “super race”, their
attitudes towards other nations, which they considered as “lower”, including members of the Division, led to disagreements and conflicts. The German command used
the Division in confrontations with the partisans, while they were not enabled without possibility for supply. Members of the Division were not inclined to discipline,
but because of the command on self-supply, they embarked on a looting the villages.
This undermined the morale and caused conflicts with the authorities of NDH, which
due to their behavior lodged a protest with the Germans. The Cossacks did not agree
with the NDH policy against the Serbian people, which caused conflicts with the
Ustasha army, although it was not the primary opponent of the Division.
In the final phase of the war, the Division fought against the National Liberation Movement, applying the experience from the fights with the partisans in the
USSR, such as rapid maneuvering skills. The Cossacks at Pitomaca, in the northwestern Croatia, in February 1945, clashed with the forces of the Red Army, due to
which this conflict earned the epithet “the last battle of the Civil War in Russia” because fighters on both sides were of Russian origin. Efforts of the Division were not
enough to stop the progression of the National Liberation Army of Yugoslavia.
Therefore, at the end of the war chaos reigned in its ranks, and a huge mark remained
on its members because of the great number of women rapes and civilian murders on
the territory of NDH during the war.
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ХРВАЋАНИ ОД 1945. ДО 1958. ГОДИНЕ
Апстракт: Аутор је у раду акценат ставио на неке од најзначајнијих
догађаја и процеса у Хрваћанима и околини у току друге половине 40-их и
током 50-их година XX века. Постављена временска одредница обележена је
последицама Другог светског рата, процесом успостављања нове власти,
миграционим кретањима и административно-територијалним изменама у уређењу Хрваћана и околине. У наведеном периоду Хрваћанима је одузет, па
након неколико година враћен статус општине (1952. године), затим је обновљена општина територијално проширена (1955), а потом поново укинута 1958.
године. Овим чином је јединствен микропростор Хрваћана и околине подељен
између две политичке општине и тиме нарушен историјски континуитет у
територијалној организацији Хрваћана и околине. Од тада статус Хрваћана је
са мањим изменама идентичан данашњем, као административне јединице у
саставу Општине Прњавор.
Кључне речи: Општина Хрваћани, Срез Бањалука, Срез Прњавор, 1945–
1958, БиХ, Југославија.
Хрваћани у непосредном послератном периоду
Други светски рат је на микропростору Хрваћана оставио значајне
последице. Људске жртве и матeријална штета били су највидљивији део.1 По
различитим основама, неколико десетина становника некадашње Општине
Хрваћани изгубило је животе за време Другог светског рата. Поред колективног страдања становника Хрваћана у децембру 1941. године, било је и појединачних страдања лица која су била припадници различитих војних формација и
цивилних жртава.2 Процес успостављања нове власти, чији носилац је била
КПЈ, на овом микропростору, који је у периоду од 1941. до 1945. био наклоње1

О дешавањима у Хрваћанима и околини у Другом светском рату на простору Краљевине Југославије у: Остоја Раилић, Хрваћани (1941–1945), Гласник Удружења архивских радника Републике Српске, број 10 (2018), 249–282
2
О. Раилић, Хрваћани (1941–1945), 259–264
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нији и под контролом монархистичких снага, вишеструко је обележен. Текао је
доста споро, уз отпор и низ потешкоћа. Међу првим стварима са којима се требала суочити нова власт било је питање односа према заосталим супротстављеним војним формацијма из рата на терену Прњаворског котара/среза, а тиме и
хрваћанског краја. На простору Хрваћана и околине првенствено сe радило о
обрачуну са преосталим монархистичким снагама или самосталним појединцима које су комунистичке власти означиле као ''четничке''. У међусобном обрачуну било је страдалих на обе стране. На мети монархистичких снага били су
партијски функционери и омладински активисти Рајко Копреновић и Кристина
Манојловић. Комунистичке снаге су након вишемесечне потраге ликвидирале
Вукана Радујковића, који је за време рата често самостално иступао, а послератна историографија га означила као ''четника''.3 Друга ствар била је неопходност проналаска ''поверљивих'' људи који би били укључени у органе нове власти. Пред регионалне партијске органе поставило се питање промене чак и
појединих личности које су биле уз партизански покрет. Одлучено је да се
недовољно поверљиви људи замене оним који су ''odani revoluciji''.4 О примерима субјективног односа нових власти према локалном становништву, а у зависности од тога да ли су у рату подржавали партизански покрет или монархисте,
сведоче ex silentio комунистички функционери какав је био Љубо Јанковић. Са
друге стране, највећи део терета приликом откупа падао је на крајеве који су у
периоду од 1941. до 1945. били наклоњенији присталицама династије Карађорђевић. Тим просторима припадао је прњаворски крај, а у оквиру њега и Хрваћани са непосредном околином. Одржавање новембарских избора за Уставотворну скупштину протекло је на локалном нивоу уз низ притисака на оне за које се
проценило да би могли бити одани монархистичкој страни.5
Сукоб Југославије са ментором и идеолошким узором (СССР-ом) означио је идеолошку радикализацију државе. Процес је идентификован кроз прогон присталица ИБ-а, интензивирање политике откупа и процеса колективизације на селу. Локално становништво је политику ''откупа'' упамтило и регистровало у меморији као узимање ''вишка''. Било је случајева присилног узимања од
сељака пољопривредних производа и примера малверзације. На простору
језгра некадашње Општине Хрваћани успостављено је неколико сељачких радних задруга. У Хрваћанима је формирана СРЗ ''Раде Кондић'', у Насеобини
Хрваћани СРЗ ''Пчела'', а у Просјеку СРЗ ''Станко Лекић''. Део земљишта је
1946. одузет од Црквене општине Друговићи, чији парох је од 1934. био Ђорђе

3

Laktaši u narodnooslobodilačkoj borbi i revoluciji 1941–1945, Laktaši 1981. 366, 374, 378; О. Раилић, Хрваћани (1941–1945), 272, 273
4
Lј. Janković, Hronika, 263, 277; О. Раилић, Извор за локалну историју околине Прњавора –
''Хроника'' Љубе Јанковића – неки аспекти, 378
5
Lј. Janković, Hronika, 254, 255; О. Раилић, Извор за локалну историју околине Прњавора –
''Хроника'' Љубе Јанковића – неки аспекти, 378
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Радић.6 Судији за прекршаје Општине Хрваћани из Поточанске парохије приведен је М. Самац због одржавања седнице овог црквеног одбора. Поред низа
препрека, верски живот православних Срба у околини Хрваћана се ипак одвијао. О томе сведочи посета епископа бањалучког др Василија (Костића) и богослужење у Друговићима на храмовну славу Рождество Пресвете Богородице –
Малу Госпојину 8/21. септембра 1958. године.7
По завршетку ратних збивања све уочљивије су биле демографске и
промене етничке и верске структуре становништва – неотклањање последица
преласка православних Украјинаца за време НДХ у унију, њихово исељавање у
друге крајеве Југославије и иностранство, те одсељавање Пољака у матичну
државу. Део миграционих процеса у околини Хрваћана било је досељавање
Каравлаха на имања Пољака у Деветину.8 Процес припреме репатријације
Пољака из Југославије започео је средином 1945, а формализован је почетком
1946. године.9 Први транспорт Пољака из БиХ у Пољску кренуо је 28. марта
1946. са железничке станице у Босанском Броду.10 Највећи број Пољака на
овим просторима живео је у околини Прњавора – Нови Мартинац, Јадовица –
као и у непосредној близини Хрваћана, у селу Гумјера. Пољаци су живели и у
делу Деветине, а неколико пољских породица било је настањено у Хрваћанима
те деловима Друговића, Просјека и Кољана. Њихово исељавање пратио је низ
догађаја. Био је прописан број стоке, друге покретне имовине и новца који су
могли понети са собом. Пред цивилним властима Пољаци су оптуживани да
пре одласка уништавају винограде и воћњаке, скидају грађу и цреп са својих
кућа и продају. У нерешеном процесу преузимања власти од стране политичких представника КПЈ на локалном нивоу појављивали су се појединци који су
нападали пољске породице и одузимали им имовину и храну, као што је био
случај у Деветини. Групе Пољака из Деветине и Гумјере окупљале су се у нека-

6

Dragoslav Drago Jovanović, Drugovići, sjećanja i kazivanja, Laktaši 2011, 112; Milan Vida Matijašević, Sjećanja. Porodična kuća Milana i Savke Matijašević, Hrvaćani 2015, 21, 24; Драган Шућур,
Српска православна црква у Босни и Херцеговини 1945–1958, Бањалука 2016, 100, 333; Ратко
Радујковић, протојереј-ставрофор, Моја сјећања и послушања, Бањалука 2017, 13
7
Д. Шућур, Српска православна црква у Босни и Херцеговини 1945–1958, 296, 480
8
О. Раилић, Хрваћани (1941–1945), 271, 273, 274
9
Конгрес Пољака у Југославији одржан је 1. јула 1945. године, а ''Protokol o preseljenju Poljaka
iz Jugoslavije'' потисан је 2. јануара 1946. Претходно је у новембру 1945. тим пољске пресељеничке мисије упућен у Југославију. Њено седиште је било у Прњавору, па у Београду. Од ње и
југословенске делегације формирана је Мјешовита комисија. Lј. Janković, Hronika, 278; Tomasz
Jacek Lis, Iz Bosni u Poljsku, prikaz izvornih dokumenta na temu reemigracije Poljaka iz Bosne i Hercegovine nakon II svjetskog rata, Boleslawiec 2016, 83, 85–87; Franciszek Kwaśniak, Ante Orlovac,
Dzije Pólakow W Bośni 1895–1946, Legnica 2013, 59–69; О. Раилић, Хрваћани (1941–1945), 274
10
Т. Lis, Iz Bosni u Poljsku, 104; О. Раилић, Хрваћани (1941–1945), 274
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дашњем котарском/среском седишту у Прњавору.11 Пољаци из прњаворског
краја исељавали су се преко железничких станица у Босанском Броду или Окучанима. Према сачуваним подацима, Пољаци из Гумјере су отишли у Пољску у
XV и XVI транспорту 31. маја и 1. јуна 1946. Пољско становништво из прњаворског краја највећим делом је населило места у Доњој Шлезији, у околини
Болеславјеца. Тамо су се одселили чланови породица Пирог, Фалтин, Калита,
Мажњак, Квашњијак, Посадовски и други Пољаци из околине Хрваћана.12
Имовина која је припадала Пољацима, а налазила се у Хрваћанима и околини,
доживела је различиту судбину. Село Гумјера је временом у потпуности опустјело, а материјал са пољске цркве употребљен је за градњу друштвеног објекта у суседном селу. Нека пољска имања су по врло повољним условима купили
од њихових власника комшије Срби. Део имовине проглашен је ''општом
народном имовином''. Од тога су одређена имања додељена врло сиромашним
породицама, а већи део земљишта је у касније додељиван различитим привредним субјектима. Власништво над земљиштем у Гумјери имали су у различитим
временским периодима ПД ''Мотајица'', ЗЗ ''Кришковци'', па Инцел – Индустријске плантаже АД. Неколико српских породица из Кришковаца су се, уз
одобрење власти, уселиле у поједине куће Пољака у делу Гумјере. Део тих
породица се након неколико година вратио у матично село, док је њих неколико наставило да живи у Гумјери. У делу села Деветине, где су живели Пољаци,
по њиховом одласку насељени су Каравласи из околине Високог. Локална
историографија је констатовала да су се они доселили 15. августа 1946. Ако се
овај податак о досељавању породица Јовановић, Маринковић, Ђорђевић, Петровић и других узме као тачан, то подразумева да су се Пољаци из дела Деветине готово у потпуности иселили до средине августа 1946. у Пољску. Забележени су поједини случајеви одбијања локалних Срба да се уселе на пољска имања.13
Протосинђелу Василију (Стриљчеку) нове власти су забраниле повратак
у парохију православних Украјинаца у Насеобини Хрваћани, а комплекс је временом девастиран. Иницијативу за његов повратак упутила је група православних Украјинаца Насеобине Хрваћани, предвођена Максимом Корпаком, једним
од најмоћнијих и најугледних. Међутим, одговор Нектарија (Круља), администратора Епископије бањалучке, био је негативан.14 Доласком на трон бањалуч11

Т. Lis, Iz Bosni u Poljsku, 119, 122, 156–157, 160, 183; F. Kwaśniak, A. Orlovac, Dzije Pólakow W
Bośni 1895–1946, 45–47, 59–64, 64–69, 122–124, 124–127, 127–128; О. Раилић, Хрваћани (1941–
1945), 274
12
Т. Lis, Iz Bosni u Poljsku, 186; F. Kwaśniak, A. Orlovac, Dzije Pólakow W Bośni 1895–1946, 156,
157, 158
13
Ж. Вујић, Лакташка жупа, 78, 79, 81, 83, 85
14
То се види из одговора упућеног Максиму Корпаку и другима од стране админстратора Епископије бањалучке Нектарија, епархијског архијереја зворничко-тузланског. Поред тога, протосинђел Василије (Стриљчек) одржавао је везе са православним Украјинцима. Успео је чак и да
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ких епископа др Василија (Костића), протосинђел Василије се вратио у Епархију бањалучку 1948. године, али не и у предратну парохију. Налазио се у манастиру Гомионици, где је са групом украјинских монахиња покренуо обнову
манастира. Међутим, највећи део овог периода протосинђел Василије је провео
по затворима. Повремено је, ипак, уз посебно одобрење државних власти,
могао долазити међу православне Украјинце у Насеобини Хрваћани и служити
у Покровском храму.15 Епископ Варнава (Настић) је такође био интерниран у
манстиру Гомионици. Животни путеви викарног епископа и протосинђела обележени су страдањем и прогонима. Почетком децембра 1958. протосинђел
Василије (Стриљчек) преминуо је у бањалучкој болници.16 У вези са протосинђеловом смрћу и сахраном у Покровском храму у Насеобини Хрваћани, аутору
је у јуну 2019. сведочио Милан Матијашевић (1930) из Хрваћана. Према његовом сведочанству, по тело протосинђела Василија (Стриљчека) отишла су двојица Украјинаца из Насеобине Хрваћани. Радило се о Петру Магаљасу и Фетку
Бабију, који су ишли коњским запрегама. Матијашевић је исте срео по њиховом одласку у правцу Бањалуке, на месту где је некад била жандармеријска
станица (данас кућа породице Балабан) у Хрваћанима. Матијашевић није присуствовао сахрани. Међутим, наводи да је ''поп Стриљчек'' сахрањен у Покровском храму, на готово истом месту у тадашњем храму где је данас сахрањен
након преноса у нови комплекс храма, тј. са десне стране испред олтара.17
У постављеним хронолошким границама у наслову започео је процес
исељавања Украјинаца из прњаворског краја. Овај процес је евидентан за Хрвапосети бивше парохијане на Аранђеловдан (8/21. новембра) 1946. Петар Вида Матијашевић,
Хрваћани, Завичај Матијашевића, Бањалука 2006, 24; Љубиша Прерадовић, Милијана Окиљ,
Мирослав Малиновић, Гордана Прерадовић, Вјерски објекти националних мањина у Републици
Српској, Бањалука 2017, 183, 184, 185; Платон (Јовић), Простосинђел Василије Стриљчек, Гласник Удружења архивских радника Републике Српске број 10 (2018), 218–228; 224; О. Раилић,
Хрваћани (1941–1945), 273–274
15
Платон (Јовић), Простосинђел Василије Стриљчек, 225; О. Раилић, Хрваћани (1941–1945),
273–274; Платон (Јовић), Кратко житије и изабране поуке преподобноисповједника Василија
Стриљчека хрваћанског и гомионичког, Бањалука 2019, 5, 9, 17, 18
16
Платон (Јовић), Простосинђел Василије Стриљчек, 225; Ibidem, Кратко житије и изабране
поуке преподобноисповједника Василија Стриљчека хрваћанског и гомионичког, 21
17
Протосинђел Ваасилије је сахрањен у Покровском храму, који је градио. Међутим, из више
разлога комплекс је временом девастиран, те је порушен, а кад је изграђен нови комплекс храма, осамдестих година прошлог века, његово тело је пренесено у тај храм. Дaнашњи комплекс
храма оријентисан је у правцу запад–исток, док је претходни био оријентисан у правцу југ–север и почињао је од северне стране данашњег Покровског храма. Милан Матијашевић је присуствовао ексхумацији протосинђелових посмртних остатака и тврди да нису могли да одједном
изваде ковчег, већ су вадили део по део, тј. кост по кост. Према његовом сведочанству, том
чину је присуствовао и епископ бањалучки Јефрем (Милутиновић). Сведочанство Милана
Матијашевића (1930) из Хрваћана аутору јун 2019. године; П. (Јовић), Кратко житије и изабране поуке преподобноисповједника Василија Стриљчека хрваћанског и гомионичког, 20, 21,
42
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ћане и околину. Обухватио је Украјинце без обзира на верску опредељеност
(православне и гркокатолике). Украјинци из Насеобине Хрваћана и Деветине
одсељавали су се првенствено у Војводину и Славонију. У току 60-их, 70-их и
80-их година XX века процес исељавања је настављен. Добио је на интензитету, а проширен је и број места у која су се исељавали. Поред Војводине и Славоније, Украјинци из околине Хрваћана одсељавали су се у Аустралију и Канаду. Мотиви селидбе су били различити, али су преовладавали економски разлози. Највећим делом као последица њихове емиграције, у данашње време у околини Хрваћана појединих украјинских презимена више нема или их има у врло
малом броју, као што су Воробец, Головатиј, Гођур, Деберни, Лаврив, Мохач,
Холовчук, Костјук, Кутни, Нахирни(ј), Федоран, Рупа, Сапун, Сенчук, Холовати и других.18 Верски живот Украјинаца који су били гркокатолици у околини
Хрваћана у послератном периоду није протекао без турбуленција. Гркокатолички свештеник из Деветине Михајло М(Н)икола Каменецки(ј) ухапшен је
почетком јула 1950. под оптужбама да је противник нове власти и њихове
политике откупа и колективизације на селу и присталица ИБ-а. Потом су га
оптужили да је за време Другог светског рата сарађивао са Немцима, усташама
и четницима и да је водио кампању против НОП-а.19 Након једанаест месеци
притвора и суђења Каменецки је ослобођен. После је отишао из Југославије.20
За време његовог одсуства замењивао га је Стефан Матус, гркокатолички свештеник из Насеобине Лишња. Након одласка М. Каменецког, нови гркокатолички свештеник у Парохији Деветина постао је Питро Бабиј.21
Посебан траг у прњаворском крају оставиле су административно-територијалне промене у уређењу југословенске републике БиХ од 1945. до 1958.
Низ епизода територијалног преуређења у БиХ у периоду од 1945. до 1958. се
на простору Хрваћана и у непосредном окружењу могу означити као својеврсни експерименти или лутања.22 Исте су започеле већ 1945. године.23 Оне су
означиле крај предратне Општине Хрваћани. Њена некадашња територија је
подељена између Прњаворског и новоформираних срезова са седиштима у Лакташима и Српцу. Језгро предратне општине, са Хрваћанима и Насеобином
Хрваћани, као и Друговићи са Деветином и Кољанима, припали су Лакташком
срезу и чинили два мјесна народна одбора.24 Укидањем Лакташког среза 1947.
18

Ж. Вујић, Лакташка жупа, 85; Pavlo Holovčuk, Sjećanja na život Ukrajinaca u Bosni i Hrvatskoj, Novska 2018, 68.139, 148.
19
P. Holovčuk, Sjećanja na život Ukrajinaca u Bosni i Hrvatskoj, 292–293, 295.
20
Ibidem, 295, 297, 300, 296–358.
21
Архива гркокатоличке парохије Украјинаца у Деветини
22
О. Раилић, Хрваћани (1941–1945), 274
23
Закон о територијалној подјели Федералне Босне и Херцеговине на округе, срезове и подручја
мјесних народних одбора, Службени лист Федералне Босне и Херцеговине, број 11
24
Уредба о одређивању подручја народних одбора и установљењу сједишта мјесних народних
одбора, Службени лист Федералне Босне и Херцеговине, број 13/1945; Р. Радујковић, Моја сјећања и послушања, 18
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године, Хрваћани са непосредном околином поново су припојени Прњаворском срезу.25 На Хрваћане и околину нису битније утицала даљња административно-територијална преуређења БиХ све до 1952. Законом из те године Хрваћанима је враћен статус општине. Поред градске општине у Прњавору, они су
са још осам ''сеоских'' општина чинили територију Прњаворског среза.26 Исти
је укинут три године касније, али је територија Хрваћанске општине значајно
проширена. Општини Хрваћани припојене су територије укинутих општина
Кокори и Поточани. Налазила се у саставу Бањалучког среза, док су општине
Прњавор и Шибовска биле у саставу Дервентског среза.27 Врхунац републичке
централизације БиХ у овом периоду десио се 1958. године. Административнотериторијално уређење ове југословенске републике додатно је упрошћено.28
Међу укинутим општинама биле су Хрваћанска и Шибовска. Општини Прњавор припојена је цела територија Шибовске општине. У случају Хрваћанске
општине примењивани су други критеријуми. Територија ове општине подељена је између општина Прњавор и Лакташи. Највећим делом припала је Прњаворској општини. Од двадесет насељених места која су припадала Општини
Хрваћани 1955. године, њих 15 припало је Општини Прњавор. Пет насељених
места је на тај начин одвојено од другог дела јединственог микропростора коме
су у континуитету припадали. Радило се о насељеним местима Деветина, Друговићи, Кољани, Љубатовци и Рајичевци, која су се нашла у саставу Општине
Лакташи.29
Општина Хрваћани (1952–1958)
У највећем делу током педесетих година XX века Хрваћани и околина
били су организовани у посебну административно-територијалну јединицу са
статусом општине. Послератна Општина Хрваћани постојала је од 1952. до
1958. Првобитно се налазила у саставу Прњаворског, а по његовом укидању
25

Zakon o administrativno-teritorijalnoj podjeli Narodne Republike Bosne i Hercegovine na okruge,
Службени лист Народне Републике Босне и Херцеговине, 2/1947; Zakon o administrativno-teritorijalnoj podjeli Narodne Republike Bosne i Hercegovine, Службени лист Народне Републике Босне
и Херцеговине, 29/1947; Laktaši u NOB-u, 384
26
Поред Градске општине у Прњавору и Општине Хрваћани, у састав среза са седиштем у
Прњавору улазиле су општине: Велика Илова, Вијачани, Јадовица, Кокори, Кулаши, Лишња,
Поточани и Штрпци. У Општини Хрваћани била су насељена места Хрваћани, Љубатовци,
Друговићи, Деветина, Кољани и Рајичевци. Zakon o podjeli teritorije Narodne republike Bosne i
Hercegovine na srezove, gradove i opštine, Службени лист Народне Републике Босне и Херцеговине, 11/1952
27
Zakon o području srezova i opština u Narodnoj Republici Bosni i Hercegovini, Службени лист
Народне Републике Босне и Херцеговине, 17/1955
28
Zakon o izmjеnama i dopunama zakona o području srezova i opština u Narodnoj Republici Bosni i
Hercegovini, Službeni list Narodne Republike Bosne i Hercegovine, 23/1958
29
О. Раилић, Хрваћани (1941–1945), 287
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1955. у саставу среза са седиштем у Бањалуци.30 Локални истраживачи прошлости су овај период историје хрваћанског краја само успутно помињали у
окиру обрађивања других тематских одредница. Њено постојање посматрали су
ван контекста историјских процеса, са низом погрешака у одређивању временских и просторних граница.31 Посебно је осветљен период постојања обновљене и територијално проширене Општине Хрваћани, када се налазила у саставу
Бањалучког среза (1955–1958). Прва седница Општинског народног одбора
одржана је 5. августа 1955.32 На тој седници заклетву су положила тридесет два
присутна одборника.33 Од четрдесет изабраних седници није присуствовало
30

Архив Републике Српске (АРС БЛ) НОО Хрваћани (1955–1958): 1955/1958, кут. 1; Zakon o
području srezova i opština u Narodnoj Republici Bosni i Hercegovini, Службени лист Народне
Републике Босне и Херцеговине, 17/1955; Zakon o izmjеnama i dopunama Zakona o području srezova i opština u Narodnoj Republici Bosni i Hercegovini, Službeni list Narodne Republike Bosne i
Hercegovine, 23/1958
31
Аутор монографије о Прњавору и његовој околини није уочио разлике између територијалних промена у прњаворском крају које су извршене 1952, 1955. и 1958. године. Није констатовано да је 1952. године, поред Градске општине, постојало неколико сеоских општина у прњаворском крају. Потом није уочено да су 1955. постојале општине Прњавор, Хрваћани и Шибовска, од којих је 1958. настала Прњаворска општина, са изузетком дела територије која је припојена Општини Лакташи. Аутор или приређивач монографије школе у Хрваћанима направио је
неколико хронолошких омашки приликом помена овог хронолошког сегмента прошлости
Хрваћана и околине. Наводи истог аутора у монографији о Лакташкој жупи могу довести до
закључка да су сви срезови расформирани 1955. а не 1958. године, кад се то стварно десило.
Упитна је просторна, временска и територијална контекстуализација административног центра
са седиштем у Лакташима. Све у свему, овај период прошлости Хрваћана и околине посматран
је ван контекста општих процеса, са навођењем погрешних хронолошких и територијалних
података или изостављањем истих. Нису евидентиране разлике у појму ''општина'' за време
постојања срезова и других регионалних административно-управних јединица од истог појма у
подели републичке територије на општине без средњег, регионалног нивоа власти у југословенској републици БиХ. З. Недовић, Прњавор и његова околина, Добој 1999, 172, 182; Ж.
Вујић, Монографија школе у Хрваћанима, 36–37; Ibidem, Лакташка жупа, 47
32
АРС БЛ, НОО Хрваћани (1955–1958), Zapisnik sa I sjednice Narodnog odbora opštine Hrvaćani
održane dana 5. avgusta 1955. godine, 1
33
На овом списку налази се читав низ грешака насталих приликом куцања. Скраћивање презимена одборника, употреба слова ''ч'' или ''ц'' уместо ''ћ на крају презимена, само су неке од њих.
Аутор је', уважавајући друге изворе и познавајући локална презимена, исте погрешке настојао
да у највећој мери исправи, те имена и презимена одборника наведе у правилном облику. Присутни одборници српске националности који су положили заклетву били су: Богдан Бабић, Рајчин Бјелошевић, Недо Божичић, Радивоје и Славко Бојић, Љубо Василић, Душан Дубравац,
Драго и Милорад Иванковић, Саво Игњатић, Остоја Јунгић, Недељко Лекић, Љубо Љубојевић,
Станко Малешевић, Живко Маринковић, Ђуро Миладић, Радивоје Савић, Бошко Сегић, Бошко
Тешановић, Милош Црнадак, Никола Чупељић, Душан Теодоровић, Милан и Урош Шипрагић
те Млађан Шуман. Сви одборници у овом сазиву НОО Хрваћани који су били украјинске националности, били су на седници и положили су заклетву: Антон Деберени, Васиљ Кисиљ, Митар
Коваљ, Васиљ Сагати и Митар Слобођан. АРС БЛ, НОО Хрваћани (1955–1958), Zapisnik sa I
sjednice Narodnog odbora opštine Hrvaćani održane dana 5. avgusta 1955. godine, 1; Tekst zakletve i
spisak odbornika koji su položili zakletvu
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осам одборника. Пет одборника је било оправдано одсутно, а три неоправдано.34 Према извештају Верификационе комисије, од укупног броја (40) одборника било је 37 земљорадника и три радника. У националном погледу већину
су чинили Срби, са 35 одборника. Украјинаца је било пет. На истој седници,
поред новог председника (Бошка Сегића), за секретара НО је изабран Милан
Веселић. У октобру 1956. Веселић је разрешен дужности на лични захтев, због
положеног шумарског испита и властите одлуке да се посвети струци. Уместо
њега је за новог секретара НОО Хрваћани именован дотадашњи шеф Мјесног
уреда у Поточанима Митар Калењук.35 Међу девет тачака дневног реда прве
седнице у августу 1955. био је и реферат новог председника НОО под називом
''Neke karakteristike naše opštine''. У њему су изнесени најважнији проблеми са
којима се требала суочити администрација територијално проширене Општине
Хрваћани у наредном периоду. Готово у потпуности пољопривредни крај стављао је пред општинске функционере у први план питање унапређења пољопривреде. Међу горућим проблемима било је питање школства. У 11 школа на
подручју општине било је око 1.100 ученика, али уз одређен број деце коју
родитељи нису слали у школу. Председник Сегић је у задатак ставио питање
отварања осмогодишње школе, јер то ниједна од постојећих једанаест није
била. Удаљеност од болница у Прњавору и Бањалуци актуелизовала је питање
отварања прихватне амбуланте. Посебно је апострофиран сегмент путева.
Њихово тадашње стање налагало је потребу што хитнијег санирања.36
Статут општине донесен је на другој седници Народног одбора, крајем
августа 1955. године.37 Територијално проширена 1955. године, Општина Хрваћани обухватала је следећа насељена места: Вршани, Гајеви, Гусак, Деветина,
Друговићи, Кокори, Кокорски Луг, Кољани, Љубатовци, Ново Село, Орашје,
Поточани, Просјек, Рајичевци, Скакавци, Хрваћани, Хрваћани Насеобина,

34

Према записнику са прве седнице болесни су били Немања Савић и Љубо Живковић. Недељко Радонић је био на приватном, а Душан Тодоровић на службеном путовању. На војној вежби
је био Живко Сандић. Неоправдано су била одсутна три одборника: Живко Вујић, Миливоје
Дакић и Војислав Микић. АРС БЛ, НОО Хрваћани (1955–1958), Zapisnik sa I sjednice Narodnog
odbora opštine Hrvaćani održane dana 5. avgusta 1955. godine, 1
35
Уместо М. Калењука, шеф Мјесног уреда у Поточанима постао је Вељко (Љубе) Јанковић. АРС БЛ, НОО Хрваћани (1955–1958), Zapisnik sa I sjednice Narodnog odbora opštine Hrvaćani
održane dana 5. avgusta 1955. godine, 2, 3
36
АРС БЛ, НОО Хрваћани (1955–1958), Zapisnik sa I sjednice Narodnog odbora opštine Hrvaćani
održane dana 5. avgusta 1955. godine, 2, ''Neke karakteristike naše opštine'', 1–3
37
Овај акт Хрваћанске општине у више наврата претрпео је измене и допуне (27. јануара и 11.
јуна 1956. године). На седницама Среског вијећа и Вијећа произвођача Среза Бањалука потврђен је почетком децембра 1956. Тада је председник НОС био Нико Јуринчић (1914–1983). Статут је објављен као посебна публикацација 1957. године. АРС БЛ, НОО Хрваћани (1955–1958);
Statut opštine Hrvaćani, Banjaluka 1957.
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Хуснићи, Црквена и Чивчије.38 У почетном периоду постојања територијално
проширене Општине Хрваћани предузето је низ активности на формалном уређењу власти и организацији општине. Усвојена је одлука о унутрашњој организацији управних органа општине. Поред секретара, постојали су Општи одсек и
Управа (одсек) за приходе. У оквиру Општег одсека деловало је неколико
реферата: за општу управу и буџет, привреду и комуналне послове, имовинскоправне односе, послове народне одбране, просвету и културу, здравство и
социјално старање, грађанска стања, канцеларијске помоћне службе – архива,
економат, библиотека, курир. Одсек/Управу за приходе чинили су реферати за
приходе и за пореско књиговодство, те групе пореских извршитеља. Именовано је неколико општинских одборничких и општинских комисија: верификациона, за статут, за приходе, за избор и именовање, за преузимање архиве и
инвентара, права и обавеза досадашњих одбора општине, за привреду, за молбе
и притужбе, мандатно-имунитетска, комисија за буџет, за бирачке спискове,
пореска комисија. Првобитно су формирана три савета НОО Хрваћани: за привреду и комуналне послове, културу и просвету, за народно здравље и социјалну политику. У више наврата мењани су број и називи савета, њихови чланови
и председници. Почетком новембра 1957. НОО Хрваћани имао је пет савета: за
план и финансије, просвету и културу, привреду и комуналне послеве, здравље
и социјалну заштиту, за општу управу. За потпредседника НОО изабран је
Љубо Василић, док је Душан Микача изабран за општинског судију за прекршаје, а за његовог заменика Радован Живковић.39 Одборници Хрваћанске
општине нису пропустили прилику да председнику НОО и себи повећају примања. Већ на другој седници, крајем августа 1955. године, донели су у том
погледу одлуку за коју су гласали сви присутни одборнци.40 У Општини Хрваћани основано је пет месних одбора, са седиштима у Поточанима, Кокорима,
Љубатовцима, Орашју и Деветини.41
38

Zakon o području srezova i opština u Narodnoj Republici Bosni i Hercegovini, Службени лист
Народне Републике Босне и Херцеговине, 17/1955; Statut opštine Hrvaćani, 1
39
АРС БЛ, НОО Хрваћани (1955–1958), Zapisnik sa I sjednice Narodnog odbora opštine Hrvaćani
održane dana 5. avgusta 1955. godine, 2, 3; Zapisnik sa II sjednice Narodnog odbora opštine Hrvaćani održane dana 30. VIII 1955. godine, 2; Statut opštine Hrvaćani, 10, 14, 21, 26; Zapisnik sa I zajedničke sjednice Opštinskog vijeća i Vijeća proizvođača Narodnog odbora opštine Hrvaćani održane
dana 7. novembra 1957. godine, 1, 3–4; Rješenje o biranju predsjednika i članova Savjeta Narodnog
odbora opštine Hrvaćani, 1–2
40
Zapisnik sa II sjednice Narodnog odbora opštine Hrvaćani održane dana 30. VIII 1955. godine, 3, 4
41
МО Друговићи са Друговићима и Деветином. У МО Орашје били су Орашје, Ново Село и
Просјек. Поточанском МО припадали су: Поточани, Хуснић, Гајеви, Гусак и Црквена. Љубатовци и Рајичевци су чинили МО Љубатовци. У Кокорски МО, поред истоменог места, били су
укључени: Кокорски Луг, Скакавци, Вршани и Чивчије. Као разлог за њихово оснивање наведена је потреба да се лакше врше послови власти и повољније остварују права становника са
тих подручја, од који су неки били значајно удаљени од општинског административног центра.
Zapisnik sa II sjednice Narodnog odbora opštine Hrvaćani održane dana 30. VIII 1955. godine, 3, 4
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Организационе промене у Општини Хрваћани уследиле су крајем лета и
почетком јесeни 1957. Било је предвиђено да се Народни одбор општине Хрваћани састоји из Општинског и Вијећа произвођача, који су укупно бројали 44
одборника, а они су чинили Заједничко вијеће НОО Хрваћани. Почетком септембра 1957. утврђено је 17 изборних јединица, из којих се бирало 25 одборника у Општинско вијеће Општине Хрваћани. Највише, три одборника, бирана су
из изборне јединице Друговићи. По два одборника бирано је из шест изборних
јединица: Црвена (са Дрењиком), Деветина, Гајеви (са Гусаком), Хрваћани,
Кокори (и Кокорски Луг), Поточани (и Хуснић). По један одборник је биран из
десет изборних јединица: Чивчије, Хрваћани Насеобина, Кољани, Љубатовци,
Ново Село, Орашје, Просјек, Рајичевци, Скакавци и Вршани. За одборнике
Вијећа произвођача на територији Општине Хрваћани бирани су кандидати из
две производне групе. Прва група била је индустрија, трговина и занатство. Из
ње је предвиђена једна изборна јединица, Хрваћани, за трговину, ПТТ, угоститељство и шумарство, из које се бирао један одборник. Друга производна група, пољопривреда, била је подељена у пет изборних јединица по ЗЗ у Друговићима, Хрваћанима, Кокорима, Поточанима и Вршанима, из које се бирало
укупно 19 одборника.42 Избори су одржани 27. и 30. октобра 1957. (прво за
Општинско, а потом за Вијеће произвођача). Укупно су изабрана 44 одборника.
Њих 25 у Општинско,43 а 19 у Вијеће произвођача.44 Прве одвојене седнице оба
већа, а потом и њихова заједничка седница, одржана је 7. новембра 1957. За
предсједавајућег Општинског вијећа изабран је Бошко Тешановић, а за његовог
заменика Живко Вујић. За предсједавајућег Вијећа произвођача изабран је Васо
Улетиловић, а за његовог заменика Недо Божичић. Дотадашњи секретар НОО
Хрваћани Митар Калењук постао је нови председник НОО, а потпредсједник
42

АРС БЛ, НОО Хрваћани (1955–1958), Zapisnik sa XXII sjednice Narodnog odbora opštine Hrvaćani održane dana 3. septembra 1957. godine, 1–2; Rješenje o određivanju izbornih jedinica za izbor
odbornika u Opštinsko vijeće i broj odbornika koji se u njima bira, 1–2; Rješenje o utvrđivanju izbornih jedinica za izbor odbornika u Vijeće proizvođača i broj odbornika koji se u njima bira.
43
У Општинско вијеће НОО Хрваћани изабрано је следећих 25 одборника из 17 изборних једница: Радован Бјелошевић, Штефан Бобрек, Славко П. Бојић, Дана и Љубо Василић, Живко и
Раде Вујић, Остоја Вукашиновић, Бранко Гамбер, Тривун Дубравац, Богдан Ђумић, Драго
Иванковић, Митар Калењук, Мирко Кузмановић, Ратко Марјановић, Војислав Микић, Бранко
Остојић, Михаило Рацки, Новак Репић, Васиљ Сагати, Бошко Тешановић, Пане Ћетојевић,
Иван Ходин, Бранко Цвијановић, Урош Шипрагић. АРС БЛ, НОО Хрваћани (1955–1958), Zapisnik sa I sjednice Opštinskog vijeća Narodnog odbora opštine Hrvaćani održane dana 7. novembra
1957. godine, 1–2
44
У Вијеће произвођача изабрани су одборници Недо Божичић, Миливоје и Славко А. Бојић,
Бошо Ђумић, Милорад Иванковић, Ранка Иванчевић, Бошко Игњатић, Тоде Јањић, Остоја Јунгић, Хања Кесић, Грегор Лешчешен, Бранко и Нада Микић, Миливоје Репић, Томо Субић,
Живко Ћетојевић, Васо Улетиловић, Милош Чупељић и Млађан Шуман. АРС БЛ, НОО Хрваћани (1955–1958), Zapisnik sa I sjednice Vijeća proizvođača Narodnog odbora opštine Hrvaćani
održane dana 7. novembra 1957. godine, 1–2
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Љубо Василић. За секретара НО изабран је Радован Живковић, али је он у
фебруару 1958. разрешен дужности, а на његово место је изабран Данило Абрамовић.45 Средином фебруара усвојен је Друштвени план и Одлука о буџету
Општине Хрваћани за 1958. годину.46 У јуну 1958. донесене су измене и допуне
Закона о територијалној организацији југословенске републике БиХ, по којем
је међу укинутим општинама била и Општина Хрваћани. Њена територија је
подељена изеђу две суседне општине. Највећи део је припао Прњаворској
општини односно административном центру са седиштем у Прњавору, према
коме је готово у континуитету овај крај гравитирао у дужем временском периоду. Мањи део Хрваћанске општине припао је Општини Лакташи, са којом је
био повезан само у краћем временском периоду, за време постојања Лакташког
среза од 1945. до 1947. Тиме је јединствен микропростор околине Хрваћана
подељен административно-политичким границама, уз нарушавање историјског
континуитета у овом погледу.47
Обезбеђивање прихода, прикупљање пореза и финансирање расхода
налази се у врху листе тема које су обрађивале општинске власти Хрваћана од
1952. до 1958. Шеф управе за приходе Милан Мајсторовић изабран је на седници НОО Хрваћани 30. августа 1955.48 Власт се у овом сегменту рада суочавала
са низом проблема. Најчешће је истицана потреба боље наплате пореза на терену општине. Вишеструки су разлози спорије и слабије наплате, почев од погрешних обрачуна, где се дешавало да они са мањим поседима добију већи износ
пореза од оних са већим поседима. Било је случајева где су се Украјинци одселили а да формално нису ником оставили свој посед. То је доводило до гомилања износа неплаћених пореза, а у пракси је тај посед остао неискоришћен или
су његови корисници избегавали да плате порез изговарајући се да није у њиховом власништву. Због слабије наплате пореза Општина Хрваћани имала је проблем око измирења својих обавеза у другој половини 1955. Општинским слу-

45

АРС БЛ, НОО Хрваћани (1955–1958), Zapisnik sa I sjednice Opštinskog vijeća Narodnog odbora
opštine Hrvaćani održane dana 7. novembra 1957. godine, 1–2; Zapisnik sa I sjednice Vijeća proizvođača Narodnog odbora opštine Hrvaćani održane dana 7. novembra 1957. godine, 1–2; Zapisnik sa I
zajedničke sjednice Opštinskog i Vijeća proizvođača Narodnog odbora opštine Hrvaćani održane
dana 7. novembra 1957. godine, 1–5; Rješenje o izboru predsednika Narоdnog odbora opštine Hrvaćani; Rješenje o izboru potpredsednika Nardonog odbora opštine Hrvaćani; Rješenje o imenovanju
sekretara Narоdnog odbora opštine Hrvaćani.
46
АРС БЛ, НОО Хрваћани (1955–1958), Zapisnik sa IV sjednice Opštinskog vijeća NO opštine
Hrvaćani održane dana 17. februara 1958. godine; Prijedlog Društvenog plana opštine Hrvaćani za
1958. godinu, 1–16; Odluka o budžetu opštine Hrvaćani za 1958. godinu.
47
Zakon o izmjеnama i dopunama Zakona o području srezova i opština u Narodnoj Republici Bosni i
Hercegovini, Službeni list Narodne Republike Bosne i Hercegovine, 23/1958
48
АРС БЛ, НОО Хрваћани (1995–1958), Zapisnik sa II sjednice Narodnog odbora opštine Hrvaćani
održane dana 30. VIII 1955. godine, 2, 6
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жбеницима крајем октобра касниле су две плате.49 Крајем године део одговорности за слабу наплату пореза пребачен ја на општинске одборнике јер, по оцени председника НОО Хрваћани, нису били довољно активни на терену.50 Пракса расправе на тему наплате пореза у Хрваћанској општини настављена је
током читаве 1956. Почетком године на седници НОО његов председник је
похвалио активност одборника О. Јунгића и Р. Бјелошевића на наплати пореза
у својим местима. Међутим, јавно је прозвао неколико одборника који нису
измирили све своје пореске обавезе за 1955. годину.51 Поједини одборници су
износили своје виђење извештаја Управе прихода. Од прозваних одборника
реаговао је Р. Савић, указујући на то да одређени подаци у служби прихода
нису били ажурирани.52 На седници НОО Хрваћани крајем јануара 1957. прозвано је неколико пореских обвезника из Друговића који су своју покретну
имовину склањали од кућа како се од ње не би наплатио порез. У извјештају је
наведено да се радило о ''шпекулантима''.53 Судећи према распрaвама општинских одборника, стање у овој области није било боље ни крајем марта 1956.
Поједини одборници су указивали на потешкоће и немогућност наплате пореза
код одређених случајева.54 Дошло је до смене на челу Управе за приходе
Општине Хрваћани. Уместо смењеног Милутина Мајсторовића постављен је
Спасоје Алексић. Поред тога је именована Пореска комисија НОО Хрваћани.55
49

АРС БЛ, НОО Хрваћани (1995–1958), Zapisnik sa III sjednice Narodnog odbora opštine Hrvaćani održane dana 26. X 1955. godine
50
АРС БЛ, НОО Хрваћани (1995–1958), Zapisnik sa IV sjednice Narodnog odbora opštine Hrvaćani održane dana 26. XII 1955. godine
51
Том приликом су као нередовне платише пореза означени одборници Недељко Радоњић,
Драго Иванковић, Васиљ Сагати, Митар Коваљ, Бошко Бабић, Радивоје Савић, Ђуро Миладић
и др. АРС БЛ, НОО Хрваћани (1995–1958), Zapisnik sa V sjednice Narodnog odbora opštine Hrvaćani održane dana 27. I 1956. godine, 2, 3
52
АРС БЛ, НОО Хрваћани (1995–1958), Zapisnik sa V sjednice Narodnog odbora opštine Hrvaćani
održane dana 27. I 1956. godine
53
Радило се о пореским дужницима Б. Манојловићу, Б. Млађановићу, Д. Бојићу и Б. Мишковићу. АРС БЛ, НОО Хрваћани (1995–1958), Zapisnik sa V sjednice Narodnog odbora opštine Hrvaćani održane dana 27. januara 1956. godine, 3
54
Одборник Славко Бојић указао је на пример Милана Сикимића, који има велико дуговање
али се порез не може наплатити пленидбом јер поседује само земљу. Слични су били примери
које је навео одборник Р. Бјелошевић. Према његовим тврдњама, у таквој ситуацији су били Б.
Млађановић и М. Широњић. Одборник Бјелошевић је апострофирао да М. Широњић чак издаје
земљу у закуп, али неће да плати порез. Предлози овог одборника ишли су ка издавању Млађановиће земље у закуп и одузимање и продају Широњићеве земље како би се порески дугови
наплатили. Zapisnik sa VI sjednice održane 23. III 56. N.O.O. Hrvaćani, 1–4; Zapisnik sa VII sjednice Narodnog odbora opštine Hrvaćani održane dana 5. aprila 1956. godine, 2
55
За председника ове комисије именован је Млађан Шуман, а за заменика Р. Бјелошевић. Чланови Комисије су били Спасоје Алексић, Славко Бојић, Милан Михајловић и Штефан Захородни, а њихови заменици Михајло Шуман, Илија Стасјук, Војислав Микић и Стојко Јунгић. АРС
БЛ, НОО Хрваћани (1952–1958), Zapisnik sa VI sjednice održane 23. III 56. N.O.O. Hrvaćani, 1–4;
Rješenje o razriješenju šefa uprave prihoda Narodnog odbora opštine Hrvaćani; Riješenje o posta-
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Тиме проблеми наплате пореских дугова нису били решени. Почетком априла
општински одборници поново су актуелизовали ово питање. Одборници који
су дискутовали том приликом су наводили појединачне примере оних од којих
је готово немогуће наплатити порез. Посебно се издвајају излагања групе украјинских одборника из Деветине. В. Сагати, М. Слобођан и А. Деберни правдали
су немогућност наплате пореских дугова чињеницом да се велики део становника Деветине одселио из села.56 О наплати пореза дискутовало се и у наредном периоду. То питање, ако није било посебна тачка дневног реда заседања
НОО, покретано је у оквиру осталих питања. У августу и октобру 1956. поново
је апеловано на општинске одборнике да утичу на становнике Хрваћанске
општине да уплате пореска и друга дуговања. Крајем друге декаде октобра В.
Сагати је, понављајући информације о проблемима наплате пореза од Украјинаца који су се одселили из Деветине, навео да таквих домаћинстава има више
од четрдесет.57 Његова обавештења су узета у озбиљно разматрање. Крајем
године међу донесеним закључцима у вези са наплатом пореза био је и онај
који се односио на случајеве које је В. Сагати помињао. Наложено је прибављање спискова лица која су се одселила и оставила земљу, а у циљу да се иста
пренесе у фонд општенародне имовине. Апеловано је да се помогне пореским
извршитељима при откривању прикривене имовине, како би се из исте наплатили порески дугови. Уочено је да одређен број сељана стоку пребацује у друга
села и тако избегава извршење обавеза. Тамо где се земља могла продати препоручена је њена продаја да би се неплаћени порез наплатио.58 Након извештаја шефа Управе прихода С. Алексића, средином 1957. председник НО је поново
апеловао да се утиче на становништво како би што хитније извршило уплату
пореза или ће се наплата извршити принудним путем.59 Међутим, ниво наплате
је био и даље врло низак. Одборник В. Микић је навео да ће се иста поправити,
јер су тек пристигли јечам пшеница, овас, раж и шљиве, те ће по њиховој про-

vljenu šefa uprave prihoda Narodnog odbora opštine Hrvaćani; Rješenje o obrazovanju poreske
komisije Narodnog odbora opštine Hrvaćani.
56
АРС БЛ, НОО Хрваћани (1952–1958), Zapisnik sa VII sjednice Narodnog odbora opštine Hrvaćani održane dana 5. aprila 1956. godine, 3
57
АРС БЛ, НОО Хрваћани (1952–1958), Zapisnik sa XII sjednice Narodnog odbora opštine Hrvaćani održane dana 14. avgusta 1956. godine, 1, 3; Zapisnik sa XIII sjednice Narodnog odbora opštine
Hrvaćani održane dana 17. oktobra 1956. godine, 2–3
58
Занимљиво је напоменути да су чак и одборници М. Слобођан и А. Деберни у току лета 1957.
године били на раду у Бачкој. АРС БЛ, НОО Хрваћани (1952–1958), Zapisnik sa XV sjednice
Narodnog odbora opštine Hrvaćani održane dana 24/12–1956, 3; Zapisnik sa XXI sjednice Narodnog
odbora opštine Hrvaćani održane dana 23. avgusta 1957. godine, 1
59
АРС БЛ, НОО Хрваћани (1952–1958), Zapisnik sa XIX sjednice Narodnog odbora opštine Hrvaćani održane dana 12. juna 1957. gоdine, 5
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даји порез бити уплаћен.60 Међутим, крајем 1957. указано је на то да је бољи
ниво наплате био закључно са децембром претходне, 1956. године, него у том
тренутку.61
Посебан сегмент представљала је путна инфраструктура на територији
Општине Хрваћани. Акценат на то је стављен већ приликом првог заседања
општинских одборника почетком августа 1955.62 У октобру исте године (26.
октобар) расправљало се о растресању камена на путу Црквена – главна цеста.
Исти је дуже време стајао неразгрнут. Крајем 1955. НОО је поново актуелизовао питање одржавања путева. Планирано је да се до априла 1956. обаве припремне активности, како би се реализовала могућност увођења месног самодоприноса. Наглашена је потреба одржавања најпрометнијих путних праваца у
општини који би се требали прогласити за општинске путеве. Радило се о путном правцу који је ишао од куће Михаила Козјака у Хрваћанима преко дела
села Друговићи, кроз село Кољане и део села Просјек до Липица. Ту је овај
путни правац излазио на други општински пут, који је од Липица ишао до
Којин Хана, а одатле преко Црквене до школе у Кокорима. Овде треба нагласити да је кроз Хрваћанску општину ишао државни пут, тј. пролазио је део магистрале од Клашница до Прњавора кроз насељена места Друговићи, Хрваћани,
Хрваћани Насеобина и Поточани.63 НОО Хрваћани донео је крајем јануара
1957. одлуку по којој су проглашена три општинска пута који су обухватали
наведени путни правац. Прописано је да ширина општинског пута мора бити
најмање пет метара, а да је пролаз на њима слободан за све. Саставни део истог
акта биле су одредбе о одржавању мостова, као и казнене одредбе.64 Честе
одборничке расправе о стању путева уобличене су спровођењем зборова грађана, на којима је разматрана одлука о увођењу месног самодоприноса за путеве
13. маја 1956. Фонд за путеве на нивоу општине основан је 15. јуна, а 23. јуна
60

АРС БЛ, НОО Хрваћани (1952–1958), Zapisnik sa XX sjednice Naroodnog odbora opštine Hrvaćani održane dana 1. avgusta 1957. godine, 3; Zapisnik sa XXI sjednice Naroodnog odbora opštine
Hrvaćani održane dana 23. avgusta 1957. godine, 1–2
61
АРС БЛ, НОО Хрваћани (1952–1958), Zapisnik sa II sjednice Opštinskog i Vijeća . decembra
proizvođača Narodnog odbora opštine Hrvaćani održane dana 7. decembra 1957. godine, 1–2
62
АРС БЛ, НОО Хрваћани (1955–1958), Zapisnik sa I sjednice Narodnog odbora opštine Hrvaćani
održane dana 5. avgusta 1955. godine, 2; ''Neke karakteristike naše opštine'', 1–3
63
АРС БЛ, НОО Хрваћани (1955–1958), Zapisnik sa III sjednice Narodnog odbora opštine Hrvaćani održane dana 26. X 1955. godine, 1, 9; Zapisnik sa IV sjednice Narodnog odbora opštine Hrvaćani
održane dana 29. XII 1955. godine, 2, 4
64
Према тој одлуци општинским путевима су проглашени: 1) пут од државног пута крај куће
Михаила Козјака у Хрваћанима – део села Друговићи – кроз село Кољани – део села Просјек Липице, 2) Липице – преко Просјека – део Новог Села – село Орашје – Поточани, Којин Хан, 3)
пут од Којин Хана – Поточани – Гусак – Гајеви, између села Црквена, Вршани и Чивчије –
Кокори до куће Томе Иванковића (њива ''Појатиште''). АРС БЛ, НОО Хрваћани (1955–1958),
Zapisnik sa V sjednice Narodnog odbora opštine Hrvaćani održane dana 27. januara 1956. godine, 7;
Odluka o proglašenju opštinskih puteva.
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Управни одбор Фонда је донео одлуку о предрачуну прихода и расхода, која је
потврђена на седници НОО 14. августа. Претходно је уведен месни самодопринос за путеве, о чему је одлука донета 30. јуна, а уведен је за период од 15. јула
до 31. децембра 1956. Већ 11. јула се расправљало о одређеним питањима у
вези са тим самодоприносом и усвојен је одговарајући закључак, док је 14.
августа усвојен предрачун прихода и расхода Општинског фонда за путеве.
Размотривши стање у вези са уведеним месним самодоприносом, закључено је
да одборници саставе списак оних који избегавају да изврше своје обавезе.
Потом је било предвиђено да се непослушни грађани приморају да раде на
поправци општинских путева или да своје обавезе исплате у новчаним износима.65 У октобру 1956. констатовано је да обавезу самодоприноса убедљиво најслабије извршавају становници у друговићком засеоку Бојићи, одакле је одборник Р. Бојић. Закључено је да становници тог засеока, који су имали обавезу обављања радова на школи у Друговићима, поправе пут од школе према
Бијелића главици докле се стигне.66
Од 11 школа на подручју општине њих две су биле шестогодишње, а
девет основних. У Хрваћанима и Поточанима деловале су шестогодишње, а у
Друговићима, Кољанима, Просјеку, Орашју, Црквени, Вршанима, Кокорима,
Љубатовцима и Деветини основне школе. Њихови управници су изабрани 5.
априла 1956. На дужност је постављено седам учитеља и четири учитељице.67
Крајем 1956. одборник М. Шипрагић је на седници НОО покушао покренути
питање изградње школе у селу Црквена, а на основу захтева мештана Црквене,
Гајева и Гусака. Расправа о овој теми је одгођена за наредну календарску годину.68 Средином фебруара 1957. актуелизована је Шипрагићева иницијатива
приликом одлучивања о увођењу самодоприноса. Тада је планирана и адаптација школског објекта у Хрваћанима.69 У априлу 1957. именовани су чланови
школских одбора шестогодишњих и основних школа у Општини Хрваћани.70
65

АРС БЛ, НОО Хрваћани (1955–1958), Zapisnik sa IX sjednice Narodnog odbora opštine Hrvaćani održane dana 15. juna 1956. godine, 1–10
66
АРС БЛ, НОО Хрваћани (1955–1958), Zapisnik sa XIII sjednice Narodnog odbora opštine Hrvaćani održane dana 12. oktobra 1956. godine, 3
67
За управнике шестогодишњих школа у Хрваћанима и Поточанима постављени су Десанка
Јевђић и Миладин Анђелковић. На челу основних школа, према горе наведеном распореду
њихових места, били су Ана Мучибабаић, Драго Јањић, Миленко Ћејић, Душан Пеција, Ирена
Грињицки, Михајло Семшен, Богдан Прерадовић, Радомир Спајић и Иванка (Анка?) Лешчешен. АРС БЛ, НОО Хрваћани (1955–1958), Zapisnik sa VII sjednice Narodnog odbora opštine
Hrvaćani održane dana 5. aprila 1956. godine, 5; Rješenje o postavljanju upravitelja škola na terenu
ovog odbora
68
АРС БЛ, НОО Хрваћани (1955–1958), Zapisnik sa XV sjednice Narodnog odbora opštine Hrvaćani održane dana 24/12-1956., 1
69
АРС БЛ, НОО Хрваћани (1955–1958), Zapisnik sa XVI sjednice Narodnog odbora opštine Hrvaćani održane dana 16. februara 1957., 1, 4–5
70
За чланове Школског одбора у шестогодишњој школи у Хрваћанима именовани су Љубо
Василић, Невенка Давидовић, Милош Иванчевић и Петар Магаљас, а у шестогодишњој школи
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Средином 1957. у две шестогодишње и девет основних школа у Општини
Хрваћани била су ангажована 22 учитеља, који су радили са 1.420 ученика.71
Осмогодишња школа у Хрваћанима основана је 3. септембра 1957.72 Крајем
1957. у шест основних школа именовани су управници.73 Било је настојања да
се унапреди културни живот и просвећеност у Општини Хрваћани. У администартивном седишту Општине средином фебруара 1957. основана је општинска
библиотека. Њен назив је био Централна библиотека Хрваћани.74
Део објеката које је власт означила као општенародну имовину додељиван је на коришћење привредним субјектима и физичким лицима. Радило се о
имовини до које су власти дошле конфисковањем од ратних противника, имовине Пољака који су се одселили у Пољску, те Украјинаца који су отишли у
Војводину или Славонију. Објекти из општенародне имовине додељени су ПД
''Данко Митров'' у Кокорима и земљорадничким задругама у Друговићима и

у Поточанима Љубо Јанковић, Ђуро Мандић, Милош Попадић и Штефан Лопатко. Чланови
Шк. одбора Основне школе у Друговићима тада су били Славко Бојић, Бјелица Стаменић и
Младен Поповић. У деветинској школи у Школском одбору били су Грегор Лешчешен, Момчило Кесић и Вељко Ђукић. У школи у Кољанима чланови Школског одбора били су Душан
Остојић, Драган Копрен и Дане Добрњац. Дане Шајиновић, Рaдован Лукенић и Бранко Кузмановић су били у Школском одбору у школи у Црквени, док су у шкoли у Кокорима чланови
Одбора били Живко Вујић, Драгутин Ђурић и Никола Шипрагић. У Школском одбору Основне
школе у Просјеку именовани су за чланове Милош Пајић, Стојко Јунгић и Андрија Федорчук, у
Вршанима Новак Репић, Раде Суботић и Ново Василић, у Орашју Војислaв Микић, Лазар Дворанчић и Илија Грозданић, а у Љубатовцима Душан Ђурић, Ђурађ Тришић и Душан Теодоровић. АРС БЛ, НОО Хрваћани (1955–1958), Zapisnik sa XVIII sjednice Narodnog odbora opštine
Hrvaćani održane dana 28. aprila 1957. godine, 1, 3; Riješenje o imenovanju članova školskih odbora
šestogodišnjih i osnovnih škola na području opštine.
71
АРС БЛ, НОО Хрваћани (1955–1958), Zapisnik sa XIX sjednice Narodnog odbora opštine Hrvaćani održane dana 17. juna 1957. godine, 1, 3–4; Izvještaj o radu Savjeta za prosvjetu i kulturu od 10.
maja 1956. godine do danas (17. jun 1957. godine)
72
Школски одбор бројао је девет чланова, рачунајући и управитеља школе. АРС БЛ, НОО
Хрваћани (1955–1958), Zapisnik sa XXII sjednice Narodnog odbora opštine Hrvaćani održane dana
3. septembra 1957. godine, 1–2; Rješenje o osnivanju osmogodišnje škole u Hrvaćanima
73
На трећој заједничкој сједници Општинског и Вијећа произвођача 26. децембра за управнике
основних школа именовани су: у Друговићима Радмила Новковић, у Кољанима Радомир Иванковић, у Црквени Радован Спајић, у Орашју Радомир Малић, у Кокорима Петар Трамошљанин
и у Љубатовцима Давид Новковић. Сви су били учитељи у тим школама. АРС БЛ НОО Хрваћани (1955–1958), Zapisnik sa III sjednice Opštinskog vijeća i Vijeća proizvođača Narodnog odbora
opštine Hrvaćani održane dana 26. decembra 1957. godine, 1–3; Rješenje o imеnоvanju upravitelja
Narodne osnovne škole u Kokorima; Rješenje o imenovanju upravitelja Narodne osnovne škole u
Orašju; Rješenje o imenovanju upravitelja Narodne osnovne škole u Drugovićima; Rješenje o imenovanju upravitelja Narodne osnovne škole u Koljanima; Rješenje o imenovanju upravitelja Narodne
osnovne škole u Crkvenoj; Rješenje o imenovanju upravitelja Narodne osnovne škole u Ljubatovcima
74
АРС БЛ, НОО Хрваћани (1955–1958), Zapisnik sa XVI sjednice Narodnog odbora opštine Hrvaćani održane dana 16. februara 1957. godine, 1, 5; Rješenje o osnivanju biblioteke Narodnog odbora
opštine Hrvaćani
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Поточанима 29. децембра 1955.75 Потом је средином јуна 1956. имовина из
истог фонда додељена ОЗЗ ''Ласта'' Поточани, те земљорадничким задругама у
Хрваћанима и Друговићима. Део ове имовине дат је и Основној организацији
народне омладине из Насеобине Хрваћани. Реч је о имовини која је некада припадала Пољаку Јохану Коздри из Просјека, а који се одселио у матичну државу.76 Љубо Јанковић из Поточана добио је од НОО Хрваћани 15. јуна на бесплатно кришћење зграду из општенародне имовине. Радило се о згради која је
некад припадала СРЗ ''Братство'' Поточани.77 Вељко (Вида) Ђукић из Деветине
добио је објекте из општенародне имовине у том селу, који су му додељени на
бесплатно коришћење 30. јуна 1956. Додељена кућа, шајер и свињац нису
могли бити срушени, отуђени или пренети без одобрења НОО Хрваћани.78
Веће површине пољопривредног земљишта из општинског фонда добиле су
три земљорадничке задруге крајем новембра 1956. ЗЗ из Друговића добила је
скоро 300 дунума, ЗЗ из Хрваћана скоро 400, док је ЗЗ из Поточана добила
више од 400 дунума земље означене као ОПНАИ на бесплатно коришћење.79
Кокорској земљорадничкој задрузи почетком августа 1957. додељена је на бесплатно коришћење зграда из општенародне имовине.80 Крајем 1957. НОО

75

АРС БЛ, НОО Хрваћани (1955–1958), Zapisnik sa IV sjednice Narodnog odbora opštine Hrvaćani održane dana 29. XII 1955. godine, 2
76
АРС БЛ, НОО Хрваћани (1955–1958), Zapisnik sa IX sjednice Narodnog odbora opštine Hrvaćani održane dana 15. juna 1956. godine, 2, 7
77
О присталици партизанског покрета и ратном функционеру КПЈ из овог дела Прњаворског
среза у: АРС БЛ, НОО Хрваћани (1955–1958), Zapisnik sa IX sjednice Narodnog odbora opštine
Hrvaćani održane dana 15. juna 1956. godine, 2, 7; Rješenje o dodjeli zgrade iz opšte narodne imovine na besplatno korišćenje Janković Ljubi iz Potočani; О. Раилић, Извор за локалну историју околине Прњавора – ''Хроника'' Љубе Јанковића – неки аспекти, 269–381
78
АРС БЛ, НОО Хрваћани (1955–1958), Zapisnik sa X sjednice Narodnog odbora opštine Hrvaćani
održane dana 30. juna 1956. godine, 1–6; Rješenje o dodjeli zgrade iz opšte narodne imovine na besplatno korišćenje Đukić Veljki iz Devetine
79
Са подручја катастарске општине Друговићи додељено је 299 дунума и 940 м2 ЗЗ Друговићи,
распоређених у више катастарских општина, од које су неке означене као ''Брдо'', ''Кућиште'',
''Крчевина'', ''Сабањска''; ''Лушчић'', ''Пландиште'' итд. ЗЗ из Хрваћана додељено је 385 дунума и
800 м2 у к. о. Хрваћани, Деветина и Љубатовци, означених к. ч. одговарајућег броја и назива,
као што су ''Гулеш'', ''Буч'', ''Пејаковац'', ''Буковац'', ''Усјечина'', ''Ђаковац'', ''Демировац'' и др.
Поточанска ЗЗ добила је земљиште у к. о. Поточани, Хуснић и Просјек, површине 414 дунума
и 930 м2,, од којих су неке парцеле ''Долови'', ''Ковачевац'', ''Студенац'', ''Јошик''. АРС БЛ, НОО
Хрваћани (1955–1958), Zapisnik sa XIV sjednice Narodnog odbora opštine Hrvaćani održane dana
27/11–1956, 1, 5; Rješenje ZZ Drugovići dodjeljuje se na trajno korišćenje zemljište u opšte narodnoj
imovini; Rješenje ZZ Hrvaćani dodjeljuje se na trajno korišćenje zemljište u opšte narodnoj imovini;
Rješenje ZZ ''Lasta'' Potočani dodjeljuje se na trajno korišćenje zemljište u opšte narodnoj imovini.
80
АРС БЛ, НОО Хрваћани (1955–1958), Zapisnik sa XX sjednice Narodnog odbora opštine Hrvaćani održane dana 1. avgusta 1957. godine, 1, 7; Riješenje o dodjeli zgrade iz opšte narodne imovine na
besplatno korišćenje ZZ Kokori
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Хрваћани дао је гаранције за пет земљорадничих задруга у укупном износу од
9.274.000 динара за набавку машина и алата.81
Бањалучки срез је у октобру 1955. ставио на располагање НОО Хрваћани ветеринара, кога је плаћао до краја текуће године.82 Општина Хрваћани
основала је Ветеринарску амбуланту са седиштем у Друговићима. Усвојена је
одлука о оснивању Ветеринарског фонда, која је поништена 14. августа 1956.
Изабрани су чланови Управног одбора Ветеринарске амбуланте. Међутим,
локално становништво је доста споро прихватало превентивне мере које је
општински ветеринар спроводио. Према његовом обраћању општинским
одборницима, значајан број сељана је одбио да се изврши цепљење живине.
Међу њима било је и одборника НОО Хрваћани. Посебан проблем је био застарели списак власника паса и броја ових животиња на територији Општине. За
његово ажурирање задужени су општински одборници.83 Донета је одлука о
отварању Откупне станице Земљорадничке задруге у Хрваћанима. Претходно
је затворена Откупна станица ''Пољопроизвода'' из Босанске Градишке у Хрваћанима.84 Отворена је пијаца у Хрваћанима. За пијачни дан је одређен петак.
Радно време било је одређено у летњи и зимски период. Од 1. маја до 31. октобра у времену од 6 до 17 часова, а од 1. новембра до 30. априла од 7 до 14 часова.85
Закључак
Период од 1945. до 1958. за Хрваћане и околину представља својеврсну
прекретницу. Вододелницу у овом временском периоду представља 1952. година, када је обновљена Општина Хрваћани. Простор Хрваћана и околине је из
81

Гaранције су дате земљорадничким задругама у Кокорима, Вршанима, Поточанима, Друговићима и Хрваћанима. АРС БЛ, НОО Хрваћани (1955–1958), Zapisnik sa III sjednice Opštinskog
vijeća Narodnog odbora opštine Hrvaćani održane dana 26. decembra 1957. godine, 1, 2; Zapisnik sa
III sjednice Vijeća proizvođača Narodnog odbora opštine Hrvaćani održane dana 26. decembra 1957.
godine, 1, 2
82
АРС БЛ, НОО Хрваћани (1955–1958), Zapisnik sa III sjednice Narodnog odbora opštine Hrvaćani održane dana 26. X 1955. godine, 1, 9
83
Чланови су били Милан Веселић, Митар Калењук, Решид Муфтић, Васо Улетиловић, Недо
Божичић, Милорад Иванковић и Љубо Василић. АРС БЛ, НОО Хрваћани (1955–1958), Zapisnik
sa IV sjednice Narodnog odbora opštine Hrvaćani održane dana 29. XII 1955. godine, 2, 4; Zapisnik
sa XIII sjednice Narodnog odbora opštine Hrvaćani održane dana 14. avgusta 1956. godine, 1, 2
84
АРС БЛ, НОО Хрваћани (1955–1958), Zapisnik sa IV sjednice Narodnog odbora opštine Hrvaćani održane dana 29. XII 1955. godine, 2, 4
85
Уочљиво је да се код ове одлуке ослањало на традицију. Одлуком бана Врбаске бановине
Светислава Тисе Милосављевића дата је дозвола 20. фебруара 1933. тадашњој Хрваћанској
општини у Срезу прњаворском да се пазарни дан одржава сваког петка у Хрваћанима. Службени лист Кр. банске управе, 82/1933; АРС БЛ, НОО Хрваћани (1955–1958), Rješenje o otvaranju
pijace Narodnog odbora opštine Hrvaćani u Hrvaćanima

281

Гласник Удружења архивских радника Републике Српске, год. XI, број 11, 2019

Другог светског рата изашао са људским губицима и материјалном штетом.
Хрваћане и околину од 1945. обележила су значајна миграциона кретања. У
склопу међудржавног споразума Пољаци из Гумјере, Деветине и других места
одселили су се у Пољску. У делу Деветине досељени су Каравласи из околине
Високог. Украјинци из Деветине и Насобине Хрваћани почели су да се исељавају у Славонију и Војводину. Ова миграциона кретања су главни узрок што у
Хрваћанима и околини нема више појединих ''галицијанских'' презимена, или
су она остала само у малом броју примера. У непосредном послератном периоду (1945–1952) и у периоду Општине Хрваћани (1952–1958) извршене су бројне административно-територијалне промене. Овај процес је започео непосредно после Другог светског рата укидањем предратне Општине Хрваћани. Територија ове општине, у њеном максималном предратном обиму, подељена је
између Прњаворског и новоформираних срезова са седиштима у Српцу и Лакташима. Језгро Хрваћанске општине је новим територијалним изменама у
периоду од 1947. до 1952. припојено поново Прњаворском срезу. Период од
1952. до 1958. је време када су Хрваћани поново били административни центар
територијално-управне јединице са статусом општине. Општина Хрваћани је
територијално проширена 1955. године. На простору послератног Прњаворског
среза (територија мања од предратне) тада су егзистирале три општине – Прњавор, Хрваћани и Шибовска. Три године након тога укинуте су општине Хрваћани и Шибовска. Територија Општине Шибовска припојена је у целини Прњаворској општини, а Хрваћанска општина подељена између општина Лакташи и
Прњавор. Пет од двадест насељених места Општине Хрваћани је на тај начин
одвојено у административно-политичком смислу од јединствене целине којој
су припадали у дужем временском периоду.
Период постојања обновљене Општине Хрваћани (1952–1958) представља посебан сегмент, одвојен од непосредног послератног времена. Првобитно
је била у саставу среза са седиштем у Прњавору (1952–1955), а после његовог
укидања део Бањалучког среза (1955–1958). На њеном челу су се као председници Народног одбора општине налазили Љубо Василић (до 1955), Бошко
Сегић (од 1955. до новембра 1957) и Митар Калењук (од 7. новембра 1957. до
њеног укидања средином 1958). Територијално проширена од 1955. године,
Општина Хрваћани се суочавала са низом проблема. Радило се о претежно
пољопривредном крају. Наплата пореза била је врло честа тема којом су се
бавили општинске власти. Пољопоривредно становништво није било у могућности да у том погледу редовно извршава своје обавезе. Тек по пристизању
пољопривредних култура или стоке за продају, биле су изгледније прилике да
пореске обавезе буду плаћене. Било је појединачних покушаја сељана да избегну плаћање пореза или бар покушају да умање његов износ прикривањем дела
покретне имовине у стоци. Посебан проблем је било приказивање процента
ненаплаћених пореза. Поред његовог ажурирања отворено је било и питање
обрачуна пореза на имањима Украјинаца који су се одселили из Деветине.
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Рурални карактер ове општине наметао је и питање уређења путне инфраструктуре. Проглашењем општинских путева извршена је њихова категоризација на
територији Општине. Значајан део терета њеног одржавања падао је на локално
становништво, које је личним радом било обавезно да уређује путеве. У школском систему Општине Хрваћани постојале су две шестогодишње и девет
основних школа. У септембру 1957. школа у административном центру Општине почела је да ради као осмогодишња. Било је покушаја да се унапреди културни живот у Општини, првенствено оснивањем општинске библиотеке у
Хрваћанима.
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Ostoja Railic
Hrvacani (1975-1958)
Summary
The period from 1945 to 1958 represents a special chronological unity in the
territory of Hrvacani and its surrounding in XX century. The height of this land is in
1952, when again Hrvacani became the administrative center of the municipality. In
addition to the war consequences, the period was marked by a series of processes.
Primarily there was multiple migration movements that have marked the repatriation
of Poles, emigration of Ukrainians to Vojvodina and Slavonia and immigration of
Karavlachs to Devetina. The municipality of Hrvacani (1952-1958), territorially expanded in 1955, sought to solve a number of problems it faced. It was a rural municipality, inhabited almost exclusively with agricultural population living from cultivation and livestock. Series of territorial changes from 1945 to 1958 in terms of administration divided in 1958 the unique micro-environment of Hrvacani and its surrounding in two political municipalities, compromising historical continuity. However, the
local people in their daily lives tried to bridge these changes in various ways.
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БОСАНСКОХЕРЦЕГОВАЧКЕ ПРОТИВРЈЕЧНОСТИ У
СВЈЕТЛУ СХВАТАЊА И ТУМАЧЕЊА ДЈЕЛА ПЕТРА ll
ПЕТРОВИЋА ЊЕГОША ПЕДЕСЕТИХ ГОДИНА
ДВАДЕСЕТОГ ВИЈЕКА
Апстракт: Сагледавајући садржаје којим је 1951. године обиљежена
стогодишњица смрти Петра ll Петровића Његоша, аутор у раду анализира
однос Комунистичке партије Југославије према великом пјеснику и разматра
како су, идеологијом партије на власти инспирисана, схватања и тумачења
Његошеве владавине и књижевног дјела утицала на промовисану политику
братства и јединства и питање идентитета босанскохерцеговачких муслимана
током педесетих година двадесетог вијека. Такође, аутор анализира колико су
различита схватања ове значајне историјске личности и његовог стваралаштва
дјеловала на усложњавање укупних политичких и међунационалних односа у
Босни и Херцеговини.
Abstract: Reviewing contents by which the centenary of the death of Peter ll
Petrovic Njegos was marked in 1951, the author analyzes in the paper the attitude of
the Communist Party of Yugoslavia towards the great poet. He examines how, by the
ideology of the governing party, the understandings and interpretations of Njegos
rule and literary work influenced the promoted politics of brotherhood and unity as
well as the issue of the Bosnian Muslims’ identity during the fifties in XX century.
Also, the author analyzes how much the different understandings of this significant
historical figure and his creativity have affected the complexity of the overall political and inter-ethnic relations in Bosnia and Herzegovina.
Кључне ријечи: Петар ll Петровић Његош, Босна и Херцеговина,
противрјечности, Срби, муслимани, КПЈ.
Keywords: Petar ll Petrovic Njegos, Bosnia and Herzegovina, controversies,
Serbs, Muslims, Communist Party of Yugoslavia.
Комунистичка партија Југославије је током Другог свјетског рата своју
политику усмјеравала у правцу помирења, зближавања и будућег суживота
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босанскохерцеговачких народа у ''збратимљеној'' Босни и Херцеговини, на
темељима идеолошко-пропагандне форме о њиховој повезаности ''чврстим
братством у устанку''.1 Након завршетка рата и коначног преузимања власти,
југословенски комунисти су кроз политику братства и јединства настојали
превладати снажне међунационалне супротстављености проузроковане тешким
бременом историјског наслијеђа, те бројним ратним несрећама и затирањима.
Противрјечности су се временом смањивале, али је њихово стално постојање
била константа босанскохерцеговачке историјске и политичке стварности.2
Питања из историје културе и прошлости уопште имала су значајне
рефлексије на укупне политичке и међунационалне односе у централној југословенској републици. За њихово разумијевање важно је сагледати схватања и
тумачења дјела Петра ll Петровића Његоша, нарочито из разлога што се обиљежавање стогодишњице његове смрти 1951. године поклапало са почетком периода у којем је југословенским комунистима изгледало да, у процесу самоуправљања и рјешавањем класног питања радничке класе, остварују интеграцију
југословенске државе и скидају са дневног реда национално питање. 3
Централна државна манифестација поводом стогодишњице Његошеве
смрти одржана је 1951. у Цетињу. Обиљежена је са више свечаности којим је
присуствовао велики број високопозиционираних партијских и државних функционера, научних и културних радника.4 Такође, поводом овог важног јубилеја, према инструкцијама Републичког извршног вијећа, у свим већим градовима Босне и Херцеговине, као и у културно-просвјетним установама, одржан
је низ манифестација – приредби и свечаних академија.5 Његошеви државнички
ставови и књижевна дјела инспирисана борбом за слободу свих јужнословен1

Zemaljsko antifašističko vijeće narodnog oslobođenja Bosne i Hercegovine, dokumenti 1943–1944,
knjiga I, Sarajevo 1968, 70–73
2
Husnija Kamberović, Prema modernom društvu: Bosna i Hercegovina od 1945. do 1953. godine,
Tešanj 2000, 29
3
Љубодраг Димић, Историја српске државности, књига lll: Србија у Југославији, Нови Сад
2001, 355
4
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име Савеза књижевника Југославије присуствовао књижевник Иво Андрић. Политика, 6.
септембар 1951, 1; Ослобођење, 7. септембар 1951, 1
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просвјету, науку и културу Народне Републике Босне и Херцеговине (даље: СПНКНРБХ), кут.
13/51, сигн. 13547/51, Прослава стогодишњице Петра ll Петровића Његоша, Сарајево 19.
октобар 1951.
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ских народа, учинили су га са становишта идеологије и политике КПЈ ''прихватљивом'' историјском личношћу. Позитиван однос Партије према владару и
пјеснику – ''поборнику слободе'', био је видљив у различитима сферама културно-просвјетног и политичког живота.
Заузимао је запажено мјесто у уџбеницима ''народног просвјећивања'',
нарочито оним намијењеним настави матерњег језика, структурисаним са
снажном политичком позадином.6 У књижевним остварењима насталим почетком педесетих година, под идеолошким утицајем ''новог доба'', доминирали су
ставови о Његошу као корифеју слободе свих јужнословенских народа. 7 Истовремено, штампа под контролом КПЈ, у чланцима изашлим поводом обиљежавања вијека од смрти пјесника, такође je изражавала позитивне ставове према
Његошу и његовом дјелу.8
Комунистичка партија Југославије је своје погледе на умјетничко стваралаштво и културу уопште формирала још пред Други свјетски рат, намјењући јој улогу једног од елемената револуције у служби ширења политичког
утицаја и остваривања идеолошких циљева.9 Сходно утврђеној матрици,
Његош је, поред истицања позитивног утицаја на учвршћивање слободарске
свијести народа, коришћен и за промовисање других политичких идеја и опредјељења владајуће Партије. Кроз тумачење његових државничких ставова и
књижевних дјела провијавала је политика отпора нападу Информбироа, истицано братство и јединство, те дотицано осјетљиво питање националног идентитета босанскохерцеговачких муслимана.
***
На свечаним академијама и чланцима у штампи изашлим поводом обиљежавања вијека од пјесникове смрти, наглашавана је ''Његошева спремност''
да се одупре сваком покушају угрожавања црногорске слободе, па макар она
долазила и од Русије. Истицане су ''неприлике'' које је Црна Гора у Његошево
вријеме имала од ове велике словенске земље, те његова борба да се ослободи
''руског туторства''. Изражаван је ''слободарски став једног народа'' који не

6

Muhamed Nametak, Bosanski trougao u crvenoj zvijezdi: kulturni tokovi i izgradnja ''socijalističkog
društva'' u Bosni i Hercegovini od 1945. do 1952, Sarajevo 2017, 139
7
Погледати: Милован Ђилас, Легенда о Његошу, Београд 1952; Душан Ђуровић, Његош:
драма у три чина, Сарајево 1952.
8
Партијски орган Борба описивала је Његоша као ''снажног народног генија и великог поборника слободе. Такође, сарајевско Ослобођење je поводом поменутог јубилеја, током 1951. објавило десетак чланака у којим су се аутори бавили различитим аспектима Његошевог живота,
истичући његову пјесничку и државничку величину. Борба, 5. септембар 1951, 1; Погледати
двевни лист Ослобођење за 1951. годину.
9
Ljubodrag Dimić, Agitprop kultura: agitpropovska faza kulturne politike u Srbiji 1945–1952, Beograd 1988, 28–55
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дозвољава да му се други ''мијеша у оно што је његово'' и да му одређује ''како
ће живјети у својој кући''.10
Ипак, однос југословенских комуниста према карактеру Његошеве владавине и књижевног стваралаштва у Босни и Херцеговини – земљи чврстом
партијском руком потиснутих мржњи, није био јединствено прихваћен. Док су
у историји културе српског народа лик и дјело Петра ll Петровића Његоша
представљали својеврсну резултанту свих његових духовних, политичких и
историјских стремљења ка слободи,11 босанскохерцеговачки муслимани су га
доживљавали на супротан начин. Дио њихове интелектуалне елите изражавао
је незадовољство поводом прославе Његошевог јубилеја, сматрајући је ''изразом велико српског шовинизма који је уперен против муслимана''. 12
Дио интелектуалаца није прихватао афирмативно истицање Његошевог
књижевног дјела и државничких ставова. То је утицало на продубљивање разлика у колективном историјском памћењу народа Босне и Херцеговине, што је
компромитовало, чак и репресијом чувано, братство и јединство, али и конфронтирало власт са босанскохерцеговачким муслиманима по питању њиховог
идентитета. Супротно становишту југословенских комуниста да је национално
питање ''скинуто са дневног реда'', већ током педесетих година указивали су се
проблеми успостављених односа у Босни и Херцеговини.
Настало током Другог свјетског рата као борбена парола КПЈ, братство
и јединство је у мирнодопским условима прерасло у званичну државну политику, чија је функција била обезбиједити помирење југословенских народа, а
учвршћивање овог идеолошко-политичког обрасца био је један од кључних
задатака свих друштвенополитичких сфера социјалистичке Југославије и Босне
и Херцеговине.13
Из Његошеве политичке биографије и књижевног опуса црпљени су
догађаји и истицани детаљи који афирмишу политику братства и јединства.
10

Ослобођење, 28. октобар 1951, 5; Борба, 6. септембар, 1–2
Ослобођење је у години обиљежавања вијека од смрти Петра ll Петровића Његоша писало
како је у Босни и Херцеговини доживљаван црногорски владар и велики пјесник. Истакнуто је
да су многи неписмени српски сељаци слушајући научили и напамет знали Горски вијенац, као
и да су Његошеви стихови, попут народне пјесме, веома брзо постали општенародна својина.
Ослобођење, 28. октобар 1951, 5
12
АБХ, фонд: Централни комитет Комунистичке партије Босне и Херцеговине (даље:
ЦККПБХ) кут. 2/52, сигн. 50-32/52, Записник са састанка Бироа Градског комитета КП БиХ
Сарајево, одржаног 18. фебруара 1952.
13
У сврху учвршћивања али и обезбјеђивања будућности политике братства и јединства, КПЈ је
нарочиту пажњу поклањала раду са ''народном омладином''. Афирмисан је заједнички рад
српске, хрватске и муслиманске омладине на радним акцијама, изградњи задружних објеката и
другим друштвено корисним активностима. АБХ, ЦККПБХ, кут, 427/50, сигн. 1907, Извјештај
о раду народне омладине Босне и Херцеговине у 1949. години, Сарејево 19. јануар 1950.
Драженко Ђуровић, ''Проблем братства и јединства у Босни и Херцеговини'', у: Бањалучки
новембарски сусрети 2018, Зборник радова, књига 19, Бања Лука, 16. новембар 2018, 114
11
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Наглашавано је да владичино разумијевање слободе није имало само уска
политичка схватања ограничена на Црну Гору, већ широка, ''југословенска
схватања ослобођена вјерских и свих других предрасуда''. 14 На свечаној
академији поводом Његошевог јубилеја одржаној у Цетињу, предсједник Владе
Црне Горе Блажо Јовановић15 је у свом реферату, између осталог, истакао да је
Његош: ''(...) развијао идеју братства и јединства међу југословенским народима и то са највише разумијевања и са највећом упорношћу, без обзира на
вјерске или друге разлике, по чему је био истински претеча данашњег Титовог
покољења (...)''.16
У школским умјетничким програмима и свечаним академијама организованим у Његошеву част, поводом стогодишњице његове смрти, учествовали
су ученици и професори различитих националних и религијских припадности,
манифестујући тим братство и јединство.17 Међутим, употреба садржаја попут
комада из Горског вијенца – ''Свршетак говора игумана Стефана црногорским
јунацима, непосредно прије истраге потурица'' имала је контрапродуктиван
ефекат.
Босанскохерцеговачки муслимани су се сами често признавали Турцима, подразумијевајући под тим припадност исламској вјери. Блискости са Турцима и идентификовању са њима учени су из генерације у генерацију у вјерским школама – мектебима, а утицај таквих образовних тенденција био је

14

Ослобођење, 26. октобар 1951, 6
Блажо Јовановић рођен је 1907. у Подгорици. Био је члан КПЈ од 1924. Због револуционарног
рада у међуратном периоду је више пута хапшен. Учествовао је у организацији Тринаестојулског устанка у Црног Гори, а у току НОР-а обављао је више дужности. Између осталог, био је и
члан АВНОЈ-а. После ослобођења биран је за предсједника Владе Народне Републике Црне
Горе (1945–1953) и предсједника Извршног вијећа НР Црне Горе. На Петом конгресу КПЈ
изабран је за члана ЦК КПЈ, а на Првом Конгресу КП Црне Горе за секретара КП Црне Горе,
док је на Трећем пленуму ЦК КПЈ 1954. изабран за члана Извршног комитета ЦК КПЈ. Одликован је Орденом народног хероја Југославије. Умро је у Игалу 1976. Jugoslovenska enciklopedija, knjiga 4, Zagreb 1960, 535; Narodni heroji Jugoslavije, tom l, Beograd 1982
16
Борба, 6. септембар, 1–2
17
На школској приредби организованој у бањалучкој Грађевинској средњој техничкој школи у
част великог пјесника, пјесму ''Бесмртном Његошу'' рецитовала је Нада Радуловић – ученица
четвртог разреда. Професор књижевности Јулије Шолтић говорио је ''Есеј о Петру Петровићу
Његошу''. Ученик првог разреда Енес Робовић рецитовао је ''Његошеве афоризме о животу''.
Директор Индустријске средње техничке школе у Бањалуци Џемал Буразеровић говорио је
''Свршетак говора игумана Стефана црногорским јунацима, непосредно прије истраге потурица''. Директор школе Фрањо Микуш потписао је документ којим је ''обавјестио'' Савјет за
просвјету, науку и културу НР Босне и Херцеговине да је свечаност успјешно организована.
Имена и презимена ученика и наставника који су организовали и реализовали свечану академију указују на мултирелигиозни и мултиетнички састав школе, али и на њихово ''заједничко
залагање'' за братство и јединство. AБХ, СПНКНРБХ, кут. 11/51, сигн. 9856/51, Прослава
стогодишњице смрти Петра Петровића Његоша
15
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присутан и педесетих година двадесетог вијека.18 Због тога је помињање Турака и Турске у негативном контексту и предавања о њиховом насиљу у ''нашим
крајевима'' генерисало проблеме у наставном процесу у појединим школама,
односно изазивало отворено незадовољство ученика и родитеља босанскохерцеговачких муслимана.19 Његошев Горски вијенац, ''истрагу потурица'' и његово умјетничко изражавање уопште, критиковала је муслиманска емиграциона
штампа, готово од првих изашлих бројева. Владичино дјело, значајно заступљено у уџбеницима ''народног просвјећивања'', оцјењивано је као изузетно
негативно са становишта правилног развоја омладине.20
Промоција политике братства и јединства кроз догађаје из периода
Његошеве владавине и садржаје његовог књижевног дјела није наилазила на
позитивне реакције босанскохерцеговачких муслимана. Они су под утицајем
пропаганде предратних политичара и хоџа, који су одржавали везе са колаборационистичком и антикомунистичком емиграцијом, осјећали неповјерење
према политици КПЈ и њеном односу према традицијама и вјерским осјећањима становништва исламске вјере у Босни и Херцеговини.21 То је нарушавало
односе са Србима, народом који је у Босни и Херцеговини, захваљујући масов18

Израз потурица или потурчењак, колоквијалан и погрдан назив за словенске хришћане
преобраћене у ислам, односио се и на босанскохерцеговачке муслимане. За Турчина у етничком смислу босанскохерцеговачко становништво исламске вјере имало је израз ''Туркуша'' или
''Османлија''. Muhemad Hadžijahić, Od tradicije do identiteta (Geneza nacionalnog pitanja
bosanskih Muslimana, Zagreb 1990, 70
19
АБХ, фонд: Централни комитет Савеза комуниста Босне и Херцеговине (даље: ЦКСКБХ),
кут. 7/58, без сигн., Међунационални и међувјерски односи у Босни и Херцеговини и њихов
утицај на васпитавање школске омладине, Сарајево, април 1958.
20
Bosanski pogledi: nezavisni list muslimana Bosne i Hercegovine u iseljeništvu: 1960–1967,
pretisak, London 1984, (dalje: Bosanski pogledi), mart 1962, pretisak, 181–182; M. Nametak, Bosanski trougao u crvenoj zvijezdi,139
21
Проусташка, хрватски национално опредијељена муслиманска емиграција је у ''Меморандуму'' Свеисламском конгресу, који је фебруара 1951. одржан у пакистанском Карачију, између
осталог истакла да су Срби ''од почетка, па непрекидно даље, заузимали главне положаје у
комунистичким редовима'' и да су још увијек ''главна потпора комунистичке владавине'' у
србокомунистичкој Југославији. Сличне ставове у земљи је заступаo антикомунистички настројен муслимански клер, који је имао велики утицај на босанскохерцеговачке муслиманске
масе. Такође, муслиманска, пробошњачки настројена, емиграциона штампа је, почетком шездесетих година, ''неравноправни положај'' муслимана у Босни и Херцеговини илустровала
примјером националног састава Скупштине Босне и Херцеговине. Истицано је да је од укупно
196 посланика у Републичком вијећу и Вијећу произвођача, Срба 144, Хрвата 38, један Црногорац, 9 Југословена и свега четири ''неопредјељена муслимана''. Констатовано је да су они, и
поред постојања ''преко 33% 'неопредјељених' муслимана, у Скупштини заступљени само са
2%. Поједини научници, у дјелима насталим након пада комунизма и распада Југославије,
закључују да су све до половине шездесетих година Босном и Херцеговином, под окриљем
комунизма, ''владали српски кадрови и у српском интересу''. Džafer Kulenović, Sabrana djela
1945–1956, Buenos Aires, 1978, 147; ЦККПБХ, кут. 49/52, без сигн., Реферат Ђуре Пуцара
Старог на V. Пленуму ЦК КП Босне и Херцеговине; Šaćir Filandra, Bošnjačka politika u XX.
stoljeću, Sarajevo 1998, 212
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ном учешћу у НОП-у и револуцији, био убједљиво најзаступљенији у власти и
партијском чланству.22
Југословенска штампа је, извјештавајући о прослави вијека од Његошеве
смрти, читалачким масама преносила садржаје који су, са становишта поменутих идентитетских осјећања, за босанскохерцеговачке муслимане били тешко
прихватљиви. Борба je објавила реферат Блажа Јовановића који је, парафразирајући пјесника, на централној државној свечаности у Цетињу, истрагу потурица окарактерисао напредном борбом против ''туђинскога кота'' и ''губе'' која
се ''стално множила у торини'', одакле ју је требало ''тријебити''. 23 Сарајевско
Ослобођење је ширило ''партијску мисао'' да је Његош од истраге потурица –
''једног епизодног догађаја из историје Црне Горе'', створио ''реалистичну пјесничку повјест читавог нашег народа, величанствену по снази и љепоти''.24 Муслиманским масама је копрене укоријењених традиција било тешко скинути, а
наглашавање ''напредног карактера'' истраге потурица и Његошевих ''радикалних ставова'' у борби за ослобођење од Турака, уз истицање високе естетичке
вриједности његовог дјела, доживљавали су као још један удар КПЈ на муслиманску традицију и духовност.25 Значајну улогу у укорјењивању таквих осјећања имала је антикомунистичка интелигенција. У емиграционој штампи видљиво је континуирано иступање са ставовима да је Његошево стваралаштво имало
катастрофалне посљедице на босанскохерцеговачке муслимане, и да се ''дух
инквизиције'' уперен против муслимана, још од деветнаестог вијека, глорификује кроз Његошево перо.26
Поруку братства и јединства, али и елементе компромитације ове политичке идеје југословенских комуниста, имао је у Ослобођењу објављен чланак
''Црногорско-херцеговачки односи у доба Перта ll Петровића Његоша''. У тексту је истакнуто Његошево ''братимљење'' са херцеговачким везиром Алипашом Ризванбеговићем 1842. у Дубровнику, и то након жестоких обрачуна
између Црногораца и Турака.27 Поред ''подсјећања'' читалаца на значајан догађај из периода Његошеве владавине, чланак је имао примјесе употребе прошлости у идеолошко-политичке сврхе. Примјером ''братимљења и братства''
22

Istorija Saveza komunista Bosne i Hercegovine, knjiga 2, Sarajevo 1990, 29; Vera Katz, ''Osnovna
obiljezja nacionalne strukture članstva KPJ/SKJ u Bosni i Hercegovini 1945–1953'', Prilozi Instituta
za istoriju Sarajevo XXlll/1988, br. 24, Sarajevo 1988, 268–275
23
Борба, 6. септембар 1951, 1–2
24
Ослобођење, 5. септембар 1951, 4
25
У свјежем сјећању босанскохерцеговачких муслимана било је усвајање Закона о забрани
ношења зара и фереџе, који је донесен на Седмом редовном засједању Народне скупштине НР
Босне и Херцеговине 28. септембра 1950. Комунистичка партија Југославије је преко Антифашистичког фронта жена још од 1947. водила кампању за ''откривање'' муслиманки, али је отпор
томе био доста велик. Значајан дио становништва исламске вјере је то схватао као ''обезврјеђивање моралних начела муслиманске породице''. Š. Filandra, Bošnjačka politikа, 217–218.
26
Bosanski pogledi, decembar 1964, pretisak, 453
27
Ослобођење, 26. октобар 1951, 6
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православног Србина из Црне Горе и муслимана истицан је ''историјски континуитет'', који треба да утре пут братству и јединству њиховим савременицима у
Босни и Херцеговини, који су, такође, у блиској прошлости били суочени са
сличном судбином – међусобним крвавим обрачунима и сукобима.28
У наведеном чланку цитиране су владичине клетве упућене Омер-паши
Латасу, кривцу за смрт ''побратима'', у којој га назива ''потурчењаком'', и у којој
доминира потенцирање његовог српског поријекла.29 Наглашено истицање српства, те изразито негативан однос према ''потурицама'' и Турцима, задирали су
у осјетљиво питање идентитета босанскохерцеговачких муслиманских маса и
отварали нове супротстављености у ''збратимљеној'' Босни и Херцеговини.
***
Слабо развијене националне свијести, суочени са кризом идентитета и
различитим опредјељењима сопствене интелигенције, босанскохерцеговачко
становништво исламске вјере се педесетих година налазило у процјепу између
утицаја оставштина турске традиције – снажног осјећаја припадности исламској вјери, и политике КПЈ према њиховом идентитету.30 Иако је проблем националног питања становништва исламске вјере у Босни и Херцеговини многоструко надилазио ниво перцепције и поимања Његошеве владавине и стваралаштва, ипак се осјећао кроз схватање и тумачење његовог дјела.
Комунистичка партија Југославије је у Босни и Херцеговини сузбијала
употребу турског имена за означавање домаћих муслимана, а разлози за то су
28

Исто
Објављен је дио писма Љубомира Ненадовића из априла 1851. године, који је забиљежио
Његошеву клетву упућену Омер-паши Латасу: ''Е, да Бог да пошао трагом свију потурчењака;
српско му зрно срце разнијело, као што је то било свима потурченим пашама; е, да Бог да га
разгубало српско млијеко, којим је одгојен; е, да Бог да на страшном суду погледао се у очи са
Обилићем!'' Ослобођење, 26. октобар 1951, 6
30
Родољуб Чолаковић, један од водећих комуниста из Босне и Херцеговине, у својим дневничким забиљешкама је окарактерисао муслиманску интелигенцију као ''кочницу формирања
своје нације''. По њему, умјесто да буде ''квасац формирања муслиманске нације'', интелигенција се већином национално опредијелила као Хрвати или Срби, удаљујући се тако од муслиманских маса. Оне се нису осјећале ни једним ни другим – остајући ''у илузији'' да су Турци,
не као Османлије али ипак Турци – јер су ''турске вјере''. Иако је КПЈ током Другог свјетског
рата афирмисала признавање националне равноправности босанскохерцеговачких муслимана,
први Устав социјалистичке Југославије, донесен крајем јануара 1946. године, дефинитивно је
озваничио одустајање од ове замисли. Југословенски комунисти су се педесетих година по
питању номинације муслимана суочавали са својеврсним ''лутањем'', што се огледало кроз
понуђене различите облике пописног изјашњавања. Муслиманима који се нису изјаснили као
Срби или Хрвати, на попису из 1948. године остављена је могућност да се изјасне као ''неопредјељени муслимани''. На сљедећем попису, 1953. године, умјесто ''неопредјељени муслимани'',
пописна опција је била ''југословени–неопредјељени'', да би 1961. ''понуђени'' избор опредјељења био ''муслиман'', али не у националном већ у етничком смислу. Здравко Антонић, Родољуб Чолаковић у светлу свог дневника, Београд 1991, 383–384. Погледати: Zasedanje Ustavotvorne skupštine: 29. novembar 1945 – 1. februar 1946: stenografske beleške, Beograd 1946, 186–
187; Uporedni pregled rezultata popisa od 1921–1981. godine, Beograd 1988.
29
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били двојаки. Такво именовање косило се са актуелном политиком обликовања
идентитета овог словенског становништва и борбом против ''назадног'' утицаја
религије на развој ''напредног социјалистичког човјека – с обзиром на то да је
турска номинација била еквивалент припадности исламској вјери. 31 Сходно
томе, власт је давала публицитет босанскохерцеговачким културно-просвјетним радницима и књижевницима који су својим ставовима и умјетничким изражавањем, инспирисаним Његошевим дјелом, исказивали негативне ставове
према Турцима и Турској. Салко Назечић32 је, говорећи на централној свечаној
академији организованој у Босни и Херцеговини поводом стогодишњице Његошеве смрти,33 у реферату О Његошевом схватању слободе истакао да је зарад
постизања ''националног јединства'', било неопходно уништити све оне који
''помажу Турчину''.34 Сличног садржаја је и приповијетка Душана Ђуровића35 –
Смрт под Ловћеном, која је такође била дио програма ове значајне културне
приредбе. Аутор је, у контексту ''Његошевог времена'', изражавао племениту
31

Родољуб Чолаковић је у Београду, априла 1945. године, говорећи на приредби поводом
одржавања првог броја правничких усмених новина, заузимао ставове на линији политике КПЈ
према националном питању. Истакао је да у Босни и Херцеговини живе ''двије нације: Срби и
Хрвати, и муслимани који су несумљиво словенске расе'', којим ће нова власт дати могућност
да се ''мирним еволутивним путем национално опредјеле''. Комунистичка партија Југославије је
почетком педесетих година интензивирала ''борбу против религије''. Она је своју идеолошку
акцију усмјеравала ка масама у циљу неутралисања ширења религијских ''неистина и мрачњаштва''. Појаве да су локални партијски комитети у Босни и Херцеговини, у којим је био значајнији број муслимана, називани ''турским'', и да су у њима ''Турци на власти'', окарактерисане
су као активност ''класног непријатеља'' у циљу ''распиривања шовинизма''. Ослобођење, 9.
април 1945, 2; АБХ, ЦККПБХ, кут. 2/52, без. сигн., Записници са састанака бироа среских
комитета на којим су разматрана питања ''непријатељског дјеловања клера'' и ''назадног утицаја
религије''; АБХ, ЦККПБХ, кут. 514/50, сигн. 7/50, Извјештај инструкторске екипе ЦК КП БиХ о
обиласку партијске организације Сарајевске области
32
Салко Назечић (1904–1970), завршио је студије југословенске и компаративне књижевности
1928. у Београду. Био је учесник НОБ-а, а члан КПЈ постао је 1943. Назечић је обављао више
партијских функција у области просвјете и Агитпропа. У партијским карактеристикама датим
1945. оцијењен је као ''доста партијан'' и комуниста са ''много иницијативе''. Архив Југославије,
фонд: Централни комитет Савеза комуниста Југославије, ll БиХ – кут. 20/1-46, сигн. ll БиХК20/9, Комисија за школе, Сарајево 13. децембар 1945; Spomenica 60. godišnjice Filozofskog
fakulteta u Sarajevu: (1950–2010), Сарајево 2010, 152–153
33
Централна свечана академија поводом прославе стогодишњице Његошеве смрти одржана је
27. октобра 1951. године у Дому Југословенске армије у Сарајеву. Ослобођење, 28. октобар, 3
34
Бразда, септембар – октобар 1951, 688–689; Ослобођење, 28. октобар 1951, 5
35
Душан Ђуровић је рођен у Даниловграду 1901. године, гдје је завршио основну школу.
Гимназију је похађао у Подгорици, а Филозофски факултет у Београду. Писао је приповијетке,
романе, чланке, есеје, приказе и драме. Службовао је у учитељским школама у Даниловграду и
Сарајеву, као и у Првој гимназији и Народној библиотеци у Сарајеву. Био је дописни члан
Академије наука и умјетности Босне и Херцеговине. Учествовао је у Тринаестојулском устанку
у Црној Гори. Умро је 1993. Enciklopedija Jugoslavije, knjiga 3, Zagreb 1958, 214; Званични сајт
Академије наука и умјетности Босне и Херцеговине, приступљено 25. новембра 2018,
http://www.anubih.ba/index.php?option=com_content&view=article&id=61&Itemid=493&lang=ba
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борбу за одбрану ''српске државе и слободе'', док је Турску окарактерисао као
''дивљу и крволочну''.36
Овакви текстови изговарени у јавности, упркос томе што су представљали умјетничко изражавање, негативно су утицали на осјетљиве односе у Босни и Херцеговини. Они су за босанскохерцеговачко становништво исламске
вјере били неприхватљиви и увредљиви, како са становишта снажног религијског идентитета, тако и туркофилских осјећања.37 Муслимански интелектуалци
у емиграцији константно су се супротстављали Његошевом начину ''пјесничког
патриотског изражавања''. Поједини су, исказујући блискост Турцима, истицали да се турско и исламско господарење у прошлости, за разлику од ''Његошевог уздизања злочина'', никада није одликовало насилничким понашањем било
које врсте. Наглашавали су толерантан однос турске империје према хришћанским поданицима, оцјењујући то једним од пресудних фактора њиховог физичког опстанка током вијекова ропства.38
За разлику од хрватске националне оријентације исламског становништва у Босни и Херцеговини, која је педесетих година била на нивоу појединаца
и антикомунистички настројених интелектуалаца – неријетко под утицајем
усташке емиграције,39 српска национална опредијељеност је имала много снажније упориште. Доминантан број босанскохерцеговачких муслимана – чланова КПЈ, национално се декларисао као Срби.40

36

Бразда, септембар – октобар 1951, 673
Ислам је за доминантан број босанскохерцеговачких муслимана био суштински елемент
њиховог идентитета и језгро друштвеног бића. Колико је ислам био покретач њихових
свеукупних тежњи говори податак да је крајем четрдесетих и почетком педесетих година код
дијела становништва исламске вјере у Босни и Херцеговини, нарочито међу муслиманском
омладином која се окупљала око организације ''Млади муслимани'', била жива идеја о стварању
''аутономне Босне и Херцеговине у склопу велике муслиманске заједнице'', чији је дио била и
Турска. Š. Filandra, Bošnjačka politika, 211; АБХ, ЦККПБХ, кут. 427/50, сигн. 1907, Извјештај о
раду Народне омладине Босне и Херцеговине у 1949. години, Сарајево, 19. јануар 1950.
38
Bosanski pogledi, mart–april 1963, pretisak, 269–270; Хусеин Витешкић, предсједник муслиманског Културног вјерског дома у Чикагу, током прве половине шездесетих година је, поистовјећујући се са Турцима, а полазећи од њихове империјалне ''снаге у прошлости'', истицао:
''Да смо ми муслимани радили по логици Андрића и Његоша, не би било ни Његоша ни
Андрића ни за сјемена''. Bosanski pogledi, decembar 1964, pretisak, 453.
39
Š. Filandra, Bošnjačka politikа, 212
40
Српска национална опредијељеност међу муслиманима члановима Партије у Босни и Херцеговини је била присутна без обзира на укупну националну структуру становништва по
срезовима. Тако је према подацима из 1953. у срезу Босански Шамац, у којем су релативна
већина били Хрвати, од укупно 152 муслимана – члана Партије, било 135 Срба, шест Хрвата, а
11 неопредијељених. У Јајачком срезу, са релативном српском већином, од укупно 338 муслимана, српског опредјељења било је 247 комуниста, хрватског 45, док је неопредијељених било
46. У мјешовитом Зворничком срезу, од 199 муслимана, српског опредјељења их је било 124,
хрватског 21, док су 54 била неопредијељена. У већински муслиманском Височком срезу од
872 муслимана чланова КПЈ, српског националног опредјељења било је 649, хрватског 174, а 49
37
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Сходно томе, информативни и културни програм настаjао у Босни и
Херцеговини поводом пјесниковог јубилеја 1951. године, имао је садржаје који
су наглашавали српско поријекло домаћих муслимана. У сарајевском Ослобођењу су афирмисани научни ставови да је Његошева жеља била, у ''побратиму''
Али-паши Ризванбеговићу ''као потурченом Србину'', пробудити српска осјећања.41 Слична становишта провијавају у драми Његош аутора Душана Ђуровића. Он умјетничком фикцијом дијалога Петра ll Петровића Његоша и Љубомира Ненадовића говори о ''браћи'' која су отишла за ''великим комадом'' и служе Османском царству. Ђуровић драмским књижевним изразом илуструје
Његошево обраћање Ненадовићу, у коме му говори: ''...зар нијесу све оне паше
и везири што су Црну Гору крвљу обливали, српско млијеко сисали'', као и ''зар
Омер паша, који сад држи турско царство и спрема се да удари на Црну Гору''
није Србин, његов ''сународник''.42
Међутим, српска национална опредијељеност босанскохерцеговачких
муслимана задржала се на нивоу њихове партиципације у КПЈ, док у масама
није имала значајно упориште. Они су своју посебност ''чували'' и показивали
тако што су се на пописима становништва масовно изјашњавали као ''национално неопредјељени''.43
Историчар Смаил Балић44 је повезивао своје ставове о српској националној номинацији босанскохерцеговачких муслимана са карактером Његошенеопредијељених муслимана. Š. Filandra, Bošnjačka politikа, 212; АБХ, ЦКСКБХ, кут. 8/54,
Годишњи статистички извјештаји среских комитета
41
Ријеч је о научним анализама историчара Јагоша Јовановића. С обзиром на то да је Алипашин син Мехмед Али-паша Ризванбеговић био један од првих босанскохерцеговачких
муслимана који се декларисао као Србин, овакви написи указују на ''доказивање'' постојања
континуитета у развоју њиховог српског националног опредјељења. Иако је готово читав
животни вијек провео у Турској, гдје се одселила породица његовог оца, којег је дао убити
Омер-паша Латас, Мехмед Али-паша је усвојио српску националну идеологију, био поборник
ћирилице, ''лијепог херцеговачког дијалекта и Вуковог правописа'' којим би, по њему, требало
да се служе сви ''Срби муслимани''. Ослобођење, 26. октобар 1951, 6; M. Hadžijahić, Od tradicije
do identiteta,165.
42
Д. Ђуровић, Његош, 26
43
Према попису становништва из 1948. године у Босни и Херцеговини је било 778.403
''неопредјељених муслимана'', док се истовремено нешто више од петине ''опредјелило'' на неку
од југословенских нација, највише Србе, Хрвате и Црногорце. При попису из 1953. године, за
сва лица југословенског поријекла која нису имала ближу националну опредијељеност, уведена
је нова статистичка колона ''Југословен – неопредјељен''. Таквих је међу босанскохерцеговачким муслиманима било 891.800. Када је 1961. године уведена колона ''муслиман'' (у смислу
етничке припадности) у Босни и Херцеговини их је било 842.248, док се истовремено 265.731
муслимана изјаснило као ''Југословен – национално неопредјељен'', што је представљало 84%
од свих који су се у Југославији изјаснили на овај начин. Mustafa Imamović, Historija Bošnjaka,
Sarajevo 1997, 562–563
44
Смаил Балић је већи дио живота провео у емиграцији, гдје је уско сарађивао са Адилом
Зулфикарпашићем. Његова научна интересовања била су оријентисана на истраживање исламске компоненте Босне и Херцеговине. Иако се дуго осјећао као Хрват, прихватио је бошњачко
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вог стваралаштва. Његово величање ''истребљења потурица'' и, како је говорио,
намјеру да ту идеју ''овјековјечи и за надолазећа покољења'', с обзиром на употребу пјесниковог дјела у културно-просвјетном животу социјалистичке Југославије, сматрао је кочницом српске националне еманципације муслимана.45
Био је мишљења да они који су се ''до јучер'', ''макар и посве неоправдано'',
осјећали Турцима, у ''српском национализму такве врсте'' не могу наћи своје
мјесто и с њим се ''истински сродити''.46
Ставови Ђура Пуцара Старог изнесени на Петом пленуму ЦК КП Босне
и Херцеговине, одржаном 15. и 16. априла 1952. године у Сарајеву, да је
муслиманско питање ''прегазио наш револуционарно развој'', били су само
демагошка прокламација у складу са тада важећом националном политиком
КПЈ.47 Они на терену нису имали реалне основе. Насупрот привидно хармоничним односима у Републици, КПЈ се суочавала са неријешеним ''муслиманским
питањем'', које је притискало ионако крхке међунационалне односе у Босни и
Херцеговини. Оно ће јавно бити отворено шездесетих година, у вријеме када се
Југославија суочавала са озбиљном економском и политичком кризом.
***
Противрјечности које је унутар босанскохерцеговачког друштва изазивало схватање Његошевог дјела добар је примјер како су тумачења значајних
датума и личности из историје културе, и прошлости уопште, дјеловала на
међунационалне односе у централној југословенској републици. Антикомунистички оријентисани муслимански интелектуалци у земљи и иностранству,
поред противљења форсирању Његошевих државничких и књижевних остварења, слично су реаговали и на манифестације поводом обиљежавања јубилеја
Херцеговачког устанка (1852–1952).48 Такође, на ''удару'' се нашао и књижевник Иво Андрић, а његова дјела На Дрини Ћуприја и Травничка хроника, због
''многобројних примјера негативног приказивања Босне и муслимана'', окарактерисана су као антимуслиманска.49 Ставови интелектуалаца да су поменута
књижевна дјела имала тенденцију да ''муслимане прикажу у најгорем свијетлу'',50 продубљивали су међунационалне дихотомије у Босни и Херцеговини.

национално опредјељење и радио на бошњачкој националној еманципацији босанскохерцеговачких муслимана. M. Imamović, Bošnjaci u emigraciji, 348
45
Bosanski pogledi, novembar 1960, pretisak, 61–62
46
Исто
47
ЦККПБХ, кут. 49/52, без сигн., Реферат Ђуре Пуцара Старог на V Пленуму ЦК КП Босне и
Херцеговине
48
АБХ, ЦККПБХ, кут. 2/52, сигн. 50-32/52, Записник са састанка Бироа Градског комитета КП
БиХ Сарајево, одржаног 18. фебруара 1952.
49
АБХ, ЦККПБХ, кут. 2/52, сигн. 50–32/52, Записник са састанка Бироа Градског комитета КП
БиХ Сарајево, одржаног 18. фебруара 1952; Bosanski pogledi, mart 1961, pretisak, 176–177
50
Bosanski pogledi, mart 1961, pretisak, 178
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Такође, значајан дио савремене бошњачке интелигенцијe сматра да су
''идеолози антимуслиманства'', од средине 19. вијека до најновијег времена, у
Његошевом Горском вијенцу налазили ''разлоге, подстицаје и оправдање'' за
злочине над муслиманима, без обзира на то да ли су чињени у име ''хришћанских завјета'', ''нацијских циљева'' или ''комунистичких облика разумјевања
слободе и друштвене правде''.51 Према појединим бошњачким интелектуалцима, поред остварења Ива Андрића, Његошева дјела, нарочито Горски вијенац,
служила су у сврху остваривања ''великосрпске политике'' и била једно од
главних оружја заговорника ''оспоравања могућности босанског друштва и
његове државе''.52
Резиме
Окарактерисан као пјесник и државник који се борио за слободу свих
југословенских народа, Петар ll Петровић Његош је са становишта идеологије и
политике КПЈ био позитивна историјска личност. Стогодишњица његове смрти
1951. године обиљежена је у Југославији и Босни и Херцеговини низом свечаности, а садржаји прославе овог јубилеја имали су елементе који су промовисали актуелна опредјељења партије на власти. Била је видљива афирмација
братства и јединства, али и политика обликовања идентитета босанскохерцеговачких муслимана. Међутим, истицање српства и наглашавање негативних
ставова према ''потурицама и Турцима'', противрјечили су суштини њихових
религијских и идентитетских осјећања. Таква политика изазивала је током
педесетих година подозривост дијела интелектуалне елите босанскохерцеговачких муслимана, али и народних маса исламске вјере, компромитујући борбу за
учвршћивање братства и јединства и погоршавајући међунационалне односе у
Босни и Херцеговини.
Draženko Đurović
Bosnia-Herzegovina contracts in the light of understanding and interpretation of the
works of Peter II Petrović Njegoš fifty years of the twentieth century
Summary
Described as a poetic and statesman who fought for the freedom of all
Yugoslav peoples, Petar ll Petrović Njegoš was a positive and acceptable historical
51

Rusmir Mahmutćehajić, Andrićevstvo: Protiv etike sjećanja, Beograd 2015, 189
R. Mahmutćehajić, Andrićevstvo, 289; Muhsin Rizvić, Bosanski Muslimani u Andrićevu svijetu,
Sarajevo 1996, 145–158
52
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figure from the standpoint of the ideology and politics of the CPY. The centenary of
his death in 1951 was celebrated in Yugoslavia and Bosnia and Herzegovina by a
series of festivities, and the contents of the celebration of this jubilee had elements
that promoted the current political commitment of the CPY. Particularly visible was
the affirmation of brotherhood and unity, but also the current policy of identity
formation of Bosnian Muslims. However, emphasizing Serbianness and emphasizing
negative attitudes towards "Turks and Turks" was at odds with the substance of their
religious and identity sentiments. This provoked suspicion on the part of the
intellectual elite of the Bosnian Muslims, as well as on the popular masses of the
Islamic religion, compromising the politics of brotherhood and unity and worsening
international relations in Bosnia and Herzegovina.
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МЕЂУНАЦИОНАЛНИ ИНЦИДЕНТИ У
ОПШТИНИ ПРЊАВОР КРАЈЕМ 50-ТИХ И
ПОЧЕТКОМ 60-ТИХ ГОДИНА 20. ВЕКА
Апстракт: На основу архивске грађе и објављене литературе у раду су
приказани међунационални односи на територији општине Прњавор с краја 50тих и почетка 60-тих година прошлога века. У фокусу су међунационални
инциденти и међурелигијске подвојености у једној вишенационалној и мултикултуралној средњобосанској општини у периоду када је комунистичка партија
чврсто држала власт у својим рукама, а братство-јединство требало бити идентитетски стуб око кога је требало да се окупе сви ''народи и народности''.
Кључне ријечи: Прњавор, Босна и Херцеговина, социјализам, комунисти, шовинизам, национализам.
Прокламовано братство и јединство и традиције НОР-а које су неговале
послератне комунистичке власти били су идентитетски стубови око којих је
требало да се грађани послератне Југославије. Пошто су ране из рата и злочини
још увек били свежи током 50-тих и почетком 60-тих година, Партија је међунационалним и међурелигијским односима приступала са пуно пажње и обзира. Иако се у неким партијским анализама истиче да се доста урадило на развоју братства и јединства и да има низ позитивних примера међусобног међунационалног помагања,1 што је свакако било тачно, партијски представници су
били свесни да на овом пољу постоје велики проблеми, који су реметили слику
братства и јединства и наводно решено национално питање. Анализе партијских органа говоре да су међуетнички инциденти били скоро свакодневни.
Иако се етикета шовинизма често лепила и у случајевима када није била доказана, него је било довољно што су у ''случају'' учествовали ''изгредници'' разли1

Архив Босне и Херцеговине, Фонд Централни комитет Савеза комуниста Босне и Херцеговине (даље: АБиХ, ЦК СК БиХ), кутија (даље: кут.) 37. Анализа о актуелним питањима међунационалних односа на срезу Бањалука, 2. 8. 1962, 3
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читих националности, бројка од укупно 3.806 регистрованих шовинистичких
''иступа'' у 1960. и 2.414 у 1961. години на подручју СР БиХ говори доста о
опширности ове појаве.2 У раду ћемо управо покушати да прикажемо ове
облике и форме међуетничких инцидената крајем 50-тих и почетком 60-тих
година на територији Прњаворске општине, која је у 20. веку често означавана
као пример мултикултуралности и складног суживота великог броја различитих етничких група.
Етничко-верски плурализам
Прњавор је варошица у средњој Босни, која се у другој половини 19. и у
20. веку углавном развијала као занатски и трговачки центар. Без развијене
индустрије, са лошом инфраструктуром и лошим везама са осталим деловима
јужнословенског простора, Прњавор је углавном одсечено и изоловано подручје. Био је познат по својој мултиетничности и мултикултуралности. С обзиром
на велики број етничких група које су живеле на овом подручју, чега је често
називан ''Мала Европа''. Поред бројчано доминантног јужнословенског становништва различитих вероисповести, након анексије Босне и Херцеговине на
територију Прњавора долази велики број различитих етничких група католичке, протестантске и гркокатоличке конфесионалне припадности. Тако у периоду аустроугарске управе Босном простор Прњаворског среза насељавају Украјинци (Галицијани или Малоруси), Немци, Италијани, Мађари, Пољаци, Чеси и
Словаци. Они се групишу у појединим деловима среза, где стварају углавном
хомогене националне групе, организујући црквене општине и културне организације. Бољег образовног статуса, чинили су и део малобројног аустрoугарског
чиновничког апарата, али и напреднијег занатског и земљорадничког слоја на
територији Општине.
У току и непосредно након Другог светског рата велики број припадника ових националних мањина се иселио или им се број рапидно смањивао.
Немци3 и Мађари4 су напустили овај крај још у току рата, Пољаци непосредно
2

АБиХ, ЦК СК БиХ, кут. 37. Актуелни проблеми у области међунационалних односа, новембар 1962, 22
3
Немци су се груписали највише у Глоговцу, тј. у Schutzberg-у, како су га називали, и били су
протестанти. У Глоговцу су имали своју цркву, која је после рата срушена. Њихово досељавање
је отпочело 1895. године, а на том простору су боравили до новембра 1942. Од лета 1942.
године, након убиства једног Немца у Штрпцима и активнијег деловања српских устаничких
чета, почињу да се осећају несигурно, након чега се одлучују на колективно повлачење. Из
Глоговца су се у новембру 1942. године под војном пратњом повукли прво за Славонски Брод,
а затим даље за Немачку. Ferdinand Sommer, Geschichte der deutschen evangelischen Gemeinde
Schutzberg in Bosnien: 1895-1942, Mülheim an der Ruhr 1960.
4
Мађари су се груписали највише на простору Вучијака, тј. села Лужани, где су изградили
куће и домаћинства. У току Другог светског рата су напустили ово подручје, а највећи део
земље је национализован и дат на управу новооснованом привредном предузећу ''Вучијак''.
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након рата, тачније 1946. године, након споразума између Југославије и Пољске, док су Украјинци и Италијани5 одлазили стихијски али константно. Међутим, и поред овога, Прњавор је почетком 60-тих година и даље био етнички и
верски шаролика средина у којој је, поред већинског српског становништва,
била у великој мери заступљена муслиманска, хрватска и украјинска заједница.6 Поред тога деловале су активно и чешка и италијанска национална мањина, које су чак добијале и штампу и имале своја културно-уметничка друштва.7
Шароликост се осећала и у верском животу. Иако је званична идеологија форсирала атеизам и тежила да верски живот потисне, ако не потпуно онда
макар у приватну сферу, утицај цркве и свештенства се крајем 50-тих итекако
осећао, посебно у руралним, традиционализму оријентисаним срединама. Томе
је доприносио и толерантнији однос државе према црквеним заједницама након
писма Александра Ранковића од 18. јула 1959. године, и од тада све бољи однос
државе са Српском православном црквом и Исламском верском заједницом.8
На Прњаворском срезу је крајем 50 тих година било 25 богомоља и 11 капела
са укупно 20 активних џематских и црквених одбора, у којима се се налазила
123 одборника.9 Најбројнија верска организација – Српска православна црква –
на територији Прњавора је почела да се опоравља крајем 50-тих година, након
прогона у ратном, али и поратном периоду. Поново су крајем 50-тих отпочеле
са радом неке цркве које су биле затворене од 1941. Укупно је шест свештеника
опслуживало српско-православно становништво на територији општине.10
Величанствен дочек владике бањалучког Костића 1961. од стране око 3.000
Срба у Кокорима је показао да је утицај клера још увек јак. 11 И исламска заједница је показивала све веће знаке виталности. На територији Прњавора је
деловало пет имама,12 а велики прилози локалних Муслимана за изградњу
5

Италијана је највише било (и данас има) у селу Штивор. Бавили су се углавном воћарством и
виноградарством.
6
Од 46.022 становника Прњаворске општине 1960. године било је 36.555 Срба, 2.431 Хрват,
3.123 Муслимана, 3.324 Украјинаца, 380 Италијана, 311 Чеха, 263 Пољака и 74 Словака. Иако
су Срби представљали огромну већину становништва, у самом граду је број Срба био мањи од
половине. АБиХ, ЦК СК БиХ, кутија 44. Метод и форме непријатељске активности усташких
четничких, младомуслиманских и других елемената, 1
7
Чеси су на простору Прњавора добијали лист ''Једнота'', који је издавала Чешка национална
мањина из Дарувара. АБиХ, ЦК СК БиХ, кут. 37, Анализа о актуелним питањима међунационалних односа на срезу Бањалука, 2. 8. 1962, 16
8
АБиХ, фонд Републичка комисија за вјерска питања (даље РКВП), кут. 13, док. 201/1961
9
АБиХ, ЦК СК БиХ, кут.44, Метод и форме непријатељске активности усташких, четничких,
младомуслиманских и других елемената, 1
10
Исто, 1
11
АБиХ, ЦК СК БиХ, кут.44, Метод и форме непријатељске активности, Званична забељешка,
Поточани, 6. 8. 1961.
12
АБиХ, ЦК СК БиХ, кут. 44, Метод и форме непријатељске активности усташких, четничких,
младомуслиманских и других елемената, 1
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минарета у Прњавору показују да је вера још увек играла велику улогу у
животима људи.13 Католичка црква је имала два свештеника, у Прњавору и у
Кулашима. Кулашки жупник Иван Матошевић се посебно истицао у клерикалном раду, али и у одбијању било какве сарадње са представницима власти.14
Верски плурализам је допуњавала Гркокатоличка (унијатска) украјинска црква,
која је са четири свештеника крајем 50-тих и неколико цркава у Прњаворској
општини имала такође велики утицај на своје становништво. Изузетно добро
организовани, са сталном везом са емиграцијом, од које су добијали помоћ,
литературу и подршку, верске вође Украјинаца су често били на мети власти.15
Ову верску шароликост је зачинила крајем 50-тих и појава Адвентистичке
цркве у Грабик Илови и Отпочиваљки, која је окупила седамдесетак домаћинстава.16
Са верском и етничком шароликошћу је ишла и културна. На простору
Прњавора је, поред два радничка, мултинационална културно-уметничка друштва,17 деловало и неколико националних културно-просветних друштава, која
су неговала традицију заједница на простору на којем су живеле. Српска
културно-просветна друштва су били КПД ''Пали Борци'' Штрпци, КПД ''Станко Шљивић'' из Поточана и КПД ''Раде Радоњић'' из Хрваћана. Муслимани су
се окупљали око КПД ''Хакија Табаковић'' Мала Лишња, Украјинци око КПД
''Тарас Шевченко'' и ''Иван Франко'' Хрваћани, Чеси око ''Чешке беседе''
Маћино Брдо, а постојала је и ''Талијанска културно-умјетничка секција''
Штивор.18
Шта подрива братство и јединство?
Поред ове скоро идиличне слике мултикултуралности и суживота неколико етничких група и конфесија, постојали су фактори који су овакву слику
крајем 50-тих година у великој мери кварили, који су били сметња успостављању братства и јединства и који су утицали на то да етничко-верски антагонизми веома често испливају на површину.
13

До почетка 1962. године је прикупљено добровољним прилозима верника 1.500.000 динара.
АБиХ, РКВП, кут. 18. Савјетовање са предсједницима и секретарима комисија за вјерска питања народних одбора општина – среза бањалучког, 5
14
Исто, 5
15
АБиХ, ЦК СК БиХ, кут. 44, Метод и форме непријатељске активности усташких, четничких,
младомуслиманских и других елемената, 1–2 и 9. Феликс Биленски и Грегорије Биљак су били
осуђени и на затворске казне због веза са ''непријатељским центрима'' у Минхену и амбасадом
САД у Београду.
16
Старешина адвентистичке цркве у Грабик Илови Бошко Станић, иначе учесник НОБ-е, током
1961. године је због проповедања односно ''ширења лажних вијести'' добио затворску казну од
25 дана. АБиХ, РКВП, кут. 14, док. 207/61
17
То су били РКУД ''Новак Пивашевић'' и РКУД ''Слога''.
18
Културни живот у општинама Босне и Херцеговине, Сарајево 1974, 315
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Пре свега, ратна прошлост и интеретничко насиље између комшија различитих етничких група током рата су још увек оптерећивали заједницу. Још
увек је било свеже сећање на злочине локалних Хрвата, Украјинаца и Мађара
над Србима у Кремни, прњаворских Хрвата над Србима у Штрпцима, злочин
усташа у Вијачком лугу, затим злочини креманских четника над Украјинцима
итд.19 И делатност свештенства и црквених општина четири званично признате
и једне непризнате конфесионалне групе су такође донекле поларизовале становништво. Иако су Партија и Комисија за верска питања покушале да делатност цркве изгурају из јавног у приватни простор и да је у потпуности деполитизују, све више је свештенство преузимало улогу заштитника националних
интереса кроз изједначавање верске идентификације са националном. 20 Уз то,
до почетка 60-тих година, једина места забавног живота су били црквени зборови и теферичи, који су углавном били једнонационални и верски искључиви,
што је отежавало међуетничко прожимање, ''развој братства и јединства'', али и
олакшавало свештенству јачи утицај у средини, нарочито руралној.
Националну подвојеност и искључивост је подгрејавала и лоша економска и привредна ситуација Прњавора, која се огледала у хроничној незапослености, неперспективности и недостатку инвестиција и школованог кадра. Године 1960. се 83% становништва бавило пољопривредом, а национални доходак
је износио 42.200 динара по глави становника, што је било три пута мање од
просека републике Босне и Херцеговине. Индустрија, која је обухватала свега
неколико малих предузећа са 20 до 40 запослених, није могла значајније да
побољша економску ситуацију. Те године је у привреди и администрацији било
запослено свега 1.047 људи,21 а две године касније 1.260, односно испод 3%.22
Иако је природни прираштај био константно преко 10 одсто годишње, становништво Прњавора се готово није повећавало.23 Људи су излаз налазили у одласку у иностранство, било легалним било нелегалним путем,24 и у веће градове
19

О страдању Срба на Прњаворској општини у току Другог светског рата види Бојан
Милијашевић, Страдање народа Прњаворскога краја (2) Масовни злочин над женама и дјецом
у селу Кремна 16. децембра 1941., www.jadovno.com (16. 12. 2018); Исто, Страдање народа
Прњаворскога краја (3) Злочин над Србима у селу Штрпци 7. фебруара 1942.,
www.jadovno.com (17. 12. 2018); Исто, Страдање народа Прњаворскога краја (4) Злочин над
Србима из Лужана (Кремна) код Прњавора током 1941. и 1942. године, www.jadovno.com (18.
12. 2018)
20
АБиХ, РКВП, кут. 14, Комисија за вјерска питања НРБиХ – Информација, Год. II, број 7, 16.
3. 1961, 5
21
АБиХ, ЦК СК БиХ, кут. 44, Анализа шовинистичких појава на терену општине Прњавор, 1
22
АБиХ, ЦК СК БиХ, кут. 37, Анализа о актуелним питањима међунационалних односа на
срезу Бањалука, 2. 8. 1962, 4
23
Статистички годишњак Босне и Херцеговине, Сарајево 1977, 328.
24
Само у периоду од 1954. до 1957. године је чак 2 000 људи са територије Прњаворске општине затражило усељеничку визу за САД. АБиХ, ЦК СК БиХ, кут. 44. Анализа о непријатељској
пропаганди на терену општине Прњавор, 5
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Југославије. Свакодневна борба за посао и лоши материјални услови су често
били одличан повод да се ''кривац'' за лоше материјално стање нађе у другој
нацији.
Иако је какав-такав развој индустрије довео до појаве радништва или
тзв. полурадника-полусељака на територији Општине, пољопривреда је још
увек 50-тих година била главна делатност, тако да је већина становника
Општине време проводила у свом атару. То је све скупа условљавало да је
традиционализам, а са њим и конзервативизам, био знатно јачи него у граду, а
везе са становништвом друге националности су се сводиле на трговину, пре
свега стоком, или евентуално нуждом да се ''оде до града'' због административних или здравствених потреба. Иако је Прњавор важио за устанички крај, са
разгранатом и добро организованом структуром Партије, 25 традиционализам и
конзервативизам се тешко искорењивао. Колико је традиционализам био јак
говори и податак да је било случајева да су у фабрикама у Прњавору крајем 50тих девојке одбијале да раде заједно са мушкарцима, док је у Муслиманској
Лишњи још увек преовладавало мишљење да женску децу не треба слати у
школу.26 Чини се да је традиционализам имао већи утицај чак и на чланове
Партије, него што је широко чланство имало утицај на традиционална и укорењена схватања.
Након што смо дефинисали факторе који су утицали на етничко-верску
нетрпељивост, пробаћемо да лоцирамо где, када и како се ова нетрпељивост
јавља и како утиче на локалне међунационалне односе.
''Ми'' и ''они'' у свакодневници
Иако је држава, или боље рећи Партија, настојала у послератном периоду да сваки вид поделе по етничко-верској линији искорени, корени поделе су
ипак били дубоки. То се најбоље види у приватној сфери и свакодневници, као
што су брак, дружење, спорт и разонода, у којој Партија није имала толики
увид и утицај као у јавном простору и у друштвенополитичким организацијама.
Крајем 50-тих година долази на територији Општине Прњавор и до
првих ''мешовитих'' бракова, који су ''редовно пропраћени великим причама у
којима има доста шовинизма'',27 с обзиром на то да је утицај породице и најближег окружења, али и верских вођа, још увек био доминантан. Традиционализам
и конзервативизам су били дуго јачи од прокламованог секуларизма и ''модер25

У НОБ-у је учствовало 4.800 лица са територије Општине, а живот је изгубило 370, док је
почетком 60-тих било 1.000 чланова СК. АБиХ, ЦК СК БиХ, кут. 44, Анализа о заосталој
свијести, конзервативизму, антисоцијалистичким појавама и непријатељској активности у привреди и институцијама друштвеног и јавног живота, 1–2
26
Исто, 4–6
27
Исто, 7
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них (социјалистичких) схватања''. Тако је склапање брака између председника
суда Благоте Драганића и службенице Мубере Карић 1958. године у граду
''изазвало малу пометњу'', те је овај ''случај'' дуго био предмет оговарања и
разних коментара.28 Услед притиска родитеља и родбине је прекинуто и неколико љубавних веза које су биле пред браком. Секретар ОО СК Богољуб Гагић
се забављао са Украјинком Митром Мороз, чији су родитељи забранили да се
виђа са њим јер је Србин.29 Службеница Мира Мишковић се забављала са бријачем Фаруком Гламочаком, али због великог противљења њених родитеља
Мира је прекинула везу. 30 Такође, и утицај верских лидера, посебно у забаченијим сеоским срединама, била је веома велик. Тако је Ружа Перковић, Хрватица из Кулаша, након притиска утицајног кулашког жупника Матошевића
прекинула везу са Пером Радоњићем из Кремне, са којим је радила у истом
предузећу у Прњавору.31 Високе локалне партијске функционере је посебно
чудило што образовани слој становништва, па чак и чланови Партије, исказују
негодовање поводом оваквих ''мешаних'' веза и бракова.
Иако подвојеност међу становништвом није смела бити истицана, односно није била друштвенополитички прихватљива, она се ипак осећала у свкодневници. Тако су се Срби у граду углавном окупљали у кафани код Милоша
Улетовића, а муслимани код Даута Мухића32, а неретко је било и да се гости
поздрављају са ''брат Муслиман'', ''брат Србин'' и слично.33 Подвојеност се
одсликавала и у спорту, па су навијачи ''Звезде'' били већином православци, а
навијачи ''Динама'' католици. Владо Спасојевић, иначе ватрени навијач ''Звезде''
из Прњавора, истицао је да је ''Динамо шокачки тим, а Звезда српски'', па су
неретко сукоби око фудбала изненада прерастали у оне са националном позадином.34 Подвојеност је чак владала и међу децом, која су свакако само преносила део тонова који су владали у кућном, породичном окружењу, па су се могле чути свађе међу школском децом на националној тј. верској основи.35
28

АБиХ, ЦК СК БиХ, кут. 44, Анализа шовинистичких појава на терену општине Прњавор, 6;
Кристина Јовановић је у разговору са Азизом Халиловић, коментаришући овај брак, рекла
''...јеси ли ти видела шта се данас дешава и какво је сада вријеме'', што најбоље одсликава какав
је шок и ''револуцију'' изазвао овај брак у вишенационалној средини.
29
Исто, 6
30
И сама Мира Мишковић је тражила од Фарука да, уколико је воли, ''зашто не би отишао код
попа Момира да се покрсти''. Исто, 6
31
АБиХ, ЦК СК БиХ, кут. 44, Изјава Петра Рудоњића у станици Народне милиције у
Прњавору, 16. 3. 1961. године
32
АБиХ, ЦК СК БиХ, кут. 44. Метод и форме непријатељске активности усташких четничких,
младомуслиманских и других елемената, стр. 8; АБиХ, ЦК СК БиХ, кут. 44, Шовинистичке
појаве у нашој средини, стр. 2
33
АБиХ, ЦК СК БиХ, кут. 44, Извјесне шовинистичке појаве у нашој средини, 12. 5. 1961.
34
АБиХ, ЦК СК БиХ, кут. 44, Шовинистичке појаве у нашој средини, 1
35
АБиХ, ЦК СК БиХ, кут. 44, Анализа шовинистичких појава на терену општине Прњавор, 9;
АБиХ, ЦК СК БиХ, кут. 44, Извјесне шовинистичке појаве у нашој средини, 12. 5. 1961.
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Туче и колективна категоризација
Најтежи показатељи етничко-верске подвојености су биле свакако туче
које су се дешавале међу припадницима различитих етничко-верских група, а
понекад завршавале и убиствима. Вести о оваквим изгредима су се веома брзо
шириле у локалној заједници и представљале су велики политички и идејни
проблем за Партију. Овде ћемо навести два примера, односно две туче које су
се десиле крајем 50-тих година на територији Прњаворске општине, које су
имале различите позадине и мотиве, али су скоро идентично утицале на локалне интеретничке односе.
На православни празник Усековање главе светог Јована Крститеља, 11.
септембра 1960, одржан је верски збор у Кулашима, на којем се окупило мноштво српске омладине из околних српских села, која се веселила уз шаргију и
виолину. С обзиром на то да је у Кулашима живело већинско хрватско становништво, и поједини младићи и девојке хрватске националности су се нашли на
збору. У поподневним часовима је на збор дошао ''у пијаном стању'' Јуре Агатић, који је пришао Славку Грујићу из Станара, и без повода му отео и разлупао шаргију, након чега је настао општи хаос. Дошло је до крваве туче у којој
су се младићи, као по команди, одмах колективно груписали по националној
основи, ''тако да је једна већа група младића из Кулаша, по националности
Хрвати била с једне стране, а друга група младића из Станара и околних села
по националности Срби с друге стране, повадила ножеве, ухватила се цигле и
коља и почели да се туку''. Псовали су једни другима усташку, односно српску
мајку. У тучи је од стране Милана Вуковића избоден ножем Тадија Ћосић из
Кулаша, који је подлегао ранама, након чега су се Срби ''повукли'' ка својим
селима. Због убиства једног ''нашег'' група Хрвата из Кулаша је тражила освету,
па је кренула у потрагу, након чега су ухватили Новака Јеринића и усмртили га
са неколико убода ножем. 36
Овај инцидент и двоструко убиство, у чијем поводу је алкохол сигурно
играо одређену улогу, уздрмао је читаву Прњаворску општину. Оно што је
почело као пијанска туча врло брзо је прерасло у међунационални сукоб, у који
се укључила читава заједница. Нису се само младићи поделили на ''нас'' и
''њих'', него је то попримило знатно ширу димензију. Чак су и неке жене из
Кулаша говорили након туче: ''Добро је, један наш, један њихов''. 37 Неколико
дана касније су се псовања на националној основи могла чути у Кулашима,38
док је на вратима јавног клозета у Прњавору исписана парола ''Ја сам из Кула-

36

АБиХ, ЦК СК БиХ, кут. 44, Извјештај о тучи у селу Кулашима; АБиХ, ЦК СК БиХ, кут. 44,
Анализа шовинистичких појава на терену општине Прњавор, 4
37
Исто, 1
38
АБиХ, ЦК СК БиХ, кут. 44, Шовинистичке појаве, 17. 5. 1961, 1
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ша, који учествујем на састанку усташа''. 39 И поред брзог хапшења 17 лица и
суђења на којима су двојица осуђена на по 14 година строгог затвора, националистичке страсти се нису смиривале, посебно у селима из којих су српски и
хрватски младићи потицали. Срби и Хрвати из тих села су реаговали ''говорећи
наших је више ухапшено, те наши су строжије кажњени и слично''. И ''једна'' и
''друга'' страна су претиле осветом. Тек након брзе реакције правосуђа, али и
политичког деловања комуниста ''на терену'' кроз разне конференције, семинаре и разговоре ''са завађеним странама'', ситуација се донекле смирила. Извештаји показују да инцидент није био само ''дело насиљу склоних људи'', него да
су у њему учествовали и узорни младићи, међу којима и неколико чланова
Савеза комуниста.40 Очигледно да је колективна категоризација и подела на
''ми'' и ''они'' према националном критеријуму била и брза и лака, као и да је
доминирала не само у време настанка и трајања инцидента, него и касније,
делећи читаву заједницу том линијом.
У прилог овој тези навешћемо још један пример туче, која није настала
из национално-верских мотива, али је послужила као повод за лаку поделу на
''ми'' и ''они''. У питању је прослава Дана устанка народа Босне и Херцеговине у
Творници коже на Вијаци, код Прњавора, 1959. године, на којој су учествовали
радници свих вероисповести. И овде је алкохол свакако допринео свађи. Душко
Бујић, пензионисани мајор и првоборац, најпре је пијан вређао, а затим ударио
Назифа Мехицу, након чега је интервенисао полицајац Радован Лубурић, који
је наставио да удара Назифа, иако није био крив. То је проузроковало негодовање код грађана Муслимана и у граду су почеле да колају приче међу њима да
''немају права'', ''да се на њих врши одређени притисак од стране Срба'' и
слично.41 Тако је овај инцидент, односно туча, која није била обојена шовинизмом, такође изазвала поделу на ''ми'' и ''они'' у заједници, што је за Партију
представљало прворазредни политички проблем. Након јаког притиска и негодовања прњаворских Муслимана због овог инцидента, Партија је била приморана да искључи Душка Бујића из Секретаријата ОО СК ''Центар'' месец дана
након овог догађаја.42
Шовинизам у привреди, администрацији и просвети
Иако је крајем 50-тих година пољопривреда још увек била главна
делатност, с развојем индустрије и ''изградњом социјализма'' је становништво
почело етнички више да се меша, пре свега у радничким колективима,
39

АБиХ, ЦК СК БиХ, кут. 44, Анализа о непријатељској пропаганди на терену општине
Прњавор, 11
40
АБиХ, ЦК СК БиХ, кут. 44, Извјештај о тучи у селу Кулашима
41
АБиХ, ЦК СК БиХ, кут. 44, Анализа шовинистичких појава на терену општине Прњавор, 9.
42
АБиХ, ЦК СК БиХ, кут. 44, ОО СК ''Центар''– Прњавор – Одлука о искључењу Бујић
Душана, 29. 8. 1958.
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администрацији и школству. И у овим сферама се у периоду који анализирамо
срећу шовинистичке појаве, како је Партија означавала све видове националне
нетрпељивости или подвојености, иако није увек било јасно када се радило о
стварном шовинизму, а када о олаком етикетирању ''другог'' за шовинизам.
С обзиром на то да је почетком 60-тих на територији Прњавора у предузећима и администрацији радило свега 1.260 од 46.000 људи, колико их је било
на територији Општине, незадовољство и висока стопа незапослености, а пре
свега борба за радно место, често је попримала шовинистичку боју.43 Тако су у
граду постојала тзв ''национална'' предузећа, односно средина је поједина предузећа етикетирала као таква, тј. као она код које одређена национална групација има протекцију. Тако је Грађевинско предузеће ''Љубић'' важило за ''хрватско'' предузеће, у којем се ''запошљавање и отпуштање врши према националној припадности''. Радник овог предузећа Анто Кљоца је изјавио органима ''да у
предузећу влада велика национална подвојеност и да на састанцима и конференцијама Срби бране Србе, Муслимани Муслимане, Хрвати Хрвате итд.'' И
директор и председник Радничког савета су били Хрвати, а директор је ту
позицију користио да запосли и брата и неке своје рођаке. 44 За разлику од
''Љубића'', Творница коже Прњавор, која се налазила на Вијаци, важила је за
''украјинско'' предузеће, јер су на руководећим местима искључиво Украјинци.
Негодовали су Срби, с обзиром на то да је, од 27 радника, било свега шест
Срба, иако су они представљали три четвртине становништва Прњаворске
општине.45 Такође, националне тензије су биле присутне и у Кројачкој радњи
Прњавор, јер је трећи пут заредом био изабран Украјинац за директора. 46 За
предузеће ''Трудбеник'' се ''знало'' да је муслиманско, јер је директор Садик
Одобашић наводно протежирао и запошљавао углавном муслимане.47 Иако је
очигледно да је протекције било у многим предузећима, и да су директори
имали ''више слуха'' за ''своје'' приликом запошљавања, тешко је утврдити у
којој мери се овде ради о шовинизму, а где једноставно о фамилијарности,
локализму и клијентелизму, тако раширеним појавама у Босни и Херцеговини,
али и у другим југословенским републикама.
Протекције и/или шовинизма је било и у прњаворској администрацији.
Тако је Анђелко Радаљ, референт Испоставе за запошљавање радника и члан

43

АБиХ, ЦК СК БиХ, кут. 37, Анализа о актуелним питањима међунационалних односа на
срезу Бањалука, 2. 8. 1962, 4
44
АБиХ, ЦК СК БиХ, кут. 44, Анализа шовинистичких појава на терену општине Прњавор,
1961, 3
45
Исто, 4
46
АБиХ, ЦК СК БиХ, кут. 44, Изводи из анализе ''Подаци о појавама шовинизма и о неким проблемима националних мањина на општини Прњавор'', поднесена на сједници комитета 7. марта
1959. године, 1
47
Исто, 2
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СК, протежирао ''своје'' Хрвате.48 И Милан Калењук, Украјинац, начелник
Одељења за привреду и истакнути комуниста, није хтео да одобри Јови Тодоровићу отварање млина, за који је инспекција дала дозволу, да би само неколико дана после дозволу за млин дао Украјинцу Андрији Њему. Овај акт су прњаворски комунисти оценили као шовинистички чин, с обзиром на то да није
било никаквог разлога да се Тодоровићу не да потпис за рад млина.49
Такође, националне подвојености је било и у земљорадничким задругама и пољопривредним добрима. Посебно је осетљиво било у Лишњи, у којој су
живели заједно Срби, Муслимани и Украјинци. Задругари Срби су били незадовољни својим управљачким статусом, с обзиром на то да су унели у задругу
исто колико Украјинци и Муслимани заједно, а да су у управном одбору
задруге од девет чланова била само два Србина.50 Такође, агронома Пољопривредног добра ''Вучијак'' су оптуживали да злоупотребљава свој ауторитет и да
''интервенише само за своје раднике муслимане''.51
Очигледно да је националне подвојености било и у привредним предузећима, као и дозе шовинизма, које се веома често нису могле одвојити од раширене фамилијарности и клијентелизма, нарочито приликом запошљавања. С
обзиром на казнену политику државе када је у питању шовинизам и рушење
''братства и јединства'', и на његову друштвену неприхватљивост, посебно у
партијским и државним органима, шовинизам, односно наводни шовинизам се
веома често користио и као вид притиска на одређена лица, углавном на положају, како би се остварио неки циљ. Тако је, на пример, Хусеин Дујсић, резервни официр и учесник НОБ-е од 1943. и истакнути комуниста, након што је
одбијен да иде уз помоћ државе у Високу привредну школу, оптужио посредно председника прњаворских комуниста Мирка Санчанина за шовинизам,
рекавши: ''...да сам можда Јово ишао бих''.52 Говорио је и да се на дошколовавање шаљу само Срби из Прњавора, али не и Муслимани. Овај вид притиска је уродио плодом и Дујсић је послат на школовање у Сарајево. 53 И пензионисани капетан и референт у НОО Прњавор Владо Илић је на критике секретара НОО Ибре Делимехића на његов рад одговорио да он са њим поступа
тако ''зато што је Владо''.54
48

АБиХ, ЦК СК БиХ, кут. 44, Анализа шовинистичких појава на терену општине Прњавор,
1961, 7
49
Исто, 8; АБиХ, ЦК СК БиХ, кут. 44, Извјесне шовинистичке појаве у нашој средини, 17. 5.
1961, 1
50
АБиХ, ЦК СК БиХ, кутија 44, Анализа шовинистичких појава на терену општине Прњавор,
1961, 4
51
Исто, 7
52
Исто, 8
53
АБиХ, ЦК СК БиХ, кут. 44, Нека питања појаве шовинизма у Прњавору, 20. 5. 1961, 1
54
АБиХ, ЦК СК БиХ, кут. 44, Анализа шовинистичких појава на терену општине Прњавор,
1961, 9
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С обзиром на акутну незапосленост и велику јагму за радним местом, и
приликом запошљавања су се могле чути изјаве попут ''да сам Србин добио бих
посао'' или ''да сам Муслиман изашло би ми се у сусрет'' и слично. 55 Наводно се
и Петра Миличевић из Мравице жалила да не може да се запосли у ''Ужари'',
јер се запошљавају само Муслимани.56 И у задругама и пољопривредним добрима се могло чути често оптуживање ''друге стране'' за одређени неуспех. Тако
се Владо Врховац из Мрачаја жалио да не може да добије посао чувара у задрузи јер су ''Муслимани у руководству задруге'', иако је након тога посао добио
Србин.57 Председник ССРН Милан Станивук из Мрачаја је такође оптужио
Муслимане јер му нису дали трактор из задруге. 58 Даут Мухић наводно не
може да добије пасош за стоку од Славка Пајића јер је Муслиман, док Остоја
Вукомановић за исти проблем из разлога што ''је Вукомановић'', односно
Србин.59
Очигледно да се етикета шовинизма лако лепила и онда када људи нису
успели да остваре своје циљеве, у чему су их углавном спречавали реални
проблеми, а не припадност одређеној националној групацији. Од етикетирања
нису били имуни како службеници и високи чланови СК тако и сељаци, што
говори да је то била једна друштвена матрица али и вид притиска, с обзиром на
правне и моралне последице које је етикета шовинизма носила (или могла
носити са собом). Да ово етикетирање није било наивно говори и неколико
примера осуђених лица с краја 50 тих година, које смо пронашли а које ћемо
навести као илустрацију. Осман Ђорђић, продавац новина, осуђен је на месец
дана затвора и 300 динара зато што је пензионерки Мили Пикић рекао: ''Нема
више српске силе и српства, то је давно прошло''. 60 Љубан Јефтић је осуђен на
два месеца, условно годину дана и са 500 динара, јер је лугара Хамдију Шљиву
назвао ''балијом и Турчином''.61 Гавро Новаковић је кажњен са 1.000 динара јер
је Васиља Грегуса назвао ''лоповом, бандитом и фашистом''. 62
Инциденте на националној основи крајем 50-тих година налазимо и у
просвети, пре свега између локалног становништва и ''туђих'' учитеља, који су
долазили у дотично место. Посебно је карактеристичан случај Основне школе у
Штрпцима, устаничком српском селу надомак Прњавора, где су крајем 50-тих
година радила тројица учитеља Хрвата и чланова Партије, од којих је један био
55

АБиХ, ЦК СК БиХ, кут. 37, Анализа о актуелним питањима међунационалних односа на
срезу Бањалука, 2. 8. 1962, 4
56
АБиХ, ЦК СК БиХ, кут. 44, Извјесне шовинистичке појаве у нашој средини, 12. 5. 1961, 2
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АБиХ, ЦК СК БиХ, кут. 44, Анализа шовинистичких појава на терену општине Прњавор,
1961, 1
58
Исто, 2
59
Исто, 1
60
АБиХ, ЦК СК БиХ, кут. 44, Извод из пресуде Среског суда, бр. Кс-46/55
61
АБиХ, ЦК СК БиХ, кут. 44, Извод из пресуде Среског суда Прњавор, 258/58
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АБиХ, ЦК СК БиХ, кут. 44, Извод из пресуде Среског суда Прњавор, број К:193/60
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и директор школе. Инциденти између ових учитеља и локалних сељака су били
чести. Учитељ Владо Каплан се неколико пута свађао са локалним Србима.
Између осталог, ''псовао им је српску мајку и називао је све сељане четницима'',
због чега је искључен из Партије и премештен из Штрбаца.63 Посебно је локални Србин Момир Дујаковић имао неколико ''окршаја'' са Хрватима – директором Бранком Брекалом и учитељем Петром Марушићем. Забележено је неколико инцидената између њих, у којим им је Дујаковић псовао усташку мајку и
говорио да ''он зна да се разрачуна са У''.64 На овај сукоб су засигурно утицали
и догађаји из Другог светског рата, када су отац, мајка, брат и две сестре
Момира Дујаковића били убијени од стране прњаворских усташа, које је предводио извесни Брекало.65 На линији братства и јединства није била ни учитељица у Кулашима, с обзиром на то да је наводно била велика католкиња и да је
било доста жалби на њен рад, јер је подвајала децу на католичку и православну.66 Иако је Партија посебну пажњу посветила ''правилном васпитању''
омладине, у чему је школа имала посебно место, очигледно да су тензије и у
овој сфери биле веома јаке и да су стари антагонизми, и поред партијске
контроле кадрова, веома често успевали да испливају на површину.
Закљ учак
Иако смо анализирали једну малу мултинационалну заједницу у Босни у
размаку од свега неколико година, јасно је да су крајем 50-тих и почетком 60тих година међунационалне тензије постојале и биле готово део свакодневнице. Иако су Партија и друштвенополитичке организације покушавале да
спроведу синтагму ''братства и јединства'', а становништво у великој мери
покушало ово и да следи, из приказаних примера и анализе се уочава да је и
најмањи инцидент заједницу веома брзо делио на ''ми'' и ''они'', а да је колективна категоризација, која је увлачила велики део заједнице у један или други
''национални табор'', настајала веома лако, чак и кад није било доказа да се
радило о инциденту узрокованом верско-националном нетрпељивошћу или
шовинизму. Оптужба ''другог'' је била веома често и згодна прилика да се неко
оптужи за постојеће стање или неуспех. Када посматрамо социолошко-политички профил људи склоних шовинизму, дијапазон је веома шаролик. Не ради
63

АБиХ, ЦК СК БиХ, кут. 44, Анализа шовинистичких појава на терену општине Прњавор,
1961, 3
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Исто, 4
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Ради се о злочину усташа из Прњавора у селу Штрпци 7. фебруара 1942, када је страдало 21
лице, од којих и седам чланова породице Дујаковић. Бојан Милијашевић, Страдање народа
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се само о ''изгредницима склоним насиљу'', него су у питању и чланови Партије, првоборци и људи на функцијама, учитељи, свештеници, па чак и деца и
жене, што указује на то да су етничко-верски корени поделе још увек били
дубоки, и поред настојања Партије да овакве поделе искорени.
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О ПОКРИВАЛИМА ЗА ГЛАВУ КОД СЕФАРДСКИХ ЈЕВРЕЈА
Апстракт: Рад доноси два документа који се односе на питање скидања
јеврејских покривала за главу при уласку у службене институције. У првом
документу Израелска сефардска вјерска општина истиче да је Наредбом
Земаљске владе загарантовано право да Јевреји при уласку у јавне зграде не
морају скидати покривала за главу, док Земаљска влада својим Циркуларом
покушава постићи компромис између важећих начела пристојног понашања, с
једне, и обичајних норми и дубоких вјерских осјећања сефардских Јевреја, с
друге стране.
Кључне ријечи: Јевреји, Сефарди, покривала за главу, Земаљска влада,
Босна и Херцеговина.
Прије анализе представљених докумената изнијећемо неколико напомена о Јеврејима и њиховој историји на подручју Босне и Херцеговине. Наиме,
након изгона из Шпаније 1492. године Јевреји уточиште проналазе унутар граница Османског царства. Најмасовнији прилив јеврејске популације, односно
Сефарда1 на простор Босанског санџака биљежимо у другој половини XVI
вијека. Вођени личним и породичним те економским и пословним разлозима,
Сефарди у великом миграционом таласу насељавају Сарајево, гдје 1565. оснивају своју вјерску општину, а од 1581. године бивају стално насељени унутар
Сијавуш-пашиног хана.2 У наредним стољећима Јевреји уживају личну и имовинску сигурност и заштиту као један од признатих милета у Османском царству и успијевају да, бавећи се првенствено трговином и занатством, економски
ојачају. Та материјална консолидација, у комбинацији са позитивним природ1

Термин Сефард потиче од хебрејске ријечи Сефарад, која у преводу значи Шпанија. Због тога
се веома често у прошлости за Сефарде користио и термин Шпањоли. E. Tauber, Ilustrovani leksikon judaizma. Istorija, religija i običaji, Sarajevo 2007, 213
2
B. Braude, B. Lewis, Christians and Jews in the Ottoman Empire. The Functioning of a Plural Society; Volume I, New Jork – London 1982, 24; A. Bejtić, Jevrejske nastambe u Sarajevu, у Зборнику:
Spomenica 400 godina od dolaska Jevreja u Bosnu i Hercegovinu, Sarajevo 1967, 23–25; A. Pinto,
Jevreji Sarajeva i Bosne i Hercegovine, Sarajevo 1987, 12
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ним прираштајем и миграционим кретањима, неминовно је водила дисперзији
сефардског становништва и по осталим сарајевским махалама, али и другим
градовима Босанског пашалука.
Сефардска заједница је са собом, поред вјере и специфичног језика –
ладино, донијела и усмену и писану књижевност (Хагада) и народну традицију.
Народна ношња, као дио те традиције, коју су са собом донијели Сефарди,
постепено се прилагођавала оновременим шеријатским прописима о одијевању
немуслиманског становништва. Конкретно, када је ријеч о мушким покривалима за главу, прво су носили мале црне капице за главу, у народу познате под
називом ''чита'', које су по изгледу подсјећале на капуцинска и фрањевачка
покривала за главу. Касније су Јевреји добили дозволу да могу носити и фесове, који су морали бити знатно нижи и ужи од фесова муслимана. Турбане, као
обиљежје њиховог достојанства, смјели су имати само рабини.3
Аустроугарска је у самим почецима своје окупационе управе у Босни и
Херцеговини заузела принцип конзервације затеченог друштвеног система, па
сљедствено томе и очувања народних обичајних норми. У појединим случајевима она је и својим подзаконским актима на себе преузела обавезу заштите
истих. Прави примјер за то је овдје први приложени документ, којим Израелска
сефардска вјерска општина подсјећа Повјереништво за град Сарајево да је
Земаљска влада још 1880. године Јеврејима загарантовала право да при уласку
у јавне зграде не морају скидати покривала за главу. Зато и чуди што се у овдје
објављеном Циркулару Земаљска влада позвала на поштовање обичаја из претходних деценија, а не на поменуту наредбу из 1880. године. Евидентно је да је
Влада својом препоруком покушала пацификовати проблем. Такође, није пропустила да истакне контрапродуктивни ефекат санкционисања сефардског
понашања, које је одударало од западноевропског схватања бонтона. С тим у
вези, Влада је сматрала за потребно да додатно нагласи да се прописи о скидању покривала за главу у државним школама ни у ком случају не смију примјењивати код Јевреја пред државним институцијама. Уопштено, цијели Циркулар
Земаљске владе је прожет идејом да ће Јевреји, у склопу ''цивилизаторске мисије'' Аустроугарске у Босни и Херцеговини, временом прихватити западноевропске моделе понашања у погледу скидања покривала за главу пред државним
органима. Стога је и сугерисано свим државним властима и управама да покажу своју трпељивост у појединачним случајевима.

3

M. Levy, Die Sephardim in Bosnien. Ein Beitrag zur Geschichte der Juden auf der Balkanhalbinsel,
Sarajevo 1911, 54–55; A. Pinto, Jevreji Sarajeva i Bosne i Hercegovine, 25–26.
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Izraelitička sefardička bogoštovna obćina u Sarajevu4
Br. 244
Veleslavno vladino povjereničtvo u Sarajevu
Na cijenjeni dopis od 17. maja 1904 broj 8596 ''dali ovdašnji izraeliti (španjoli) imaju svoje fesove odnosno šešire kada u javne zgrade zalaze, skidati ili na glavi
držati''Častimo se svoje očitovanje onamo dati, da je visoka zemaljska vlada, naredbom od 26. juna 1880 broj 2921 just (zbirka zak. i nar. 1878 – 1880 II sv.) na predlog
starih rabinera naredila, da izraeliti imadu svoje fesove ili šešire kada u javne zgrade
zalaze na glavi zadržati. Ovoj odredbi pridružujemo se i mi, budući to vjerskom običaju španjolskih izraelita podpuno odgovara.
Sarajevo, 27. maja 1904.
Izraelitički rabinat:
Moise I. Maestro Ješua D. Salom

M. Romano

Landesregierung für Bosnien und die Hercegovina.
Nr. 86614/I
Cirkular.
Es ist vorgekommen, dass ein ist die Anfrage gestellt hat, ob Parteien spaniolischen Glaubens verpflichtet seien, in das Amstlocalitäten die landesübliche Kopfbedeckung (Fes) abzunehmen.
Da änliche Anfragen keinerlei sachliches Bedürfnisse, sondern seist einer
übertriebenen, persönlichen Empfindlichkeit entsprungen, so findet die Landesregierung keine meritorische Entscheidung zu treffen, sondern zu bestimmen, dass es bei
dem bisherigen Landesbrauche zu verbleiben habe, welcher es den ortodoxen gesinnten und an den gesellschaftlichen Umgangsformen früherer Jahrzehnte festhaltenden Sephardim (Spaniolen) selbst anheimstellt, die landesübliche Kopfbedeckung
abzunehmen oder aufzubehalten. Ein Zwang kann in dieser Hinsicht umso weniger
gestattet werden, als jе nach den bisher gemachten Erfahrungen die überwiegende
Mehrzahl der Spaniolen die landesübliche Kopfbedeckung beim Betreten von
Amtslocalitäten aus eigenen Antriebe abzunehmen pflegt. Soferne dies also nicht
geschieht, kann es sich immer nur um sehr vereinzelte Ausnahmfälle handeln, die
4

Документи се налазе у фонду ABH, ZVS 1, š. 104–4; 1904. У прилогу смо донијели препис и
превод оба документа у оригиналу, без правописних и граматичких корекција.
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eher auf einen starren conservativen Sinn als auf eine das betreffende Amt verletzende Absicht zurückgeführt werden dürfen. Gegenüber solchen Anschauungen einzelner an Althergebrachtem festhaltender Spaniolen aber ist ein wohlvollenden Gewährenlassen umso aber angezeigt, als gerade dieses Bevölkerungselement grosse Neigung zeigt sich in seiner Ausseren Lebensführung westeuropäischen Formen anzupassen, und daher diese ganze Frage in abgebahrer Zeit als eine überwundene erscheinen dürfte.
Schliesslich wird bemerkt, dass die in Školski Vijesnik veröffentlichte Verordnung der Landesregierung von 11. März 1903 Z. 38699, welche das Abnehmen
der Kopfbedeckung seitens der spaniolischen Schuljugend während des profanen
Unterrichtes an den staatlichen Lehranstalten anordnet, eine für die öffentlchen Schulen erflossene specialle Verschrift ist, daher in keiner Weise auf das Erscheinen von
Spaniolen bei den Behörden und Aemtern angewendet werden darf.
Sarajevo, an 25. Juli 1904.
Für den Chef der Landesregierung:
Der Civil Adlatus:
In Vertretung:
Hörmann
An sämmtliche Landesbehörden und Aemter.
Земаљска влада за Босну и Херцеговину
Бр. 86614/I
Циркулар
Десило се да је један упит постављен, да ли су припадници шпанске вјере обавезни, у службеним установама уобичајена покривала за главу (фес) скинути.
Пошто слични захтјеви немају стварну потребу, али извиру из претјеране личне осјетљивости, Земаљска влада не налази за сходно да донесе мериторну одлуку, него да одреди, да се при ранијем обичају (земље) остане, који ортодоксно вјерујућим сефардима (шпањолима) оставља да у складу са друштвеним
нормама понашања из прошлих деценија самостално одлуче да уобичајена
покривала за главу скину или задрже. Принуда би се у овом погледу требала
што мање примјењивати, јер према досадашњим искуствима велика већина
шпањола уобичајена покривала за главу при уласку у службене установе из
личних побуда, скида. Уколико се то не догоди, то могу бити само врло изоловани, изузетни случајеви, који се могу подвести под један крути конзервативни
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смисао, а не намјеру да се повриједи надлежна управа. Насупрот таквом гледишту појединаца шпањола који се држе традиције (старих обичаја) једно благонаклоно давање опроста чини се све прикладнијим, јер овај народни елемент
показује велику склоност прилагођавању западноевропским формама понашања у свом јавном животу, па би се стога цијело ово питање у догледно вријеме
могло појавити као превазиђено.
Напослијетку, примјећено је, да је у Школском Вијеснику објављена
наредба Земаљске владе од 11. марта 1903. број 38699, која као један посебан
пропис за јавне школе, наређује скидање покривала за главу од стране шпанске
школске младежи за вријеме свјетовне наставе у државним образовним установама, стога се она ни на који начин не смије примјењивати код појављивања
шпањола код власти и управа.
Сарајево, 25. јула 1904.
За шефа Земаљске владе:
Цивилни адлатус:
Замјеник:
Херман
Свим Земаљским властима и управама.
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О ГОДИНИ ПОДИЗАЊА СПОМЕНИКА
ДР МЛАДЕНУ СТОЈАНОВИЋУ У ПРИЈЕДОРУ
Апстракт: Споменик др Младену Стојановићу (1896–1942) налази се
непосредно испред зграде Градске управе и рад je једног од највећих српских
вајара XX вијека Сретена Стојановића (1898–1960), Младеновог млађег брата.
На споменику се нигдје не уочава година подизања, док се у публикацијама
наводе различите године, углавном 1952. и 1954. Из садржаја неколико писама
датираних на период 1949/50. може се закључити да је овај споменик, свакако,
раније завршен и већ 1950. пребачен у Приједор. Неажурност тадашњих надлежних власти довела је до тога да се откривање споменика морало помјерити са
планираног 27. јула на 29. новембар 1950. С обзиром на наведено, примарни
задатак рада био је да се прецизно утврди година подизања споменика. Коначну потврду навода из писaма употпунио је бањалучки ''Глас'' у краћем чланку
од 15. децембра 1950. најављујући тачан датум подизања споменика – 22.
децембар 1950. Поменуте околности око подизања споменика омогућавају потпуније сагледавање самог догађаја у контексту културе сјећања и памћења,
посебно ако се узме у обзир важност лика и дјела др Младена Стојановића.
Кључне ријечи: Сретен Стојановић, Младен Стојановић, датум подизања споменика.
I
У првом дијелу рада навешћу само неколико битнијих текстова, публикација и извора који нам данас пружају информације о споменику и години
подизања.
У веома значајној синтези др Љубе Михића, која се у једном дијелу бави
и културно-историјским споменицима НОБ-а на подручју Козаре и Поткозарја
за подручје Општине Приједор, наводи се сљедеће: ''Споменик др Младену
Стојановићу налази се на Тргу ослобођења у Приједору. На каменом постољу
налази се бронзана скулптура др Младена Стојановића, народног хероја, првог
команданта 2. крајишког (козарског) НОП одреда, рад академског вајара Срете-
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на Стојановића,1 подигнут 1952. године. На споменику пише: Иде Младен води
партизане развио их на све четри стране. Ој, Младене, друже мио Ти си добар
јунак био''.2
У краткој монографији Приједора, у поглављу о знаменитим личностима града, испод фотографије Споменика наводи се кратко, без прецизирања:
''Споменик др Младену Стојановићу. Рад С. Стојановића, вајара''.3
Испред зграде Градске управе Приједор, одмах поред Споменика др
Младену Стојановићу, на паноу Туристичке организације града Приједора, у
1

Сретен Стојановић је рођен 6. фебруара 1898. у Приједору, у многобројној породици православног свештеника Симе Стојановића и попадије Јованке (рођ. Вујасиновић). Као гимназијалац у Тузли започиње свој бунтовни пут кроз чланство у тајном ђачком друштву, којем ће се
након Сарајевског атентата судити на велеиздајничком ђачком процесу познатијем као процес
Тодору Илићу и друговима у Бихаћу 1915. Иако тада борави у Београду након преласка из
Тузланске гимназије, и њега хапсе по повратку у БиХ. Том приликом осуђен је на десет година
робије (амнестиран 1917). Одатле и познанство са будућим великим сликаром Костом Хакманом, али и спознавање свог талента кроз цртање карикатура у ''Малој паприци'' и уређење корица ''Алманаха'' до израде дрвених кутија за дуван, које резбари, са мотивима из народног живота, у зеничкој казнионици. Након мобилизације кратко је био распоређен у Другу босанску
регименту у Лебринг код Граца, а када је ослобођен војне обавезе, захваљујући др Ђурици
Ђорђевићу и његовој супрузи Кристи, креће пут Беча да се усавршава у дрворезу код поштованог мајстора декоративне скулптуре Чеха Франца Целезног и моделовање бисте код пољског
вајара Станислава – Романа Левандовског. Убрзо прелази у Париз, центар умјетности, и уписује се у ''Grande Chaumiere'' на вајарску класу код великог Емила Антоана Бурдела, својевремено
Роденовог помоћника. Проводећи љето 1919. у Приједору, прије одласка у Париз, ствара двије
бисте, најрепрезентативније међу његовим каснијим ремек-дјелима: портрет оца и портрет мајке, којима учествује на својој првој париској изложби у Националном салону 1920. У Београд
се враћа крајем 1922. Од 1925. у браку је са супругом Јеленом, са којом је стекао кћерку Јованку. Са групом интелектуалаца из Краљевине Југославије, поводом прославе десетогодишњице
Октобарске револуције, посјетиће 1927. Русију, коју је увијек сматрао за нешто ''веће, љепше и
свакако православније''. Послије ће објавити и своје ''Импресије из Русије''. Од оснивања Српског културног клуба 1937. до краја у вријеме капитулације 1941. био је његов члан. Други
свјетски рат провео је у Београду и селу Грабовцу, гдје се склонио од могућих прогона и бомбардовања. Умјетнички опус Сретена Стојановића може се подијелити на три периода – први
период, скулптура стилизације 1919–1928, одвија се у двије фазе: а) фаза ваљка, као период
истраживања, обухвата париске радове 1919–1922. и б) фаза објективних дрвених рељефа антимештровићевског карактера. Даље, према дјелима, овај период је био подијељен на епоху стилизације и прелазни процес. Други период, насловљен као реализам 1929–1944, такође се дијели на двије фазе: а) прелазну 1919–1934. и б) зенитну 1935–1944. Трећи период, означен као
романтика 1945–1960, има своје двије фазе: а) херојски романтизам 1945–1952. и б) епску
монументалност 1951–1960. Учествовао је на многобројним колективним и самосталним изложбама, био професор и декан Ликовне академије у Београду, дописни члан САНУ од 1950, а
редовни од 1959. Поред вајарства, успјешно се бавио и сликарством, графиком и ликовном критиком. Био je народни посланик, предсједник Народног фронта Београда, секретар Савеза
ликовних умјетника Југославије, предсједник УЛУС-а, уредник часописа ''Уметност'', покретач
едиције ''Сликари и вајари''. Умро је у Београду 29. октобра 1960.
2
Ljubo Mihić, Kozara, priroda, čovjek, istorija, Novi Sad, 1987, 822
3
Prijedor i okolina, Beograd, 1961, 93
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тексту аутора Миленка Радивојца наводи се знатно каснија година: ''Сретен
Стојановић велико српско и југословенско вајарско име одужио се на својеврстан начин својој породици и граду. На старом православном гробљу, 1954.
године, изградио је породичну гробницу оцу и мајци, проти Сими Стојановићу
и попадији Јованки, великим гранитним обелиском са бронзаним медаљонима
родитеља и рељефом Св. Ђурђа, заштитника породице Стојановић. На малом
тргу испред данашње зграде Градске управе, исте 1954. године, на високом
бетонском постаменту, урадио је у природној величини бисту др Младена Стојановића''. Исти аутор у попису спомен-обиљежја НОР-а Музеја Козаре наводи
1952. као годину изградње споменика.4
На списку спомен-обиљежја на подручју града Приједора посвећених догађајима из
Другог свјетског рата, СУБНОР Приједор евидентирано је: ''Споменик, др Младен Стојановић, испред градске управе, 1952. година
изградње, у добром стању''.5
У каталогу изложбе Сретена Стојановића, реализоване у Галерији РТС септембра
2013, у тексту Љиљане Порчић не наводи се
година када је Сретен израдио споменичку
скулптуру свог брата. Наводи се, без прецизирања, сљедеће: ''...У контексту послератног
времена Стојановића заокупља споменичка
скулптура, са којом се он сусрео још између
два рата ... Међутим, споменици који су носили тематику НОБ-е постали су компликованији и монументалнији. Поред биста народних
хероја, тада је урадио и групу испред Општине
Вождовац, споменик брату Младену Стојановићу у Приједору, а који имамо прилику да
видимо и сада, а и споменике у Куманову, Грахову и на Иришком венцу''. 6
У пратећој публикацији изложбе радова Сретена Стојановића, поводом
120 година од рођења Сретена Стојановића, аутора изложбе Миливоја Унковића, такође се не наводи година подизања споменика: ''Сретен Стојановић је

4

Архив Музеја Козаре, Спомен-обиљежја НОР-а; Година подизања споменика није забиљежена ни у ранијој евиденцији Републичког завода за заштиту културно-историјског насљеђа Републике Српске.
5
СУБНОР Приједор, Списак спомен-обиљежја на подручју града Приједора посвећеним догађајима из Другог свјетског рата, јуни 2013, 11
6
РТС, Галерија РТС, Сретен Стојановић, аутори изложбе и каталога Љиљана Порчић и Душан
Миловановић, Београд 2013, 23
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такође аутор статуе свог брата, доктора Младена Стојановића, израђене у природној величини и постављене испред зграде Општине у Приједору''.7
II
На основу неколико писама из писане заоставштине Сретена Стојановића имамо прилику да сазнамо околности око подизања споменика др Младену
Стојановићу у Приједору и планирани термин подизања истог.
Из Сретеновог писма написаног Градском комитету КП БиХ Приједор
уочава се да се Сретен радова око израде фигуре за споменик прихватио још у
децембру 1949. године, напомињући да је неће моћи завршити прије 1. маја, с
тим да би до Дана устанка у БиХ 1950. требала бити готова. Међутим, из нешто
каснијих писама упућених Сретену Стојановићу сазнајемо непознате околности које су одложиле подизање споменика.8 Неажурност тадашњих надлежних
власти довела је до тога да се откривање споменика морало помјерити са планираног 27. јула на 29. новембар 1950. Камена коцка за постамент, која је требала да се постави на раније одабраном мјесту, као и радови око уређења простора око споменика нису завршени на вријеме. Ипак, евидентно је да је то
знатно раније него што се наводи у поменутим публикацијама (1952. и 1954.
године) и да је фигура (споменичка скулптура) у јулу 1950. већ била послата у
Приједор. Да ли је тада била и постављена?
Ни Музеј Козаре нити СУБНОР Приједор не посједују фотографије са
откривања Споменика др Младену Стојановићу. Вјерујем да их ипак има неко
од грађана Приједора који су присуствовали том догађају. У каснијим писмима
упућеним Сретену Стојановићу од Здраве Стојановић из Приједора, исте оне
која га у писмима из 1950. извјештава о пропустима у организацији радова,
нема више никаквог помињања споменика у било којем контексту.9 На основу
наведеног могуће је претпоставити да је питање подизања споменика већ било
ријешено поменуте 1950. године.
Коначно, тачност ове претпоставке потврдио је и краћи чланак из ''Гласа'' који у броју од 15. децембра 1950. најављује: ''На прослави Дана Југословенске Армије, народ Козаре и града Приједора откриће споменик Народном
7

АНУРС, Сретен Стојановић, Скулптуре и цртежи, Галерија АНУРС, Бања Лука 2018, 12;
Публикације из умјетности обично не прецизирају годину постављања, управо због тога што се
она у историографији различито наводи и није поуздана.
8
Архив САНУ, 14485–X–E–b–3; 14485–IV–153; 14485–IV–154, То сазнајемо на основу једног
писма Столета Гњатовића и два писма Здраве Стојановић из Приједора упућених Сретену Стојановићу.
9
Архив САНУ, 14485–IV–155, 14485–IV–156, Та писма су датирана на 23. март 1951. и 25.
април 1952. Сретен Стојановић тих година много ради и свакако да је био заокупљен израдом
нових скулптура: вожда Карађорђа Петровића, која је изливена 1951. (бронзана скулптура,
висока три метра и 20 цм, постављена тек 1984) и велике монументалне скулптуре Петра II
Петровића Његоша, изливене 1952. (постављенe 1994. на Академском платоу испред Филозофског факултета).
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хероју Младену Стојановићу. Статуу овог споменика, који показује Младена –
борца који позива народ Козаре на устанак, израдио је Младенов брат – наш
познати вајар Сретен Стојановић. На мјесту гдје је подигнут споменик фронтовци Приједора засадили су саднице будућег градског парка''.10 У наредном
броју ''Гласа'', који је изашао на сам дан откривања споменика, у петак 22.
децембра 1950, простор је био резервисан за друге, важније теме.
Приликом навођења садржаја писма изостављени су мањи
дијелови који се односе на приватни живот аутора писма. Наведени су само дијелови који су у
вези са организацијом радова око
подизања Споменика др Младену
Стојановићу у Приједору. Од
четири публикована писма, Сретеново писмо је куцано писаћом
машином, ћирилицом, друго по
реду латиницом, а два посљедња
су писана руком, латиницом.
Писма, с изузетком једног коме је
текст почео да блиједи, добро су
читљива и очувана.
Поменуте околности око
подизања споменика омогућавају
потпуније сагледавање самог
''Глас'', 15. дeцeмбaр 1950, бр. 72, год. VII, 2.
догађаја у контексту културе сјећања и памћења, посебно ако се
узме у обзир важност лика и дјела др Младена Стојановића.11
10

''Glas'', Organ oblasnog odbora narodnog fronta, br. 72 (328), god. VII, 2; исто, br. 62 (318), god.
VII, 2. Већ у септембарском броју ''Глас'' у чланку ''За културнији изглед наших градова'' извјештава да је у Приједору ''Градски народни одбор подузео мјере за подизање парка и споменика,
за подизање пијаце и засијавање зелених површина''.
11
Бојан Стојнић, Верица М. Стошић, Љекарска комора Врбаске бановине 1929–1941, Бањалука
2012, 136–137. ''Др Младен Стојановић, син свештеника Симе и мајке Јованке (дјев. Вујасиновић), рођен је 7. априла 1896. у Приједору. Био је љекар, национални борац, револуционар и
народни херој''; Још од својих ђачких тузланских дана, када у тајном ђачком друштву 1910/11.
држи предавања ''Из медицине'' и када на распусту 1911. путује по селима Босанске Крајине,
Младен свој пут види уз народ ''да га лијечи и ране да му вида''. Аустроугарске власти су га
осудиле на 16 година робије (амнестиран је 1917) на процесу Тодору Илићу и друговима, оптужујући га за велеиздају, увреду царског и краљевског величанства, сметње јавног мира, преступе против јавног реда и мира, као и учешће у тајном друштву. У Краљевини СХС завршио је
студије на Медицинском факултету у Загребу 1925, а 1924. именован је за помоћног асистента
у Анатомском заводу при факултету у Загребу. Из дипломе се види склоност према предмети-
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Писмо бр. 1
Београд, 29. XII 1949.12
Градски Комитет КП БиХ
ПРИЈЕДОР
Драги другови,
Примио сам ваш акт бр. 328. од ове године у коме ме извештавате да
желите подићи споменик народном хероју Младену Стојановићу са жељом да
пронађем мајстора и да вам јавим цену постоља.
У вези са овим ја сам разговарао са Претседником владе БиХ другом
Пуцаром – Старим и сложили смо се да се споменик подигне. Он је сам заинтересован. Израду споменика ћу преузети ја. Што се тиче места ја ћу до пролећа
доћи у Приједор да би одредили место за споменик. Цена споменика биће око
200.000 – 250.000 то је цена коштања ливења у бронзи, израда постамента, гипс
и помоћ коју ћу узети за рад, а ја не тражим никакав хонорар. Фигура ће бити
око два метра у бронзи, а постоље до два метра.
ма из којих има и највише оцјене – патологији, хируршкој области, општој рендгенологији и
гинекологији. Са Мирославом Фелдманом ради на ''Антологији југословенске лирике'', али се
нажалост рукопис изгубио у штампарији. Све то је наставак Младенове ангажованости након
сарадње у ''Српској ријечи'', сатиричних записа у листу ''Мала паприка'' из затвора Црна кућа,
бихаћког ''Алманаха'' из 1915, првих пјесама ратне и затвореничке лирике, превода, књижевних
есеја, те пјесама у ''Књижевном југу'' 1919. и предговора збирци пјесама ''Иза сунца'' из 1920.
Након неколико година студија и рада у Загребу, Бечу, Сарајеву и Ложишћу на Брачу враћа се
у родни Приједор 1929. Ту је радио као општински љекар, као саобраћајни љекар у Љубији,
љекар ''Меркура'' и љекар Самосталне здравствене општине Приједор. Предавао је хигијену у
Приједорској гимназији од школске 1930/31. до 1937/38. Помагао је напредне раднике, студенте, ђаке и спортске клубове. Младен је био један од покретача тениске секције 1932, када тенис
у Приједору, у свом трећем периоду развоја, почиње да дјелује као самостална спортска организација. Од 1937. је био у браку са Миром Радетић, са којом је добио сина Војина. Октобра
1940. одликован је Орденом Св. Саве V реда. Након успостављања НДХ, усташке власти га
хапсе 22. јуна 1941. Послије бијега из затвора, на састанку у Горњим Орловцима 25/26. јула
1941. повјерена му је дужност руководиоца устанка на Козари, а заједно са Османом Карабеговићем формира Регионални (Оперативни) штаб за Босанску Крајину. Као први командант Другог крајишког (козарског) партизанског одреда командовао је у значајним акцијама на Мраковицу, Подградце и Турјак, те допринио његовој војно-политичкој организацији. У децембру
1941. ГШ НОПО за БиХ упутио га је у Подгрмеч ради консолидације Првог крајишког НОПО.
На првом обласном партијском савјетовању КПЈ за Босанску Крајину, фебруара 1942. у Скендер Вакуфу, изабран је за начелника Оперативног штаба за Босанску Крајину (прво је изабран
за команданта, а сутрадан у Агићима за начелника ОШ). Са козарском пролетерском четом на
терену Четвртог крајишког НОП одреда у оружаном сукобу са четницима Лазе Тешановића у
Липовцу тешко је рањен 5. марта 1942. У догађајима насталим за вријеме четничког пуча, 1.
априла 1942. у селу Јошавка, трагично је изгубио живот. За народног хероја је проглашен 7.
августа 1942.
12
Архив САНУ, 14485–X–E–b–2
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Само што споменик неће бити до 1. маја, али ће до Дана устанка бити
готов, са тим се и друг Стари слаже.
Јавите шта мислите о овом што пре, а за детаље можемо накнадно да
говоримо.
Смрт фашизму – слобода народу
Другарски поздрав
Потпис
Писмо бр. 2
Приједор 14. VII 1950.13
Драги друже Сретене,
Ми смо с Тобом стајали у преписци у вези подизања споменика Народном хероју Мл. Стојановићу. Према ранијем договору откривање споменика би
требало да буде на Дан устанка народа БиХ 27. јула. Пошто смо тог датума у
немогућности да извршимо откривање споменика овом приликом хоћу да Те о
томе обавјестим. Разлози за неоткривање споменика тога датума су следећи:
Према твојој замисли а и замисли још неких другова из нашег ЦК. споменик је требао да буде постављен на мјесту гдје се налази данас пијаца. За
пренос пијаце биле су потребне извјесне инвестиције. Када смо предвидјели
датум 27. јули ми смо рачунали да ћемо моћи некако те потребите инвестиције
изманеврисати из буџета ГНОа тако да је та могућност отпала. Инвестиције са
друге стране су изостале. С друге стране и поред нашег писања 3 пута СК
Коњиц, предузећу Јабланица па и Генералној дирекцији за неметале у Сарајево
у вези добијања потребитог блока гранита постоља ми га још до данас нисмо
добили иако посједујемо одобрење за прављење истог.
Ова два разлога су нас натјерала да одустанемо од откривања споменика
27. јула и да га оставимо за јесен за један погоднији датум.
Надам се да ћеш ову немогућност схватити и са своје стране све учинити да се она правилно протумачи и код осталих наших другова.
Много другарских поздрава Ти шаље
Столе 14
Потпис
Писмо бр. 3
Драги друже Сретене,15

13

Архив САНУ, 14485–X–E–b–3
Столе Гњатовић
15
Архив САНУ, 14485–IV–153
14
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Сад да Вам мало пишем шта се овдје ради у вези припрема за откривање
споменика.Ви за ово кратко вријеме свог боравка у предизборној агитацији,
видјели сте, а и чули од Слободана и Јоце Марјановића да су код нас на руководећим мјестима људи код којих није развијен осјећај одговорности и који се
за неку акцију врло брзо загрију, а још брже охладе. Збиља, одмах по Вашем
одласку из Приједора писали смо Среском комитету у Коњиц да нам они у
предузећу ''Јабланица'' (пошто је предузеће на њиховом терену) набаве коцку
која нам је према нацрту плана потребна. Међутим нисмо уопште добили одговора све до 8. јуна ов. год. и поред тога што смо два пута ургирали. На дан 8.
ов. мј. предузеће ''Јабланица'' нам јавља да они раде само по плану којега они
добију од Генералне дирекције за метале у Сарајеву, и да са дирекцијом треба
склопити уговор. Ми смо одмах писали дирекцији као и другу Врховцу Милану
и молили га да он склопи тај уговор и да погура да би та коцка на вријеме била
готова. Већ хтјела сам да кажем ово: Кад сам се вратила из Ламовите са прославе, одмах сам рекла другу Гњатовићу шта сам са Вама говорила у вези откривања споменика, а он каже ''ма знаш Светко (наш полит. секретар) је мишљења да
не обавимо откривање споменика на Дан устанка, већ касније, из разлога што
се не могу извршити те техничке припреме, пренос пијаце и.т.д''. Ја сам се свакако на то бунила и прије неколико дана био је овдје члан Бироа Обласног
комитета друг Џевад Миџић, иначе Приједорчанин и ја сам њему рекла како
ствар стоји и он је узео на себе да то питање среди. Ја мислим да би и Ви могли
да пишете друговима у Обласном комитету да они контролишу извршење припрема. Иначе са овим овдје бетерима никад ништа створити. Иначе, у народу
влада велико интересовање и жеља да откривање споменика буде 27. јула.
Здрава, мама и Драга16
Приједор, 19. VI 1950.

16

Ријеч је о Здрави и Драги Стојановић из Приједора, које су становале поред српске
православне цркве, према ријеци Сани, недалеко од куће Стојановића и нису биле у родбинским везама са породицом Сретена и Младена Стојановића, према сјећању Раде Гашић из Приједора. Јелена Јањић, Формирање мјесног одбора АФЖ-а у Приједору, Козара у Народноослободилачком рату, Записи и сјећања, књига пета, Београд 1978, 526–527. ''Фебруара 1943. године
дошла је до Живане Боројевић тада учитељице у Приједору, дјевојка Здрава Стојановић, чија
су два брата и сестра били у партизанима на Козари, и рекла да ће основати одбор АФЖ-а у
окупираном Приједору ... Домаћица Брковић постала је прва предсједница, док је, колико се
сјећам, секретарица била Здрава Стојановић. Живана је постала благајник. Први и основни
задатак одбора био је омасовљење организације за помоћ борцима Козаре ... Њемачка фелджандармерија затворила је четири члана одбора: Здраву Стојановић, Ленку Николић, Живану
Боројевић и мене, као и двојицу скојеваца и десет скојевки. У затвору смо остале до 9. маја,
када смо све пуштене без доказа, али са опоменом...''
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Писмо бр. 4
Здраво друже Сретене,17
Примила сам Ваш лист у којем ми пишете да је фигура готова и да је
мислите ових дана слати у Приједор. Пишете ми да сте у вези откривања споменика говорили са другом Пуцаром и Хајром. Можда они још тада нису знали
да овдје нису ни почете никакве припреме. Ових дана био је овдје друг Милан
Врховац, Јоцо Марјановић и Џевад Миџић, па пошто су видјели каква је ситуација, односно да није ни почето са припремама, одустали су да се откривање
споменика изврши 27. јула, већ да се остави за 29. новембар.18
Са коцком ствар стоји овако: предузеће Јабланица може да изради коцку
само са грубом, те се та коцка мора онда слати у Осијек ради глачања.19 Свакако да је подузето све на вријеме да би коцка била готова. У осталом Вама је
донекле познато да су код нас на руководећим мјестима људи који немају осјећаја одговорности, и да се увјек не гањају неби ништа ни радили.
Сада сам овога часа говорила преко телефона са Вашом другарицом и
рекла сам јој како ствар стоји са откривањем споменика. Каже ми другарица да
је фигура већ послата и чим дође, подигнућемо је.
Здрава, мама и Драга
Приједор, 14. VII 1950. год.
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МЈЕСНИ НАРОДНИ ОДБОРИ СА ТЕРИТОРИЈЕ
СРЕЗА БОСАНСКА ГРАДИШКА
Сједишта и подручја мјесних народних одбора, надлежност
и унутрашња организација, садржај архивске грађе и
преглед архивских фондова
Апстракт: У раду су дати основни подаци о мјесним народним одборима који су дјеловали на територији Среза босанскоградишког, наводе се сједишта и подручја мјесних народних одбора, надлежност и унутрашња организација мјесних народних одбора, као и основни подаци о садржају архивске грађе. Преглед архивских фондова мјесних народних одбора са територије Среза
Босанска Градишка садржи податке о почетку и престанку рада сваког мјесног
народног одбора, временски распон архивске грађе, податке о количини архивске грађе и врсти информативног средства.
Кључне ријечи: мјесни народни одбор, Срез босанскоградишки, административно-територијална јединица, закон, архивски фонд, архивска грађа.
Сједишта и подручја мјесних народних одбора
Мјесни одбори у БиХ почели су са радом доношењем Закона о територијалној подјели федералне БиХ на округе, срезове и подручја мјесних народних
одбора од 18. 8. 1945. године.1
Овим законом подручје федералне БиХ подијељено је на седам округа
(Бањалучки, Бихаћки, Добојски, Херцеговачки, Сарајевски, Травнички и
Тузлански), а окрузи се дијеле на срезове. Бањалучки округ састоји се од 13
срезова, међу којима је и Босанскоградишки. У Закону се наводи да ће Народна
влада уредбом установити број мјесних народних одбора и њихово сједиште у
појединим срезовима и одредити границе њихових подручја, узимајући притом

1

Службени лист федералне БиХ, број 11/45. У истом службеном листу објављени су и Закон о
избору народних одбора федералне БиХ и Одлука Претсједништва Народне скупштине БиХ о
расписивању избора за народне одборе на подручју БиХ.
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у обзир економске и саобраћајне прилике, као и тежњу да срезови буду по
величини и броју становника што приближнији (члан 5).
Народна влада БиХ је Уредбом о одређивању подручја народних одбора
и установљењу сједишта мјесних народних одбора, која је ступила на снагу 29.
8. 1945. године,2 одредила сједишта и подручја мјесних народних одбора у срезовима појединих округа. Граница Босанскоградишког среза у оквиру Бањалучког округа и сједишта и подручја 20 мјесних народних одбора утврђена су на
сљедећи начин:
1) сједиште Бистрица, села Бистрица и Гашница;
2) сједиште Босанска Градишка, град Босанска Градишка;
3) сједиште Церовљани, села Батар, Буквик и Церовљани;
4) сједиште Чатрња, села Буковац, Чатрња, Крушник, Мокрице и Жеравице;
5) сједиште Доња Јурковица, села Доња Јурковица, Горња Јурковица,
Јазовац, Средња Јурковица и Шашкиновци;
6) сједиште Доњи Подградци, села Бараје, Доњи Подградци и Горњи
Подградци;
7) сједиште Драгељи, села Цимироти, Челиновац, Драгељи, Горњи
Кијевци и Лужани;
8) сједиште Елезагићи, села Берек и Елезагићи;
9) сједиште Горњи Карајзовци, села Горњи Карајзовци, Доњи Карајзовци, Муслимански Вакуф и Петрово Село;
10) сједиште Грбавци, село Грбавци;
11) сједиште Козинци, села Бок Јанковац, Козинци и Мачковац;
12) сједиште Ламинци – Сређани, села Ламинци – Сређани, Ламинци –
Јаружани, Ламинци – Дубраве и Ламинци – Брезик;
13) сједиште Лисковац, села Брестовчина, Чикуле, Лисковац и Муслиманске Дубраве;
14) сједиште Машићи, село Машићи;
15) сједиште Ново Село, села Доња Долина, Горња Долина, Греда и
Ново Село,
16) сједиште Рогољи, села Рогољи и Ровине;
17) сједиште Совјак, села Јабланица, Милошево Брдо и Совјак;
18) сједиште Трошељи, села Јунузовци и Трошељи;
19) сједиште Турјак, села Козара, Мичије и Турјак;
20) сједиште Врбашка, села Требовљани и Врбашка.
У јануару 1947. године донесен је Закон о административно-територијалној подјели НР БиХ на округе.3 Територија НР БиХ дијели се на четири

2
3

Службени лист федералне БиХ, број 13/45
Службени лист НР БиХ, број 2/47
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округа (Бањалучки, Мостарски, Сарајевски и Тузлански). Срез босанскоградишки остао је у саставу Округа бањалучког.
Ступањем на снагу Закона о административно-територијалној подјели
НР БиХ од 7. 7. 1947. године4 утврђено је да на територији НР БиХ постоје
сљедеће административно-територијалне јединице: срезови, градови, градски
рејони, градска насеља и подручја мјесних народних одбора. Овим законом
одређене су границе срезова.
Срез обухвата више подручја мјесних народних одбора која су повезана
у једну природну и економску цјелину и која имају заједничке економске, културне и административне интересе. Сједиште среског народног одбора је у мјесту које је животни центар среза (члан 2).
У Закону се наводи да подручје мјесног народног одбора као административно-територијалну јединицу сачињавају једно или више насељених мјеста (села, заселака, насеља и мањих градова – варошица). Два или више насељених мјеста улазе у састав подручја мјесног народног одбора ако по броју становника и економској снази нису у стању сами да управљају административним, привредним и културним животом (члан 6).
Срез босанскоградишки обухвата подручја 15 мјесних народних одбора,
а наводе се села, засеоци, насеља и мањи градови у саставу подручја одбора:
1. Мјесни народни одбор Босанска Градишка, са сједиштем у Босанској
Градишци, у који улази Босанска Градишка;
2. Мјесни народни одбор Чатрња, са сједиштем у Чатрњи, у који улазе
Чатрња, Буковац, Буквик, Мокрице, Жеравице и Батар;
3. Мјесни народни одбор Бистрица, са сједиштем у Бистрици, у који улазе Бистрица и Гашница;
4. Мјесни народни одбор Драгељи, са сједиштем у Драгељима, у који
улазе Драгељи, Цимироти, Грбавци и Кијевци;
5. Мјесни народни одбор Лисковац, са сједиштем у Лисковцу, у који
улазе Лисковац, Брестовчина, Чикуле и Дубраве;
6. Греда, са сједиштем у Греди, у који улазе Козинци, Мачковац, Доња
Долина, Горња Долина и Ново Село;
7. Мјесни народни одбор Ламинци–Сређани, са сједиштем у Ламинцима–Сређанима, у који улазе Ламинци–Сређани, Ламинци–Дубраве, Ламинци–Јаружани и Ламинци–Брезици;
8. Мјесни народни одбор Карајзовци, са сједиштем у Карајзовцима, у
који улазе Карајзовци, Јунузовци, Трошељи и Вакуф Муслимански;
9. Мјесни народни одбор Машићи, са сједиштем у Машићима, у који
улазе Машићи, Вилуси, Миљевићи и Јазовац;

4

Службени лист НР БиХ, број 29/47
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10. Мјесни народни одбор Горњи Подградци, са сједиштем у Горњим
Подградцима, у који улазе Горњи Подградци, Доњи Подградци, Совјак и Јабланица;
11. Мјесни народни одбор Нова Топола, са сједиштем у Новој Тополи, у
који улазе Нова Топола, Елезагићи, Рогољи и Ровине;
12. Мјесни народни одбор Романовци, са сједиштем у Романовцима, у
који улазе Романовци, Мрчевци, Сеферовци и Српски Вакуф;
13. Мјесни народни одбор Турјак, са сједиштем у Турјаку, у који улазе
Турјак, Доња Јурковица, Горња Јурковица, Средња Јурковица, Шашкиновци и
Мичије;
14. Мјесни народни одбор Требовљани, са сједиштем у Требовљанима, у
који улазе Требовљани, Милошево Брдо и Врбашка;
15. Мјесни народни одбор Церовљани, са сједиштем у Церовљанима, у
који улазе Церовљани, Лужани, Берек и Челиновац.
У Одлуци о одређивању граница градова, градских реона, градских
насеља и подручја мјесних народних одбора од 14. 4. 1948. године,5 коју је
донијело Претсједништво Президијума Народне скупштине НР БиХ, одређене
су границе подручја мјесних народних одбора.
Законом о административно-територијалној подјели НР БиХ на области
од 21. 4. 1949. године6 на територији НР БиХ образоване су четири области
(Бањалучка, Мостарска, Сарајевска и Тузланска). Срески народни одбор Босанска Градишка ушао је у састав Обласног народног одбора Бањалука.
Доношењем Закона о административно-територијалној подјели НР БиХ
од 9. 3. 1950. год.7 територија НР БиХ дијели се на сљедеће административнотериторијалне јединице: области, срезови, градови, рејони, градска насеља и
подручја мјесних народних одбора.
Срез босанскоградишки остао је у саставу Бањалучке области. Град у
саставу Среза је Босанска Градишка, са сједиштем Градског народног одбора у
Босанској Градишци, у чије подручје улази Босанска Градишка.
Овим Законом утврђена су подручја 16 мјесних народних одбора који
улазе у састав Среског народног одбора Босанска Градишка:
1. Мјесни народни одбор Бистрица, са сједиштем у Бистрици, у који улазе Бистрица и Гашница;
2. Мјесни народни одбор Церовљани, са сједиштем у Церовљанима, у
који улазе Церовљани, Лужани, Берек и Челиновац;
3. Мјесни народни одбор Чатрња, са сједиштем у Чатрњи, у који улазе
Чатрња, Буковац, Буквик, Мокрице, Жеравица и Батар;

5

Службени лист НР БиХ, број 15/48
Службени лист НР БиХ, број 16/49
7
Службени лист НР БиХ, број 10/50
6
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4. Мјесни народни одбор Драгељи, са сједиштем у Драгељима, у коју
улазе Драгељи, Грбавци, Кијевци и Цимироти;
5. Мјесни народни одбор Горњи Подградци, са сједиштем у Горњим
Подградцима, у који улазе Горњи Подградци, Доњи Подградци и Козара планина;
6. Мјесни народни одбор Греда, са сједиштем у Греди, у који улазе
Козинци, Мачковац, Доња Долина, Горња Долина, Ново Село и Греда;
7. Мјесни народни одбор Јабланица, са сједиштем у Јабланици, у који
улазе Јабланица и Совјак;
8. Мјесни народни одбор Карајзовци, са сједиштем у Карајзовцима, у
који улазе Карајзовци, Јунузовци, Трошељи и Вакуф Муслимански;
9. Мјесни народни одбор Ламинци–Сређани, са сједиштем у Ламинци–
Сређанима, у који улазе Ламинци–Сређани, Ламинци–Дубраве, Ламинци–Јаружани и Ламинци–Брезици;
10. Мјесни народни одбор Лисковац, са сједиштем у Лисковцу, у који
улазе Лисковац, Брестовина, Чикуле и Дубраве;
11. Мјесни народни одбор Машићи, са сједиштем у Машићима, у који
улазе Машићи, Вилуси и Миљевићи;
12. Мјесни народни одбор Нова Топола, са сједиштем у Новој Тополи, у
који улазе Нова Топола, Елезагићи, Рогољи и Ровине;
13. Мјесни народни одбор Романовци, са сједиштем у Романовцима, у
који улазе Романовци, Мрчевци, Сеферовци и Српски Вакуф;
14. Мјесни народни одбор Средња Јурковица, са сједиштем у Доњој Јурковици, у који улазе Доња Јурковица, Горња Јурковица, Средња Јурковица,
Шашкиновци и Јазовац;
15. Мјесни народни одбор Требовљани, са сједиштем у Требовљанима, у
који улазе Требовљани, Милошево Брдо и Врбашка;
16. Мјесни народни одбор Турјак, са сједиштем у Турјаку, у који улазе
Турјак, Мичије и Козара.
Законом о подјели територије НР БиХ на срезове, градове и општине од
5. 5. 1952. године8 укидају се мјесни а формирају општински народни одбори.
Територија НР БиХ дијели се на срезове, градове и општине. Поједине
општине су градске општине. У Срезу босанскоградишком градска општина је
Босанска Градишка, са сједиштем Народног одбора градске општине у Босанској Градишци, у коју улазе Босанска Градишка, Обрадовац, Крушчик, Насип,
Бок Јанковац, Мокрице, Жеравице, Чатрња, Брестовчина, Лисковац, Чикуле,
Козинци и Мачковац, а општине су:
1. Бистрица, са сједиштем Народног одбора општине у Бистрици, у који
улазе Бистрица, Врбашка, Гашница и Требовљани;

8

Службени лист НР БиХ, број 11/52
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2. Церовљани, са сједиштем Народног одбора општине у Церовљанима,
у који улазе Церовљани, Буквик, Батар, Цимироти, Лужани, Драгељи, Драгељи–Лужани, Буковац и Челиновац;
3. Ламинци, са сједиштем Народног одбора општине у Ламинцима–Сређанима, у коју улазе Ламинци–Сређани, Ламинци–Јаружани, Ламинци–Дубраве, Ламинци–Брезици, Греда, Ново Село, Долина Доња и Долина Горња;
4. Нова Топола, са сједиштем Народног одбора општине у Новој Тополи, у који улазе Нова Топола, Рогољи, Елезагићи, Ровине, Муслиманске Дубраве, Трошељи, Кочићево, Карајзовци, Петрово Село, Турски Вакуф, Машићи и
Берек (са засеоком Вртаче);
5. Подградци, са сједиштем Народног одбора општине у Горњим Подградцима, у који улазе Горњи Подградци, Доњи Подградци, Бараји, Јабланица,
Совјак, Милошево Брдо и Козара планина;
6. Романовци, са сједиштем Народног одбора општине у Романовцима, у
који улазе Романовци, Миљевићи, Вилуси, Сеферовци, Српски Вакуф и Мрчевци;
7. Турјак, са сједиштем Народног одбора општине у Турјаку, у који улазе Турјак, Трновац, Самарџије, Аџићи, Козара, Мичије, Јурковица Доња, Јурковица Горња, Јурковица Средња, Јазовац, Шашкиновци, Грбавци и Кијевци.
Надлежност и унутрашња организација мјесних народних одбора
У Закону о устројству народних одбора у федералној БиХ од 18. 8. 1945.
године наводи се да мјесни народни одбор врши народну власт на подручју
мјесног народног одбора, а састоји се од 7 до 15 чланова, од којих предсједник,
потпредсједник и секретар чине ужи одбор. По потреби, ужи одбор може се
проширити (члан 2).
Мјесни народни одбор у граду и у већим насељима има сљедећа одјељења: 1. одјељење за унутрашње послове, 2. одјељење за привреду, 3. одјељење за
финансије, 4. одјељење за социјалну политику и народно здравље и 5. одјељење за просвјету. Одјељењима руководе повјереници, који су чланови ужег
одбора (члан 3).
Надлежност и задаци мјесних народних одбора регулисани су Општим
Законом о народним одборима, којег је донијела Народна скупштина ФНРЈ у
мају 1946. године.10
У селима и мањим градовима (варошицама, трговиштима) образује се
мјесни народни одбор. Два или више мањих села која по броју становништва и
економској снази нису у стању сама да управљају својим пословима образују
9

9

Службени лист федералне БиХ, број 11/45
Службени лист ФНРЈ, број 43/46
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један мјесни одбор, под условом да се тиме не наноси штета економском и културном животу тих мањих села (члан 10).
Поред обављања основних задатака, нарочита је надлежност мјесног
народног одбора да оствари пољопривредни план, да се стара о материјалном и
културном подизању мјеста, да руководи комуналним задацима, да се стара о
унапређењу заната и мјесне индустрије, као и да посредује у правилној размјени добара између града и села.
У том циљу мјесни народни одбори врше сљедеће послове:
– у области плана: 1) доношење и остваривање мјесног привредног плана, 2) разматрање планова оних установа и предузећа на свом подручју која
стоје под руководством виших органа државне власти и давање мишљења о
њима, 3) сабирање статистичких података, 4) вођење евиденције о задругама и
приватним привредним предузећима у мјесту и друго;
– у области пољопривреде: 1) управљање сеоским (мјесним) пашњацима, ливадама, утринама и сл., 2) управљање мјесним расадницима, сјеменским
станицама, станицама пољопривредних оруђа и материјала, 3) старање о развоју сточарства, набавка приплодних грла и регулисање њиховог искоришћавања,
управљање мјесном ветеринарском амбулантом, 4) старање о унапређењу
воћарства и виноградарства, 5) руковођење кампањом орања, сјетве, копања,
бербе, вршидбе и других пољопривредних радова, 6) старање о шумама мјесног значаја, учешће у чувању шума и сузбијању шумске штете, организовање
сјече и расподјеле додијељених дрва, 7) старање о проширењу ораница и повећању жетве, 8) учествовање у извођењу аграрне реформе и колонизације, 9)
сузбијање пољске штете;
– у области комуналног живота: 1) руковођење мјесним изворима, бунарима, цистернама, водоводом, канализацијом и надзор над њима, 2) старање о
јавном освјетљењу, употреби електричне енергије за потребе мјесног становништва, 3) старање о мјесном јавном саобраћају, 4) управљање мјесним дрворедима, парковима и слично, старање о подизању терена и домова за фискултуру и
надзор над њима, 5) управљање мјесним купатилима, перионицама и надзор
над њима, 6) оснивање и руковођење мјесним установама за потребе широких
народних слојева, као што су занатске радионице, бријачнице, пекаре, гостионице, хотели, мензе и слично, надзор над таквим приватним радњама, 7) управљање мјесним државним стамбеним зградама, надзор над стамбеним зградама
уопште и регулисање употребе станова, помагање задружне и приватне иницијативе за изградњу стамбених зграда, 8) руковођење радовима на изградњи мјеста, уколико те послове не врше органи виших извршних одбора, остваривање
регулационог плана, надзор над извршавањем грађевинских радова, 9) руковођење изградњом мјесних путева, 10) вршење свих комуналних послова који
нису дати у надлежност другим органима, 11) руковођење мјесним службеностима;
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– у области трговине и занатства: 1) управљање државним млиновима
мјесног значаја и надзор над млиновима, 2) управљање мјесним кудељарама и
постројењима за унапређење кућне радиности и надзор над њима, 3) надзор над
задружним и приватним занатским радионицама и трговачким предузећима, 4)
одређивање норме за расподјелу рационираних намирница у мјесту на основу
општедржавних норми рационирања, 5) евиденција о кретању цијена, контрола
залиха робе код задруга, трговаца, трговачких предузећа на мало, занатлија и
сл., 6) управљање мјесним сајмиштима, 7) судјеловање у сузбијању шпекулације у мјесту;
– у области финансија: 1) доношење мјесног буџета, 2) одређивање и
убирање мјесних јавних дажбина у оквиру прописа вишег органа државне власти, 3) старање о убирању непосредних и посредних пореза у мјесту, контролисање извршавања обавеза свих појединаца, задруга, организација и предузећа
према држави, 4) закључивање зајмова уз одобрење владе народне републике;
– у области радних односа: 1) организовање и распоређивање људске
радне снаге за јавне радове, организовање употребе средстава за вучу и сточне
радне снаге, 2) контрола извршавања прописа о употреби радне снаге, о радном
времену, о платама и надницама, о социјалном осигурању радника и намјештеника, 3) организовање станова, преноћишта, менза итд. за раднике;
– у области народног просвјећивања: 1) оснивање и вођење аналфабетских течајева, 2) старање за културни напредак мјеста оснивањем културних
домова, биоскопа, читаоница и сл., помагање културних друштава и надзор над
њима, 3) материјално издржавање основних и мјесних школа, старање и надзор
над уписивањем и похађањем дјеце основних школа;
– у области социјалног старања и народног здравља: 1) старање о дјеци
без родитеља, помагање породица погинулих бораца, породица бораца, жртава
фашистичког терора и сл., 2) старање о изнемоглим и сиромашним, 3) оснивање кухиња, домова и склоништа за сиромашне, 4) оснивање дјечијих забавишта, обданишта и јасала, надзор над њима, 5) оснивање амбуланти, здравствених станица и осталих мјесних здравствених установа и управљање њима, 6)
подизање хигијене у мјесту, надзор над извршавањем хигијенских и ветеринарских прописа, 7) управљање гробљима, 8) надзор над приватним љекарима и
апотекама;
– у осталим областима: 1) вођење матичних књига, склапање бракова, 2)
вођење административног и административно-казненог поступка у оквиру своје надлежности, 3) евиденција становника, 4) пренос поште гдје нема поштанских установа, 5) дисциплинска власт над својим службеницима, 6) помагање
при регрутацији и осталим дужностима одбране отаџбине, помагање и организација за подизање физичке и одбрамбене способности народа, 7) надзор над
свим друштвеним организацијама мјесног значаја, 8) старање о реду и миру на
основу прописа и наређења виших државних органа, руковођење сеоском
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помоћном милицијом, 9) сарадња у спровођењу избора за све органе државне
власти, вођење бирачких спискова (члан 26).
Општим законом о народним одборима одређено је да се у мјесни
народни одбор бира од седам до 35 народних одборника (члан 32).
Овим законом прописан је и рад зборова бирача. У селима и мањим градовима (варошицама, трговиштима) сазивају се мјесни зборови бирача. Зборови бирача сазивају се у циљу разматрања питања која се односе на живот села
односно мјеста и рад мјесног народног одбора, а поред тога могу се на зборовима бирача расправљати и питања од ширег интереса и значаја (члан 50).
У мјесним народним одборима који немају свој извршни одбор о свим
пословима из своје надлежности доноси одлуке народни одбор као цјелина. У
овим народним одборима предсједник и секретар руководе цјелокупном администрацијом народног одбора, извршују одлуке народног одбора и рјешења
виших извршних одбора (члан 62).
У мјесним и среским извршним одборима мањих срезова нема одсјека.
У тим одборима предсједник и секретар руководе непосредно појединим гранама државне управе (члан 63).
Након доношења Општег закона о народним одборима, Влада НР БиХ
донијела је Наредбу о унутрашњој организацији народних одбора,11 којом је
прописано да у мјесним народним одборима нема одсјека (члан 63 Општег
закона о народним одборима) и да у тим одборима предсједник и секретар
руководе непосредно појединим гранама државне управе.
У новембру 1946. године Влада НР БиХ донијела је и Правилник о
администрацији и унутрашњем пословању мјесних народних одбора.12
Доношењем Закона о државним матичним књигама у априлу 1946. годи13
не прописано је да се у циљу евиденције личних стања грађана воде државне
матичне књиге и да државне матичне књиге воде само државни органи предвиђени овим законом (члан 1). У Закону се наводи које се чињенице уписују у
матичне књиге,14 као и да се воде посебне матичне књиге рођених, вјенчаних и
умрлих (члан 2). Матичне књиге воде се код мјесних и градских односно рејонских народних одбора, а одређено је да министар унутрашњих послова народне
републике може одредити да се код појединих мјесних или градских односно
реонских народних одбора матичне књиге воде како за њихово подручје тако и
за подручје оближњих мјесних народних одбора у границама истог среза (члан
4).
11

Службени лист НР БиХ, број 44/46
Службени лист НР БиХ, број 50/46
13
Службени лист ФНРЈ, број 29/46
14
У матичне књиге уписују се сљедеће чињенице: рођење, склапање брака, проглашење брака
неважећим, развод брака, смрт, проглашење умрлим, усвојење, позакоњење, признање односно
одрицање и утврђивање очинства и материнства, продужење очинске или старатељске власти,
као и промјене породичног и рођеног имена.
12
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Општа упутства за састав и вођење државних матичних књига прописао
је савезни министар унутрашњих послова у априлу 1946. године.15
У децембру 1946. објављено је Упутство за вођење државних матичних
књига на територији НР БиХ, које је донио министар унутрашњих послова НР
БиХ.16 Према овом упутству матичне књиге које су по дотадашњим прописима
водили вјерски матичари имају се закључити са даном ступања на снагу Закона
о државним матичним књигама.
Наредбом о одређивању матичних подручја, које је октобра 1947. године17 донио министар унутрашњих послова НР БиХ, одређено је вођење државних матичних књига код градских, рејонских и мјесних народних одбора и
народних одбора градских насеља, па је утврђено да се у Срезу босанскоградишком матичне књиге воде:
а) код Мјесног народног одбора Бос. Градишка за подручје Мјесног
народног одбора Босанска Градишка, б) код Мјесног народног одбора Требовљани за подручје Мјесног народног одбора Требовљани и Бистрица, ц) код
Мјесног народног одбора Драгељи за подручје Мјесног народног одбора Драгељи и Церовљани, д) код Мјесног народног одбора Греда за подручје Мјесног
народног одбора Греда, е) код Мјесног народног одбора Ламинци–Сређани за
подручје Мјесног народног одбора Ламинци–Сређани, ф) код Мјесног народног одбора Карајзовци за подручје Мјесног народног одбора Карајзовци, г) код
Мјесног народног одбора Машићи за подручје Мјесног народног одбора
Машићи, х) код Мјесног народног одбора Горњи Подградци за подручје Мјесног народног одбора Горњи Подградци, и) код Мјесног народног одбора Нова
Топола за подручје Мјесног народног одбора Нова Топола и Лисковац, ј) код
Мјесног народног одбора Романовци за подручје Мјесног народног одбора
Романовци, к) код Мјесног народног одбора Турјак за подручје Мјесног народног одбора Турјак.
У Општем закону о народним одборима из јуна 1949. године18 наводи се
да сљедеће послове врше мјесни народни одбори и народни одбор града у
саставу среза у свом локалном дјелокругу: I План, финансије и управљање
општенародном имовином, II Локална привреда, III Комунална изградња и
комунални послови, IV Просвјета и култура, V Заштита народног здравља, VI
Социјално старање, VII Заштита права грађана и одржавање реда и мира (члан
31). За сваку област наведени су одређени послови.
Овим законом утврђено је да се у мјесни народни одбор бира од 11 до 45
одборника, а у народни одбор града у саставу среза од 35 до 60 одборника
(члан 56).
15

Службени лист ФНРЈ, број 29/46
Службени лист НР БиХ, број 54/46
17
Службени лист НР БиХ, број 46/47
18
Службени лист ФНРЈ, број 49/49
16
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Садржај архивске грађе мјесних народних одбора
Архивска грађа мјесних народних одбора са територије Среза Босанска
Градишка, заједно са осталим фондовима са територије Среза Босанска Градишка, преузета је у Архив Републике Српске од Скупштине општине Босанска
Градишка 1979. Архивска књига у којој је пописана грађа која се преузима
налази се у досијеу фонда Срески народни одбор Босанска Градишка. Тада је
преузета грађа мјесних народних одбора Бистрица, Церовљани, Чатрња, Драгељи, Горњи Подградци, Јабланица, Козинци19, Ламинци, Лисковац, Совјак, Требовљани, Турјак и Врбашка и мањи дио грађе Мјесног народног одбора Босанска Градишка, касније Градског народног одбора Босанска Градишка20 и Мјесног народног одбора Нова Топола. Записници о преузимању грађе мјесних
народних одбора налазе се у досијеима фондова.
За мјесне народне одборе Елезагићи, Карајзовци, Машићи, Рогољи,
Романовци, Трошељи нема података о преузимању архивске грађе.
Грађа мјесних народних одбора била је запакована у фасцикле, технички
несређена, измијешана по годинама и бројевима, а често се у једном фасциклу
могла наћи грађа више фондова.
Приликом рада на сређивању грађе било је потребно разврстати грађу
на фондове, у оквиру фондова систематизовати грађу по годинама, а унутар
година на повјерљиву и општу грађу, на списе са бројевима дјеловодника и
списе без бројева, као и на списе настале радом матичара. Списи без бројева
дјеловодника систематизовани су хронолошки, према датуму документа.
Архивска грађа настала радом матичара мјесног народног одбора систематизована је на списе са бројем протокола матичне службе (матичар) и списе
без броја.
Архивска грађа садржи увјерења и потврде (о имовини, о прометној вриједности некретнина, морално-политичком владању, о заједничком домаћинству, о запослењу, о бирачком праву, о страдању лица у рату, да лице нема властите шуме и друго) које су мјесни народни одбори издавали у оквиру своје
надлежности за различите потребе становништва (ради регулисања инвалиднина, радног односа, за потребе склапања брака, примања дјечијег додатка и трошкова одвојеног живота, ради остваривања гарантованог снабдијевања, набавке огревног дрвета и друго). У архивској грађи налазе се отпремна одобрења за
19

У оквиру фонда Мјесни народни одбор Козинци преузета је и грађа Мјесног народног одбора
Греда – дјеловодни протоколи из 1947. и 1948. године.
20
Доношењем Закона о проглашењу градова у саставу среза, у септембру 1949. године (Службени лист НР БиХ, број 37/49), подручје Мјесног народног одбора Босанска Градишка проглашава се за град у саставу Среза босанскоградишког. Прва конститутивна сједница Градског
народног одбора Бос. Градишка, којој су присуствовали новоизабрани одборници, одржана је
29. 11. 1949. Од децембра 1949. Мјесни народни одбор Босанска Градишка почиње дјеловати
као Градски народни одбор Босанска Градишка. АРС БЛ, 159, 25, број 5205/49
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преношење житарица, животних намирница и ствари код пресељења у друго
мјесто.
Мјесни народни одбори доносили су рјешења о додјељивању лицима
просторија за становање и пословних просторија. Мјесни народни одбор Босанска Градишка издавао је лицима са подручја Мјесног народног одбора домовнице о завичајном праву и додјељивао грађевинске дозволе за градњу кућа.
У архивској грађи мјесних народних одбора налазе се подаци о владању
лица у току окупације и о имовинском стању. Грађа садржи персонална документа (рјешења о пријему у службу код мјесних народних одбора, постављења
и превођења службеника у звања, откази на службу и друго), платне спискове
службеника мјесних народних одбора, записнике са сједница мјесних народних
одбора и друго. У фонду Мјесни народни одбор Нова Топола налазе се записници састављени 1945. поводом саслушања оштећених лица код Општинске
комисије за утврђивање злочина окупатора и њихових помагача у Новој Тополи из.21
У грађи ових фондова налазе се и извјештаји о раду мјесних народних
одбора, извјештаји о обавезној предаји житарица, извјештаји о јесењој и прољетној сјетви, сузбијању пољских штета, о становништву, о земљишном фонду, подаци о пољопривредном инвентару и стоци, о купопродаји некретнина и
друго.
Архивска грађа садржи пријаве мјесних народних одбора упућене Среском јавном тужилаштву Бос. Градишка против лица због неудовољења обавези предаје житарица и стоке, списе у вези са пописом и процјеном имовине
малољетника, предлагања старалаца малодобној дјеци и друго.
У архивској грађи налазе се разна рјешења, расписи и упутства које је
Срески народни одбор Босанска Градишка достављао мјесним народним одборима у оквиру своје надлежности.
Архивска грађа садржи рјешења Среског народног одбора Босанска Градишка у вези са жалбама пореских обвезника на разрез пореза и у вези са жалбама лица на рјешења мјесних народних одбора о задужењу у вези са обавезном испоруком житарица, рјешења o преносу права власништва на некретнинама, рјешења којима се дозвољава лицима градња стамбених зграда (кућа),
рјешења и дозволе за вођење приватних занатских и угоститељских радњи на
подручју мјесних народних одбора, рјешења да се у задружни регистар упишу
сељачке радне задруге са подручја мјесних народних одбора и друго.
Архивска грађа садржи рјешења и одлуке Среске аграрне комисије
Босанска Градишка (о одузимању некретнина у корист општенародне имовине
у државни земљишни фонд и о додјели некретнина из државног земљишног
фонда колонистима и сељачким радним задругама) и одлуке мјесних аграрних

21

АРС БЛ, 372, 1, списи без броја, 1945. година
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комисија о додјели земље из државног земљишног фонда аграрном интересенту и друго.
У архивској грађи ових фондова налазе се потврде Среског суда Бос.
Градишка да су примљене и у дневник за земљишнокњижна писмена овог суда
уписане одлуке мјесних аграрних комисија и Среске аграрне комисије Бос. Градишка о додјели земљишта аграрним интересентима.
У грађи фонда Мјесни народни одбор Карајзовци у 1949. години налазе
се потврде Среског суда Бос. Градишка да су примљена и у дневник за земљишнокњижна писмена овог суда уписана рјешења Извршног одбора Среског
народног одбора Бос. Градишка о национализацији некретнина исељених пољских и чешких држављана.22
Архивска грађа ових фондова садржи планове откупа житарица и других пољопривредних производа и стоке код мјесних народних одбора, оперативне планове (прољетне и јесење сјетве, сјетве индустријског биља, жетве,
укључења радне снаге у привреду, агротехничких мјера, сјече државне и приватне шуме и друго), статистичке извјештаје (о приносу касних усјева, о укупним и засијаним површинама јесење и прољетне сјетве, статистички подаци из
ратарства и воћарства, резултати пописа стоке, живине, кошница, воћних стабала и чокота винове лозе од 15. 1. 1949. и друго).
У фонду Мјесни народни одбор Горњи Подградци налазе се прегледи
расположиве радне снаге код пољопривредних газдинстава на подручју Мјесног народног одбора из 1951. године, са подацима о газдинству, и прегледи
стања вишкова радне снаге у пољопривредним газдинствима23.
Архивска грађа ових фондова садржи и разне спискове (колониста и
аграрних интересената, дужника по зајму демобилисаних бораца, ратне сирочади без оба родитеља, социјално угрожених лица, дјеце под старатељством,
националних мањина, лица која су била у непријатељској војсци, лица која се
баве занатством, грађевинских радника – зидара, тесара, столара, лица која
раде у мјесном народном одбору, пореских обвезника који су уплатили порез,
домаћинстава која су задужена обавезним откупом житарица, личних и породичних инвалида, ратних инвалида Југословенске армије и инвалида из Првог
свјетског рата 1914–1918. и друго).
Фонд Мјесни народни одбор Требовљани садржи списак задужења и
раздужења газдинстава у вези са обавезним испорукама житарица за 1949.
годину,24 спискове газдинстава задужених обавезном продајом стоке, свиња и
производа сточне производње у 1950. и спискове газдинстава задужених обаве-

22

АРС БЛ, 173, 2, списи без броја, 1949. година
АРС БЛ, 374, 10, списи без броја, 1951. година
24
АРС БЛ, 376, 1, списи без броја, 1949. година
23
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зном продајом производа биљне производње и житарица у економској
1950/1951. години.25
У архивској грађи мјесних народних одбора Елезагићи26 и Рогољи27
налазе се рјешења Министарства пољопривреде и сточарства НР БиХ, Одјељење за аграрну реформу и колонизацију, којима се одобрава замјена земљишта
коју је склопила Комисија за арондацију посједа Државног пољопривредног
добра у Новој Тополи са лицима са подручја мјесних народних одбора, а у фонду Мјесни народни одбор Бос. Градишка одлуке Министарства пољопривреде
НР БиХ, Одјељење за аграрну реформу и колонизацију, поводом жалби лица
против одлука Окружне аграрне комисије у Бањалуци о експропријацији
земљишног посједа. 28
У архивској грађи мјесних народних одбора налазе се списи везани за
уписе у матичну књигу рођених, вјенчаних и умрлих. У грађи се налазе извјештаји мјесних народних одбора о смрти лица и извјештаји о склапању брака,
записници састављени пред матичарем мјесног народног одбора са подацима о
женику и невјести који желе да склопе међусобни грађански брак, записници
састављени код мјесног народног одбора са подацима које је лице дало о рођењу, потписима свједока и одобрења за накнадни упис у матичну књигу рођених. У грађи се налазе и рјешења Извршног одбора Среског народног одбора
Бос. Градишка и Министарства унутрашњих послова НР БиХ да се одобрава
упис у матичну књигу рођених и матичну књигу умрлих мјесног народног
одбора и друго.
Архивска грађа садржи и пријаве за упис у књигу држављана НР БиХ и
пријаве за упис у обновљену (реконструисану) матичну књигу рођених, као и
мјесечне извјештаје о природном кретању становништва.
Фонд Мјесни народни одбор Горњи Подградци садржи преписе рјешења
Министарства унутрашњих послова ФНРЈ о одузимању држављанства лицима
са територије Мјесног народног одбора Горњи Подградци из 1948. године,29 а у
фонду Мјесни народни одбор Романовци у 1952. години налази се Индекс књиге држављана НР БиХ Мјесног народног одбора Романовци.30
У погледу врсте докумената архивску грађу мјесних народних одбора
чине рјешења, увјерења, потврде, одлуке, извјештаји, записници, грађевинске
дозволе, молбе, жалбе, расписи, упутства, спискови, платне листе и друго.
Архивска грађа мјесних народних одбора садржи дјеловоднике и повјерљиве дјеловоднике, неколико протокола матичне службе и именичне регистре.

25

АРС БЛ, 376, 2, списи без броја, 1950. година
АРС БЛ, 171, 2, број 583/46; АРС БЛ, 171, 3, списи без броја, 1946. година
27
АРС БЛ, 192, 4, списи без броја, 1946. година
28
АРС БЛ, 159, 7, број 1424/47; АРС БЛ, 159, 8, број 2305/47 и 2306/47
29
АРС БЛ, 374, 2, Пов. број 97/48 – 107/48 и Пов. број 110/48
30
АРС БЛ, 193, 10, Матичар, списи без броја, 1952. година
26
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За већину фондова мјесних народних одбора (Мјесни народни одбор
Босанска Градишка, касније Градски народни одбор Босанска Градишка и мјесни народни одбори Чатрња, Елезагићи, Горњи Подградци, Јабланица, Карајзовци, Машићи, Нова Топола, Рогољи, Романовци, Требовљани) урађени су
сумарно-аналитички инвентари, за фондове који садрже књиге и мали број списа урађени су аналитички инвентари (мјесни народни одбори Бистрица, Церовљани, Козинци, Совјак, Трошељи и Турјак) и сумарни инвентари (мјесни
народни одбори Драгељи, Ламинци–Сређани, Лисковац и Врбашка).
Информативна средства (инвентари) за мјесне народне одборе са територије Среза Босанска Градишка су урађени према Међународном стандарду за
опис архивске грађе ISAD/G.
Преглед архивских фондова
Редни
број

1.
2.

3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Назив фонда

Мјесни народни
одбор Бистрица
Мјесни народни
одбор Босанска
Градишка
Градски народни
одбор Босанска
Градишка
Мјесни народни
одбор Церовљани
Мјесни народни
одбор Чатрња
Мјесни народни
одбор Драгељи
Мјесни народни
одбор Елезагићи
Мјесни народни
одбор Г. Подградци
Мјесни народни
одбор Јабланица
Мјесни народни
одбор Карајзовци

Вријеме
дјеловања
ствараоца
фонда

Граничне
године
архивске
грађе

Количина
архивске
грађе

Информативно
средство

1945–1952 1945/1952

9 књига,
1 кутија

аналитички
инвентар

1945–1949 1945/1949

7 књига,
25 кутија

сумарно-аналитички
инвентар

1 књига,
9 кутија

сумарно-аналитички
инвентар

1945–1952 1945/1952

1 књига,
1 кутија

1945–1952 1946/1949

1 кутија

аналитички
инвентар
сумарно-аналитички
инвентар

1945–1952 1948/1951

1 књига,
1 кутија

сумарни инвентар

1945–1947 1945/1947

3 кутије

сумарно-аналитички
инвентар

1945–1952 1946/1953

5 књига,
12 кутија

сумарно-аналитички
инвентар

1 књига,
2 кутије
2 књиге,
5 кутија

сумарно-аналитички
инвентар
сумарно-аналитички
инвентар

1949–1952

1949–
1952

1950–1952 1950/1952
1945–1952 1946/1952
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11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.

Мјесни народни
одбор Козинци
Мјесни народни
одбор Ламинци –
Сређани
Мјесни народни
одбор Лисковац
Мјесни народни
одбор Машићи
Мјесни народни
одбор Нова Топола
Мјесни народни
одбор Рогољи
Мјесни народни
одбор Романовци
Мјесни народни
одбор Совјак
Мјесни народни
одбор Требовљани
Мјесни народни
одбор Трошељи
Мјесни народни
одбор Турјак
Мјесни народни
одбор Врбашка

1945–1947 1946/1948

2 књиге,
1 кутија

аналитички
инвентар

1945–1952 1946/1952

1 књига,
1 кутија

сумарни инвентар

11 књига,
сумарни инвентар
1 кутија
2 књиге, сумарно-аналитички
1945–1952 1946/1952
7 кутија инвентар
1945–1952 1946/1952

1947–1952 1945/1953

4 књиге,
11 кутија

1945–1947 1945/1947

5 кутија

сумарно-аналитички
инвентар

3 књиге,
10 кутија
1 књига,
1 кутија

сумарно-аналитички
инвентар
сумарно-аналитички
инвентар
аналитички
инвентар

1947–1952 1947/1952

5 књига,
2 кутије

сумарно-аналитички
инвентар

1945–1947 1945/1947

1 кутија

1945–1952 1947/1952
1945–1947 1946/1947

1945–1952 1945/1952
1945–1947 1945/1947

2 књиге,
1 кутија
1 књига,
1 кутија

аналитички
инвентар
аналитички
инвентар
сумарни инвентар

Mirjana Ivanic
The Local National Committees from the Territory
of the District of Bosanska Gradiska
(Seats and areas of local national committees, competence and
internal organization, contents of archival records and overview of archival funds)
Summary
The local national committees in Bosnia and Herzegovina began to work after
adopting the Law on the Territorial Division of the federal Bosnia and Herzegovina
in counties, districts and areas of the local national committees on August 18, 1945
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and stopped working after the adoption of the Law on the Division of the territory of
the People's Republic of Bosnia and Herzegovina in districts, cities and municipalities on May 5, 1952.
The paper presents basic information about the local national committees
which worked in the territory of the District of Bosanska Gradiska, the stated main
seats and areas of local national committees, their competence and internal organization, as well as basic information about the contents of archival records. Review of
archival funds of the local national committees in the territory of the District of
Bosanska Gradiska contains information on the opening and closing of each local
national committee, the time span of archival records, information on quantity of
archival records as well as on type of information resources.
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Душан Берић, Српско питање и политика Аустроугарске и
Русије 1848–1878., Београд 2000, стр. 636
Aутор др Душан Берић је универзитетски професор респектабилне научне каријере, присутан више деценија на културној мапи са низом значајних
научних остварења у области историјских наука. Књига Српско питање и политика Аустроугарске и Русије 1848–1878, у издању Гутенбергове галаксије, није
изгубила актуелност јер указује на драматичне сукобе везане за геополитичке
интересе великих сила и тежњу Срба да остваре национално уједињење. Сложена динамика дешавања условила је да, поред Предговора и Закључка, рад
буде структурно подељен на осам глава. Запажено место и помоћ читаоцу пружа Индекс, дат у необичајеном обиму (стр. 545–631). Тежина српског питања у
време нестајања Турске царевине условила је комплексан истраживачки рад,
сажимање резултата и научно мишљење. Пред читаоцем је захтевна књига у
смислу ангажованог читања и промишљања осетљивих геополитичких питања.
Реафирмацијa теме и дела указује на релевантан значај дела и намеће потребу
поновног издавања.
У Предговору су дати различити аспекти суочавања и дилеме везане за
тему. Захваљујући бројној разноликој грађи и научним делима настала је синтеза која се бави геополитичким и националним питањима. Аутор указује на
сложену динамику процеса аустријско-руских односа остварених у време српског националног препорода 1848–1878, где је кључно место имала Велика
источна криза 1875–1878. У средишту су појаве везане за политичку активност,
проблеми и сукоби који се решавају притиском, оружаном борбом и политичким расплетом. Различити видови борбе указују на тајне дипломатске активности, рад агената, интриге и манипулације јавног мнења, улогу власти у сфери
политике и религије. Српски етнички простор је неуралгична тачка геополитичких сукоба супротстављених интереса великих сила и националних тежњи.
Усаглашавање односа Аустроугарске и Русије условило је контакте на штету
Срба. Политика Аустроугарске изражена је кроз различите тежње Аустрије и
Угарске, принуђене да дефинише заједничке интересе Двојне монархије.
Аустрија је под притиском Католичке цркве, Пруске и Француске балансирала
у намери да, ради компензације изгубљених простора, заузме конфликтно и
верски подељено подручје Босне и Херцеговине. Систематски рад Аустрије на
паралисању националног покрета обухватао је Србе у Аустроугарској и Срби355
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ји. Дошла је до пуног изражаја ''употреба'' Карловачке митрополије ради интереса Монархије и уплитање у односе Српске православне и румунске цркве,
што је подривало духовно јединство и националне тежње.
Прва глава указује на ''Важност српског питања и његових могућности
за европску политику'' (стр. 11–21). Обухвата време када је културни и политички покрет прерастао у препород захваљујући развоју српске државе на идејама Вука и Гарашанина и под утицајем уједињења Италије и Немачке. Српско
питање нашло се у средишту политичког живота југоисточне Европе. Национална елита, подстакнута идејама романтизма, преко књижевности обликује
омладински покрет, развија националну солидарност. Национална акција у време Михаила Обреновића доприноси да Србија буде центар националног покрета до 1878. Самоникао покрет, без страног покровитељства, баштинио је снагу
на родољубљу и наслеђу револуције из 1804. Подршку је имао од тајних српских организација распоређених по српским земљама. Међутим, неусаглашеност политичких вођа и странака, подела на конзервативце и либерале и снажно присуство спољних утицаја онемогућују потпуно национално повезивање.
Уплетеност Русије и Аустрије у дешавања указује на значај Србије на Балкану
и намеру да се оствари контрола простора. Захваљујући подршци Британије и
Француске биће реализована идеја о компензацији Аустрије на српски рачун,
што је омело решавање српског питања и остварење идеје ''Балкан балканским
народима''. Полицијским мерама надзора и асимилацијом неоапсолутистичка
царевина подрива српску етничку снагу.
Друга глава указује на ''Страх од српског питања као фактора који повезује Источно питање са питањем преуређења средње Европе (1848–1849)''
(види стр. 23–45). У средишту су кретања везана за револуцију 1848. и Источно
питање. Антисрпска политика Аустрије различитим мерама устаје против
намере Срба да обнове своју државу. Мађарска политика под вођством Кошута
није приватила идеју једнакости народа. Ради одбране свог интереса као ''политичког народа'', радикализовала је сукоб са Србима. Ускраћивање грађанских
права и аутономије Србима подстакло је проглашење Србске Војводине, народних одбора, патријарха и војводе. ''Пролеће народа'' имало је за последицу војну интервенцију Русије у централној Европи. Подгреван је страх Русије везан
за планове пољске емиграције, која је уживала подршку Француске. Политичке
идеје Француске и пољске емиграције баштине антисловенство и антиправославље. Решавање српског питања није било у интересу Русије, која је тежила
одржању политике status quo. Залагала се за опстанак Аустрије у постојећим
оквирима, како би зауставила ширење револуције. Револуција је за немађарске
народе израз спонтаног отпора мађарском државном насиљу. Помоћ из Србије,
учешће добровољаца у одбрани националних интереса Срба привремено је
прихваћено у Бечу и Петрограду. Обе силе су настојале да обуздају Србију из
страха да не постане носилац јужнословенске револуције и националног јединства. Русија је подржавала национални опстанак и борбу против асимилације у
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постојећим политичким оквирима и деобу Балкана на руску и аустријску сферу. Удаљавање Срба од Русије требало је извести уз помоћ Ватикана, увођењем
екуменизма. Упркос разликама, постојао је заједнички интерес Русије и
Аустрије да по сваку цену спрече револуцију и стварање јаке српске државе.
Трећа глава, ''Аустрија, Русија и српско питање (1849–1860)'', стр. 47–80,
обухвата различите политичке аспекте ангажовања на Балкану и Подунављу.
Две моћне царевине водиле су међусобну борбу за политички и религиозни
протекторат и превласт над хришћанским народима. Консензус између две
силе наговестио је одлазак Аустрије из Италије и намеру да аустријски цар
постане ''суверен Јужних Словена''. Русија је заузврат требала да добије Молдавију, Галицију, Влашку, Цариград и Грчку. Стога је Илија Гарашанин према
дипломатским представницима Аустрије и Русије имао уздржан став, са тенденцијом ослањања на Француску и Енглеску. Поред сталних притисака на
Србију, обе силе су имале далекосежне тајне планове и пројекте са намером
јачања присуства. Аустрија је тежила да осујети руске планове везане за зоне
утицаја у Србији и Црној Гори, Црно и Јадранско море и дунавске кнежевине.
Аустрија је имала прикривену жељу да освоји Влашку и Србију. После Кримског рата Аустрија је унела нове моменте у односу према српском питању.
Водила је политику издвајања Црне Горе из састава етничког јединства српског
народа кварењем државних и међудинастичких односа. Аустрија је пристала на
изостанак традиције устоличења владике у Црној Гори и сагласила се са проглашењем кнежевине. Намера Аустрије да Црну Гору учини зависном од Беча
допринела је цепању српског националног покрета. Стварање два српска ривалска средишта имало је за циљ урушавање националног идентитета. Промена
облика владавине у Црној Гори у вези је са политиком одгађања решавања српског питања. Страх од српског и јужнословенског уједињења афирмише идеју
Аустрије о окупацији Босне и Херцеговине. Метернихов систем имао је највише проблема са српским питањем, користећи комплексне односе Срба и Хрвата
за политичке потребе, како би демонизовали Србе као реметилачки фактор, а
националне циљеве означили великосрпским. Беч је користио политичке тензије у подстицању идеја о Великој Хрватској, потреби окупације Босне и Херцеговине и уклапање у састав Троједнице. Интересима Аустрије у највећој мери
послужиће југословенство Штросмајера. Варљива политика дешавања указује
на заинтересованост мађарске политике за српско питање: изјашњава се против
окупације Босне и Херцеговине. Идеја о реконструкцији југоисточне Европе је
у интересу Аустрије, Француске и Католичке цркве. Француска је настојала да
уклони утицај Русије уз помоћ Аустрије, да Црну Гору одвоји од Србије. Имала
је намеру да задржи позиције у католичком свету и да подстиче стварање словенско-католичке државе од Хрватске, Далмације, Славоније и Босне и Херцеговине. Србија је без подршке водећих сила била усамљена, јер је Русија уступцима Аустрији ослабила већ стечене позиције.
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Четврта глава, под насловом ''Српско питање у аустријској политици
(1860–1868)'', стр. 81–106, указује на дешавања везана за угрожавања Срба и
припрему окупације Босне и Херцеговине. Спољна политика Аустрије радила
је на осамљивању и разбијању Срба и Србије. Антисрпско држање Хрватске
странке права користила је аустријска влада, радећи на издвајању Босне и Херцеговине из српског етничког бића уз помоћ католичке пропаганде, која се приклонила политици окупације. Питање Српске Војводине тангирало је интересе
борбеног католицизма и бискупа Штросмајера као ''животно питање за Хрватску''. Нерешено српско питање користе Француска и Енглеска ради подршке
продору и компензацији Аустрије на Балкану и супарништво са Русијом.
Аустрија је након укидања аутономије Српске Војводине 1860. дала велики
допринос разједињавању српског етничког простора. Срем је придодат Хрватској, образоване су угарске жупаније Бачка, Торонтал и Тамиш. Експанзивна
политика намеравала је да реку Дрину устроји као границу католичанства и
православља, упркос израженој тежњи Срба са обе стране Дрине да се уједине.
Аустрија је одлучна да спречи уједињење јер јој је Херцеговина требала ради
Далмације, а Босна ради залеђа Војне крајине.
Пета глава, ''Ограничено значење ревизије старе политике (Русија и српско питање 1860–1875)'', стр. 107–146, садржи низ аспеката везаних за однос
Русије према српском питању. Политика Русије неговала је резервисан став
према националном питању. Конзервативна политика троме власти није разумела либералне идеје у Кнежевини Србији. Пружала је ограничену подршку
националним покретима на Балкану, међутим, није подржавала стварање самосталних националних држава. Руси су радили на фаворизовању Црне Горе на
рачун Србије. Устанак у Херцеговини без подршке је изнуриван, са малим
шансама за успешан завршетак. Настојање Русије и Аустрије да при подели
Турског царства прошире своје границе на рачун Срба имало је далекосежне
последице. Руска политика подразумевала је учешће и славјанофилских кругова и идеју уједињења Словена од Белог до Јадранског мора. Хетерогени ставови руске елите створили су хаотичну ситуацију, изостао је јединствен програм
подршке српском покрету. Највећи степен подршке Русија је дала пристанком
на стварање Првог балканског савеза. Кнез Михаило успео је да повеже Србију
и Црну Гору са Бугарском и Грчком. Помогао је наоружавање Црне Горе и бунтовне намере у Бугарској. Међутим, Михаило је, попут других српских државника, имао ограничен ниво самосталног деловања. Велике силе су радиле на
одвраћању Србије од акције и приморавале је на политику чекања. Руска политика је слала упозорења о потреби да Србија сачува снагу за касније. Политички успех било је враћање градова Србији од стране Турске. Упркос напретку,
црногорски кнез Никола није био одушевљен, а незадовољна Француска ради
на раздору Србије и Црне Горе. Намере Русије да подрже Србију и Црну Гору
под Турском наилазиле су на противљење Аустрије. Руски генерал Лер предлагао је 1867. устанак ради сједињавања Србије и Црне Горе са Босном и Херце358
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говином. Опстајали су једино предлози који су Аустрију водили у Босну и Херцеговину и Русију у дунавске кнежевине. Српско питање је постало жртва
политичких рачуна Русије и Аустрије. Решавање српског питања укључило је и
српску омладину, чији је значај растао, мада је страх од Омладине присутан
код српске државне власти, кнеза Михаила, Аустрије и Русије.
Шеста глава, ''Од једне ка двојној политици према српском питању
(Аустроугарска и Срби 1867–1875)'', стр. 147–223, анализира однос Аустријанаца и Мађара након Нагодбе. Аустрија је након Нагодбе 1867. принуђена да прави са Мађарима компромисе. Присутан је дух мађарско-словенског сукоба из
1848, кроз непризнавање Срба за нацију, потенцирајући оријентацију Мађара
ка демографским променама уз помоћ колонизације и мађаризације. Политичка
теорија Етвеша о нацији улази у Закон о народностима 1868. Намеће се идеја
Ференца Деака о ''јединственој политичкој нацији'', која ће допринети раздору
Мађара и Словена. Мађарски политичари граде визију о Дунавској монархији
као хегемону без Германа као тутора. Супротстављени интереси Аустријанаца
и Мађара дошли су до изражаја у питању дезинтеграције Турске и српског
питања. У Аустрији се наметала идеја о окупацији Босне и Херцеговине, а у
Мађарској је расло незадовољство и супротстављање окупацији Босне и Херцеговине због повећања броја српског становништва и руског уплитања у српско
питање. Двојна монархија, са располућеним ставовима, није водила јединствену спољну политику до 1875. Мисија Аустрије на Балкану била је да окупи све
Словене у Монархији, како би их спречила да створе националне државе, што
је стварало апсурдну ситуацију у којој се намеће дилема дуализма или тријализма као облика организовања државе. Постојала је и војна претња усмерена на
Србију у случају уједињавања Срба источно и западно од Дрине. Политика је
ишла у правцу разрачунавања са српским покретом за уједињавање. Политика
Лондона подржавала је притисак на Србе. Русија је потпомагала политичко
становиште Монархије, које је ишло у правцу спречавања уједињавања Срба.
Бењамин Калај је предлагао строго поступање према Србима како би постали
безопасни. Ишло се у правцу разбијања јединства Срба у Угарској и стварању
јаза између Срба и Хрвата. Игнорисано је природно право Срба са простора
аустријско-турске границе да се уједине. Влада у Будимпешти радила је на изолацији српског питања и исцрпљивању Кнежевине Србије и раздвајању од
Црне Горе. Мађари су јавно били за уједињење Србије са Босном и Херцеговином, док су иза кулиса чинили супротно. Мађарска политика хегемоније и експанзија генерала доприносе афирмацији идеје о окупацији.
Кључни део рада је седма глава, ''Попуштање силе сили и одгађање
решења српског питања током велике Источне кризе (1875–1878), стр. 225–479.
Деликатна тема везана за нагодбу великих сила на штету српског питања обрађена је кроз 20 поглавља.
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У првом поглављу, ''Политика Русије без легенде'', стр. 225–239, анализира се двоструки однос Русије према српском питању. Званична политика
имала је историјски и духовни утицај на дешавања, међутим, заузела је пасиван
однос према устанку у Босни и Херцеговини. Сарадња двеју великих сила утицала је на руску дипломатију да тражи од устаника мирење са Турцима, под
изговором да није настало време за ослобођење од Турске. Русија, Немачка и
Аустрија тражиле су од Београда и кнеза да ускрате устаницима подршку. Српски државници били су свесни ризика у случају везивања за Русију и Аустроугарску. Улога Русије била је у спречавању да у српском питању устанак има
важну улогу и да се Црна Гора фаворизује на рачун Србије. Политика кочења
устанка од стране Русије манифестовала се 1876. доласком Черњајева. Индиције о учешћу Међународне организације радника и страх Русије од револуције
штетили су националним интересима.
Друго поглавље, ''Обриси аустроугарске окупације – планови, кампање,
први кораци'', стр. 239–264, доноси најважније моменте везане за окупацију и
спречавање уједињења Срба. Значај политике продора на исток разумевали су
српски либерали, док су социјалисти Светозара Марковића умањивали потенцијалну опасност од окупације. Аустроугарска је за своје планове придобила и
Немачку. Аустроугарска је 1875. држала у приправности пет дивизија ради
обуздавања Србије и операција у Босни и Херцеговини. Двојна монархија је
искристалисала два концепта. Једна струја је захтевала окупацију, а друга је
бранила дуализам и противила се окупацији. Припрема терена за окупацију
укључила је у пропаганду бискупа Штросмајера и задобијање становништва
новцем. Демографске промене, досељавање и колонизација Немаца и католика,
у националном смислу требало је да допринесу лојалности становништва. У
оквире аустријске политике уклопила се Католичка црква, агресивним обраћањем православних у католичанство како би придобила нове поданике. Хрватска политика указује на значај Хрватске у Источном питању, иако је била полуга којом се управљало из Беча и Будимпеште. Она је тежила брисању границе
између Хрватске и Босне и Херцеговине. На Источном питању се преламало и
питање аустријско-италијанског ривалства и контроле над Јадранским морем.
Привидна неутралност Аустрије у време устанка добија нови смисао захваљујући подршци немачког парламента. Мађарска штампа је агитовала против окупације, из страха од угрожавања превласти Мађара. У Источном питању велику
улогу играли су интереси финансијских поверилаца и отуда симпатије Француза и Енглеза за Турску.
Треће поглавље, ''Нове околности за коначни договор двеју сила у српском питању'', стр. 265–275, указује на тежњу Русије да избегне сукоб са Хабзбуршком монархијом по цену жртвовања српских интереса.
У четвртом поглављу, ''Формативни облици мађарског противљења окупацији Босне и Херцеговине'', стр. 276–278, наглашено је да је акција око стишавања устанка погађала интересе аустроугарске елите, која је страховала од
360

МАРА ШОВЉАКОВ, Душан Берић, ''Српско питање и политика Аустроугарске и Русије...''

ратовања Срба са Турском. Мађари су били забринути због раста незадовољства Срба у Угарској и могућности ангажовања Русије.
Пето поглавље, ''Активност у српском питању у месецима око Берлинске конференције'', стр. 278–285, указује на Андрашијеве игре везане за програм реформи у Турској и предлог Русије о аутономији побуњених покрајина.
Шесто поглавље, ''Неједнака жестина аустроугарског притиска на Србију и Црну Гору'', стр. 285–298, указује на тенденцију удаљавања Црне Горе од
Србије и Русије. Мисија Черњајева није оправдала очекивања српског ратног
плана и устаника. Супарништво великих сила око утицаја на српско питање и
на етнички простор Срба укључило је и америчког емисара Џорџа Џејмса.
Седмо поглавље, ''Судбина предодређена споразумима двеју великих
сила'', стр. 298–318, указује на спремност Русије да прихвати договоре са
Аустроугарском, премда је страховала од војничког слома Србије или евентуалног успеха и стварања јаке српске државе. Став Русије дао је прилику Енглезима да подржавају Турке у сламању устанка. Усмени споразум у Рајштату
гарантовао је предност Аустроугарске у решавању прилика на Балкану и припајање Босне и Херцеговине. Србији је стављен у изглед део Босне и Рашке до
Лима, а Црној Гори део источне Херцеговине. Русија је заплашена страхом од
пожара на Балкану и могућности распада Отоманске царевине. Берлински
меморандум из маја 1876. ослабио је позиције устаника. Незадовољство Русије
статусом довешће до подизања устанка Бугара. Учешће Русије у ратовима
1876–1878. није било дипломатски припремљено, свело се на самосталну акцију. Аустроугарска је радила на добијању покрајина Босне и Херцеговине дипломатским путем, Русија се оријентисала на Бугарску. Обуздавање Срба вршило
се дипломатским путем. Након усклађивања интереса двеју сила спремало се
покоравање.
У осмом поглављу, ''Рајштатски споразум, па неспоразум'', стр. 318–330,
истиче се важност споразума и почетак драстичне промене судбине Босне и
Херцеговине. Источна криза допринела је великим променама. Јављају се идеје
Русије и Италије да Шиптаре на Косову и Метохији начине тачком сузбијања
германског продирања преко српских земаља према Солуну. Требало је да
независна Албанија за Русију буде друга Црна Гора, да се супротстави српским, грчким, црногорским и бугарским интересима. Ради гушења српског
покрета у периоду 1848–1878. употребљавају се прво Мађари, а затим се припремају Албанци.
У деветом поглављу, ''Британски фактор у аустроугарској политици према Србима'', стр. 330–337, наводи се да је, под британским притиском, а ради
спречавања руске освајачке политике, одржана Цариградска конференција
1876/7. Британија је подстицала аустријску освајачку политику, јер је за њу то
једина погодна колонијална сила. Тајна конвенција, настала 15. 1. 1877. у
Будимпешти, између Русије и Аустроугарске дефинисала је поделу Балканског
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полуострва. Бугарска је сматрана поседом Русије, Босна и Херцеговина поседом Аустроугарске. Искључена је могућност постојања једне компактне државе. Више мањих држава – Бугарска, Румелија и Албанија – биле би зависне од
Аустроугарске. Корак даље у извршењу освајачке политике креира и Бењамин
Калај, који упућује на потребу удруживања католика и муслимана.
Десето поглавље, ''Тајна конвенција и наново рођени склад интереса'',
стр. 337–372, указује на спремност Русије да жртвује решавање српског питања
на рачун колонијалних интереса Аустроугарске. Руско-турски рат укључио је
под недовољно познатим околностима и Србе, увукавши их у борбу која је
помагала решавању бугарског националног питања, иако је Тајна конвенција у
Будимпешти гарантовала неутралност рата под условом да Русија неће доводити војне јединице у Босну и Херцеговину, Србију и Црну Гору. Сложени међународни договори великих сила дефинисани су Берлинским меморандумом,
Цариградском конференцијом и Лондонским протоколом, који су утицали на
промене границе. Међу актерима је Фрања Зах, српски генерал, познат по идејама о прерасподели територија.
У једанаестом поглављу, ''Стално постојећи притисак мађарске власти
на Србе у Угарској'', стр. 372–387, наглашава се да је развитак Аустроугарске
повезан са решавањем Источног питања. Утицај Русије и Аустроугарске у разбијању устанка у Босни и Херцеговини могао се наслутити, међутим, притисци
власти на Србе у Аустроугарској указују на агресиван став. Мађарска политика
се усмерила на изоловање Срба у Угарској од устаничког покрета јужно од
Саве и Дунава. Хапшење Светозара Милетића од мађарских власти имало је
политички циљ да изолује једног од креатора српске националне политике.
Бечка влада је предност дала политичком притиску, а мађарска полицијском.
Српско јавно мнење дизало је глас против наговештеног уласка аустријске војске у Босну и Херцеговину. Деловање Милетића доводило се у везу са панславизмом. Притисак се манифестовао кроз процес мађаризације и питање развојачења Војне границе.
У дванаестом поглављу, ''Нови задаци хрватске политике – мало помагања устанка, пуно подршке аустроугарској окупацији Босне и Херцеговине као
начину да се дође до Велике Хрватске'', стр. 387–397, указује се на то да су различити нивои власти у Хрватској подржавали окупацију. Међу њима је предњачио ђаковачки бискуп Јосип Штросмајер и политичке странке ослоњене на
Монархију.
У тринаестом поглављу, ''Директне и индиректне последице аустријског
и мађарског подвајања Срба по верском кључу'', стр. 397–402, наводи се да се
процес католичења Срба у Аустрији мерио вековима. Тенденције да се религија
поистовећује са нацијом наилазила је на критику.
У четрнаестом поглављу, ''Покушаји Британаца да спрече аустро-руско
регулисање кризе'', стр. 402–407, наводи се да су Британци, незадовољни присуством Русије на источном делу Балкана, извршили притисак на Андрашија.
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Уследило је агресивно наступање Аустроугарске војном силом. Британија је
имала интересе на Мраморном мору, искоришћено је незадовољство пољске
емиграције, те је све ишло у правцу сузбијања Русије.
У петнаестом поглављу, ''Димензији поделе додата је проблематика изигравања исте'', стр. 407–424, наглашава се да је ангажовање Срба зависило од
дозволе Русије да Србија обнови савез са Црном Гором и да Русија гарантује да
Босна и Херцеговина неће постати посед Аустроугарске. Изостанак руске
дипломатске подршке допринео је осећању беспомоћности, што није омело
Србију да узме учешће у руско-турском рату. Русија је 1877. подржала проглашење независности и проширење Србије. Одлуке Санстефанског уговора изазвале су запрепашћење због руског уступања српских територија. Питање
Бугарског егзархата показало је надмоћ утицаја. Тежње Русије да преко Велике
Бугарске избије до Солуна, потпуно би затвориле Аустрији излаз на Егејско
море. Апетити Аустроугарске расли су до те мере да је преко католичке пропаганде настојала да спречи излазак Црне Горе на море. Монархија је намеравала
да Санџак припоји Босни, како би контролисала железничке пруге од Сарајева
до Солуна и од Дунава до Јадрана. Русија је водила двоструку политику.
Сарадња са Аустроугарском није је спречавала да користи Србе. Одлука
Аустроугарске да не прихвати независност Србије и Црне Горе указује на
спремност Русије да жртвује српске интересе католичкој пропаганди и германској превласти.
У шеснаестом поглављу, ''Сукоб између хрватских и мађарских интереса у политици Аустроугарске према српском питању'', стр. 424–434, наводи се
да је Загреб добио значајно место у извођењу војних операција у Босни и Херцеговини. По Далмацији су Срби стварали комитете за помагање устаника.
Интереси Монархије налагали су контролу и истискивање утицаја Италије и
сламање отпора Будимпеште окупацији Босне и Херцеговине.
У седамнаестом поглављу, ''Проблеми због неслагања у вези са окупацијом Босне и Херцеговине'', стр. 434–440, посебно је наглашено да су недоследна
политика руске дипломатије и дистанцирање Аустроугарске од аутономије
Босне и Херцеговине допринели спровођењу окупације. Окупација је требало
да онемогући спајање са Србијом.
У осамнаестом поглављу, ''Функција руског заговарања обнове и продужавање устаничке ситуације у осталим српским земљама око Херцеговине
(1877/78)'', стр. 440–443, наглашено је да је смисао руског продужавања устаничке ситуације требало да послужи добијању времена за промену. Русија је
све већи значај давала сарадњи са Србијом. Интереси великих сила ишли су у
правцу подстицања међунационалних антагонизама између Срба и Бугара, те
Бугара и Грка.
У деветнаестој глави, ''Берлински конгрес и његова решења мењају
целокупну ситуацију српског питања'', стр. 443–461, указује се на то да су
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дипломатски потези припремили доношење одлуке о деоби Балканског полуострва на интересне сфере, постизање европског мира и спречавање да се незадовољство претвори у револуцију. Берлински конгрес је након одлука донетих
иза кулиса успео да наметне аустроугарску окупацију Босне и Херцеговине.
Ситуација наметнута Берлинским конгресом створила је оквир за обрачун са
српским питањем и наговестила пукотину између водећих актера из које ће се
изродити Велики рат.
У двадесетом поглављу, ''Окупација Босне и Херцеговине и њене последице у наредним годинама'', стр. 462–479, наводи се да, поред одлуке о војном
походу, акцију предузимају емисари, спремни да ради интереса Монархије новцем придобију сараднике и лојалност. Војни поход допринео је незадовољству
и завађености народа, а окрутност су осетили најбројнији – Срби. Страх од кроатизације имао је оправдање, дошао је до изражаја сукоб окупационих власти и
Срба. Аустроугарска је добила право да гарнизоне држи на подручју Рашке, те
су, уз помоћ Албанаца, држали Србе ''на нишану''. Окупација је имала намеру
протезања на остале српске земље јужно од Саве и Дунава. Велика Хрватска
замишљена је да, уместо Србије, буде средиште федерације словенских народа.
Фатална попустљивост Русије и ''трапава'' мисија Черњајева, упркос критикама,
имале су ефекат у очувању Србије 1876. од војног слома. Слабости Русије у
политици обилато су користиле Аустроугарска и Немачка. Немачки продор
отворио је процес колонијалног освајања.
У осмој глави, ''Улога црквеног фактора у политици Аустроугарске и
Русије према српском питању (1848–1878), стр. 481–520, истиче се улога ништа
мање значајног црквеног питања у борби на Балкану и Подунављу. Од пресудног значаја била је улога Католичке цркве у политици Аустроугарске. Јединствен смер прожимао је политички и верски рад, обе силе синхронизовале су
државну и црквену политику. Рад Руске православне цркве није имао снагу
притиска, помоћ у књигама није имала континуитет. Рад Католичке и Протестанске цркве је мисионарски, радило се на померању границе са Купе на Дрину. Прелазни облик требало је да буде унија, путем екуменизма придобити вернике. Ватикан је преко посебних одбора настојао да води агресивну политику у
Турској. Унија је пратила дешавања у Бугарској. Национални препород Бугара
почивао је на отпору Цариградској патријаршији, захтевао је одвајање, што је
на Западу доживљавано као први корак католичења. Деловање Штросмајера
ишло је у правцу уједињења хришћанских цркава, а ширину у акцији добијао је
захваљујући подршци Ватикана, бечке владе и неких кругова у Русији. Појачавао се притисак на црквени живот Срба. Јединствен циљ Хабзбуршке монархије и Ватикана је поткопавање административног јединства Српске православне
цркве. Црква је доживљавана као извор тежњи ка политичком јединству српског народа. Свим силама се у Бечу и Ватикану радило на спречавању обнављања Пећке патријаршије. Карловачки патријарх, упркос дискреционим правима добијеним од хабзбурших власти, није успео да утиче на црквени живот
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прекограничних Срба. Велики успех након слома Санстефанског мира отворио
је врата немачком и римокатоличком продору на исток.
Закључни део, стр. 521–528, указује на деликатан положај Срба у систему међународних односа. Ради решавања српског питања организована су три
устанка и два рата, што је на међународним конференцијама игнорисано. Политика Русије према српском питању није чврсто дефинисана, речи и дела се разликују. Славјанофилски утицај није имао снаге да обузда колебљиву службену
политику. Активан однос Срба према стварности није привукао савезнике на
српску страну. Поучени стварањем првог Балканског савеза, Русија и Аустроугарска дају велики допринос сукобу Србије и Бугарске око разграничења и неослобођених територија. Сарадња и ривалство двеју сила карактерисала је међусобне односе у периоду борбе за решавање Источног питања. Ради окупације
Босне и Херцеговине жртвовани су српски национални интереси. Држање
Хрвата према Србима ишло је у правцу условљавања ради остварења интереса
Аустроугарске. Мађарска политика према српском питању се мењала. Ратни
сукоб 1848. прераста у различите облике антагонизама, заокупљен страхом од
Словена и Русије. Политика је срачуната на политичко и географско разбијање
српског народа и раздор Срба и Хрвата, те се врши асимилација. Аустроугарска се заузимањем Босне и Херцеговине учврстила на Балкану.
Аутор је уложио огроман истраживачки труд и интелектуални напор да
сагледа сложену динамику различитих фактора присутних у време кризе
Источног питања. Разумевање комплексних међународних и националних процеса у садашњем добу није могуће без повлачења паралеле са дешавањима у
19. веку. Аустроугарска је исплела паукову мрежу како би не само зауставила
српски национални покрет, него и Србе изложила невиђеном притиску са
разних страна. Концепти Велике Хрватске и Албаније настали су на крилима
империјалне политике Аустроугарске. Суптилну политичку активност Беча
прати веома активан Ватикан. Упркос намери великих сила да на Берлинском
конгресу ставе тачку на Источно питање, оно је отворено и изложено проблемима и кризама. Циљ је подвајање Босне и Херцеговине из етничког јединства
српског народа. Велика претња миру била је Анексиона криза, која је ескалирала под притиском империјалних тежњи продора на исток и националних интереса Срба.
Књига је оставила дубок утисак због низа укрштених чињеница које су
утицале на већ утврђено знање из историје. Агресивна политика креирана у
Бечу имала је подршку Ватикана и великих сила, док је фатално попустљива
политика Русије оставила Србе усамљене и без савезника. Аутор је бројним
наводима приказао ''дух'' времена, одржао час ''анатомије'' и ауторитетима.
Ангажованост бројних актера указује на снажно присуство различитих геополитичких интереса и непролазност значаја Балкана и Подунавља. Заплетено и
компликовано доба не прича само о прошлости, већ говори и о садашњости.
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Стога је топло препоручујем стручној јавности као дело од значаја за српску
историографију и геополитику.
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ВЕЧНЕ ПЕСМЕ ВЕЧНОМ ЗАВИЧАЈУ И ЗА ВЕЧНОСТ
АУТОРА СВЕТОЗАРА ТАЛИЋА
Светозар Талић, Мој завичај, Бањалука 2018, 30
Стара је истина да се прихвата и заволи у песничком делу реч која светли као пролетно јутро у завичају.
Светозаров рукопис о свом завичају одликује једноставност и јасност
израза, пуне душе, још пунијег срца. Његова свака песничка реч у стилу буди у
читаоцу радозналцу и завичајцу искру разумевања и интересовања.
Са високим нивоом осећајности песнички мислилац Светозар Талић је
опевао и одсањао свој завичај са више Пискавица, Горњом и Доњом, и родно
легло са гнездом Јаругу.
Трагајући за завичајним великанима, Светозару је био узор великан над
великанима Рус Николај Фјодоров. Овај руски православни филозоф о свом
завичају је писао да град не доноси чистоћу, а да је завичајно село чистота и
духовно здравље. Светозар као да пева кад каже негде прочитано: ''Чудесне
природне чаролије села не припадају пренасељеним бучним градовима већ крајевима богатим љепотама'', каквом он види завичајну Пискавицу.
Светозар је онакав завичајац, како је својевремено Тоде Чолак писао да
Десанка Максимовић никад није рекла ''мој град'' већ ''моје село''. Тако и Стева
Раичковић и многи други, знани и незнани, са завичајем и без сеоског завичаја.
Слично њима је Светозар Талић, сав окренут свету природе, лишћу и
травама, цвету природе, рекама, потоцима, шумама, брдима, њиховим људима,
својим ближњим и даљњим комшијама. Он осећа спокојство у загрљају чисте
природе, чистоте села и завичајног ваздуха.
Када Светозар мисли и пише о свом ужем завичају, засеоку Јаруга, он у
песми ''Завичај'' каже: ''Завичај Јаруга / мени није драг и мио''.
Давно је то било кад је турска владавина била, кад је завичају мом такав
назив одредила.
Светозар хвали што се његово родно место Јаруга зове и поетски објашњава да је та ријеч туђица, која нама значи стрмушна дубина и дубока рупа,
која нас брани и одбрањује.
Песникове песме и поеме завичајнице јачају у нама исконску љубав према родном крају, оне зову у завичај. У завичају се из љубави и са птицама разговара и благосиљају се шуме и воде, каже песник свих завичаја Добрица Ерић.
Светозар својим завичајем успева лако и уверљиво да преточи дарове природе
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и човечност и завичајност драге му Пискавице у поезију у којој ће верни читаоци са радошћу да постану њени завичајни читаоци, причаоци и препричаваоци
као апостоли Светозаровога завичаја.
Завичајне песме и елегичне поеме носе неизмерне осећаје Светозарове
према брату Милораду, а поема о нашем генералу Талићу је само једна песма о
јунаштву нашег времена и нашег народа, која тече кроз историју од када је нас
и од када је вечна Пискавица.
Ове песме Светозара Талића су вечни споменик, испеван за све радозналце, читаоце и библиотеке где се стварају нови песници за нове завичаје.
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Уз стогодишњицу Великог рата 1918–2018. Сјећања Уроша
Стефановића српског добровољца. На страшном мјесту
постојати..., приредио Љубомир Пувачић, Удружење
архивских радника Републике Српске, Бањалука 2019, стр. 44
Поводом стогодишњице од завршетка Првог свјетског рата, Љубомир
Пувачић је приредио сјећања српског добровољца Уроша Стефановића ''На
страшном мјесту постојати...'', иза чијег објављивања стоји Удружење архивских радника Републике Српске. Књига је од изузетног значаја за тумачење
Првог свјетског рата и извор за проучавање добровољаца и њиховог учешћа у
рату.
Урош Стефановић је рођен у Бањалуци 1890. године, а у родни град се
вратио по завршетку Првог свјетског рата и многих ратних искустава. Аустроугарска војска га је мобилисала на трогодишњи војни рок, гдје га је затекао
почетак рата 1914. године. Свој ратни пут је започео као аустроугарски војник.
Био је на фронту у Галицији, да би убрзо пребјегао савезницима. У руској
војсци је третиран као заробљеник, те је, са осталим заробљеницима словенског поријекла, упућен у топле азијске крајеве. Тако је Урош Стефановић
дошао у Ашхабад, у погранични руски логор. У том логору је дио заробљеника хтио да буде упућен у Србију на фронт. То је и реализовано у јулу 1915.
године, када су из Ашхабада кренули за Србију, у коју су коначно стигли у
августу те године. Тада је формиран Први српски добровољачки батаљон, у
којем се нашао и Урош Стефановић, који бива упућен на бугарски фронт.
Рањен у октобру 1915. године, учествује у повлачењу војске преко Албаније, те
описује муке и страдања српске војске и живља приликом проласка кроз ту
земљу. Тако је Стефановић стигао у Валону, а одатле, наког мучног пута, и на
Сардинију, гдје су српски војници лијечени и враћени у живот напорима
италијанског санитета. Након шест мјесеци опоравка на Сардинији, у јулу
1916. године, српски војници су француским лађама пребачени у карантине
између Марсеја и Тулона, гдје су провели пар мирних мјесеци у опоравку.
Убрзо су здравији војници упућени на Солунски фронт, а Стефановић је остао
и радио у бродоградилишту, а касније на сеоским имањима. Живот у Француској му прекида позив за одлазак на Солунски фронт у октобру 1916. године.
Учествовао је у пробоју Солунског фронта, након чега је враћен у Босну и
Херцеговину, гдје је дочекао крај Првог свјетског рата. Демобилисан је у мају
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1919. године и након осам година се вратио у родну Бањалуку. По повратку,
његов живот не постаје ништа мање занимљив. Жени се, отвара трговачку радњу, потом и гостионицу, а 1920. године бива изабран за предсједника Савеза
ратних добровољаца Среза бањалучког. Борио се за додјелу земље добровољцима и њихово расељавање у Војводину. Поред тога, активно је учествовао у
раду Соколског друштва Бањалука, а 1922. изабран је за његовог начелника.
Урош Стефановић је одликован са три виша одликовања: Албанском
споменицом, Златном медаљом Милоша Обилића за храброст и Румунским
крстом.
Сјећања овог храброг и свестраног човјека су незаобилазно штиво и
извор за проучавање периода Првог свјетског рата и периода непосредно послије њега, а уједно су и његова биографија која приказује колико несрећа надљудском снагом један човјек може да преживи.
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Школство у Врбаској бановини 1929–1941: Зборник докумената,
приредио Горан Р. Ђуран, Удружење архивских радника
Републике Српске и] Архив Републике Српске,
Бањалука 2019, стр. 822
У издању Архива Републике Српске и Удружења архивских радника
Републике Српске марта мјесеца ове године објављен је други том зборника
Школство у Врбаској бановини 1929–1941. Зборник је приредио мр Горан
Ђуран, а аутор уводног текста је др Гојко Маловић.
За разлику од првог тома зборника докумената, Школство у Босанској
Крајини (Бихаћка и Врбаска област) 1918–1929, у овом зборнику су документа
представљена и подијељена према срезовима и хронолошки – Општи документи од редног броја 1 до 133, Бањалучки срез (134–204), Бихаћки срез (205–220),
Босанскоградишки срез (221–238), Босанскограховски срез (239–242), Босанскодубички срез (243–248), Босанскокрупски срез (249–269), Босансконовски
срез (270–296), Босанскопетровачки срез (297–303), Гламочки срез (304–316),
Градачачки срез (317–320), Грачанички срез (321–324), Дворски срез (325–332),
Дервентски срез (333–346), Добојски срез (347–352), Јајачки срез (353–362),
Кључки срез (363–377), Которварошки срез (378–388), Маглајски срез (389–
390), Мркоњићградски срез (391–398), Приједорски срез (399–419), Прњаворски
срез (420–449), Сански срез (450–468), Теслићки срез (469–470), Тешањски срез
(471–477) и Цазински срез (478–489).
На крају се налазе поглавља Избор из школског законодавства 1929–
1941. године, Отварања и затварања државних народних школа, дјечјих забавишта и течајева и школа за домаћице и давање назива државним народним
школама у Врбаској бановини од 1929. до 1941. године и Постављења наставног кадра у државним народним школама у Врбаској бановини 1929–1941, те
Закључак (на њемачком, руском и енглеском језику).
Садржина преписа одабраних докумената је разноврсна – рјешења
(одлуке) о оснивањима и називима државних народних школа, извјештаји бановинских и среских школских надзорника, извјештаји о инспицирањима народних школа на полугодишту или крају школскe годинe. Приказан је већи број
табеларних докумената који су сачињавали кореспонденцију Министарства
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просвјете Краљевине Југославије са Просвјетним одјељењем Краљевске банске
управе Врбаске бановине.
Посебан значај Зборника докумената је у томе што су у њему из свих 25
срезова политичке управе у Врбаској бановини, у већем или у мањем обиму,
наведени архивски просвјетни документи, чија се свједочанства прошлости
могу тумачити на разне начине и у различите сврхе. Веома је значајно што се
из овог зборника архивских докумената могу проучавати историјати народних
и средњих школа по скоро свим мјестима Врбаске бановине. Из истог разлога
препоручујем наведени Зборник научној и стручној јавности.
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Верица М. Стошић, Небојша Радмановић,
Бањалука центар Врбаске бановине,
Архив Републике Српске [и] Удружење архивских радника
Републике Српске, Бањалука 2019, 292 стр.
Прошлост Бањалуке између два свјетска рата већ дуже вријеме привлачи пажњу овдашњих истраживача, јер се ради о изузетном периоду у историји
града, када је Бањалука, од скромног окружног мјеста из времена аустроугарске управе, израсла у политички, привредни и културни центар једне од девет
југословенских бановина.
Раздобље између два свјетска рата по много чему је специфично, најприје по чињеници да се послије више вијекова град почео развијати унутар
слободне националне државе. Краљевина Срба, Хрвата и Словенаца је 1929.
године преименована у Краљевину Југославију, чија је територија била подијељена на девет великих административних области – бановина. Бањалука је
постала центар Врбаске бановине, области која је заузимала централни географски положај унутар државе.
Фото-монографија Бањалука центар Врбаске бановине резултат је
вишедеценијског научног и професионалног рада Верице М. Стошић и Небојше Радмановића на пољу архивистике и историографије. Ово дјело попуњава
празнине у домаћој историографији. Дјело је објављено поводом навршених 90
година од оснивања Врбаске бановине.
Обим насловљеног дјела је 292 стране. Напомене су дате на дну страна
(фусноте). Главни текст, укључујући Предговор, Увод и Закључак, запрема 290
страна, а резиме на енглеском језику (Summary) је на стр. 291–292. Илустрације
(фотографије) су укомпоноване у текст, иза сваког поглавља.
Ова фото-монографија заокружује све сегменте друштвеног живота
Бањалуке у раздобљу ренесансног карактера Врбаске бановине. Обрађени су
бановинска, среска и градска управа (стр. 15–54), избори и политичке организације (стр. 55–67), безбједност (стр. 69–93), правосуђе (стр. 95–113), привреда са
свим својим гранама (стр. 115–221), здравство (стр. 223–237), школство (стр.
239–266) и култура (стр. 267–288).
Оно што је, ипак, највећа вриједност овог дјела и што заслужује посебне
похвале је у томе што су В. М. Стошић и Н. Радмановић први пут обрадили и
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освијетлили неколико важних тема из бањалучке прошлости. Пажњу посебно
привлачи прво поглавље (Управа), у којем су аутори обрадили банску управу,
банове и банске вијећнике Врбаске бановине, градску и среску управу, градоначелнике и градске вијећнике Бањалуке, затим треће поглавље (Безбједност),
у којем аутори пишу о војсци, жандармерији и полицији и четврти дио фотомонографије (Правосуђе), гдје проналазимо обиље значајних података о
Државном окружном тужилаштву, локалним редовним и специјалним судовима, казненим установама и адвокатури који су егзистирали у Бањалуци у
посматраном раздобљу. Научни апарат обогаћен је низом вриједних појашњења, посебно биографијама личности из јавног живота града.
Текст монографије писан је јасним, одмјереним и разумљивим стилом.
В. Стошић и Н. Радмановић нису први аутори који су за предмет истраживања имали град Бањалуку у вријеме Врбаске бановине. Ипак, обиље прегледане архивске грађе и фотографског материјала, свјежина приступа и јасноћа излагања овој фото-монографији дају посебно мјесто у домаћој историографији.
Фото-мoнографија Бањалука центар Врбаске бановине вриједан је и
значајан прилог проучавању историје Бањалуке у једном од најважнијих периода у развоју града – добу Врбаске бановине. Издавачи – Архив Републике Српске и Удружење архивских радника Републике Српске – изнова су се потврдили као најплодније научноистраживачке установе из области историографије у
Републици Српској.
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Zoran S. Mačkić, Kancelarijsko i arhivsko poslovanje –
Priručnik za neupućene ili podsjetnik za upućene,
osmo izmijenjeno i dopunjeno izdanje,
Udruženje arhivskih radnika Republike Srpske,
Banjaluka 2019, 640 str.
U izdanju Udruženja arhivskih radnika Republike Srpske objavljena je knjiga
arhivskog savjetnika Zorana S. Mačkića Kancelarijsko i arhivsko poslovanje, osmo
izmijenjeno i dopunjeno izdanje. Knjiga je rezultat višedecenijskog naučnog i profesionalnog rada autora na polju kancelarijskog, arhivskog i elektronskog poslovanja i
predstavlja priručnik za neupućene ili podsjetnik za upućene. Prvih sedam izdanja
knjige više ne mogu da se nabave na tržištu, te se ukazala potreba za štampanjem
osmog izmijenjenog i dopunjenog izdanja.
Pristupi autora temi kancelarijskog i arhivskog poslovanja su različiti. Jedni
se pretežno bave procesom stvaranja zapisa, drugi tehnikama i metodima selekcije i
administrativnotehničke obrade akta, treći metodima i organizacijom rada...
Očigledno je da se autor opredijelio za drugačiji, sveobuhvatniji pristup ovoj
temi. On je svim neposrednim izvršiocima kancelarijskog i arhivskog poslovanja
(administratorima sistema, evidentičarima, arhivarima i dr.) razjasnio najznačajnija
pitanja sa kojima se susreću u svakodnevnom manipulisanju dokumentima. Knjiga
prati dokument kroz sve faze njegovog životnog ciklusa i to sve dok se ovaj još nalazi kod stvaraoca, odnosno dok ima poslovni i dokazni značaj. Život dokumenta predatog na čuvanje nadležnom arhivu prestaje da bude predmet kancelarijskog poslovanja, pa samim tim izlazi i iz okvira ovog priručnika.
Stanje sistema kancelarijskog poslovanja kod nas ne zaslužuje prolaznu ocjenu. Razlozi tome vjerovatno leže u nedovoljno razvijenoj svijesti o značaju funkcionalno uređenog sistema kancelarijskog poslovanja, nedostatku stručno osposobljenih
izvršilaca i nedostatku adekvatnog prostora i opreme. A kakve su perspektive? Nevesele. Nagomilavanjem dokumentacije stanje se iz dana u dan komplikuje i otežava, a
informaciona era nameće i neka nova rješenja. Najgore što može da nas zadesi biće
spoznaja da nismo primjereno dokumentovali našu djelatnost, prava i obaveze, da
smo nesposobni ili neosposobljeni za ovladavanje i upravljanje informacijama i da
budućim generacijama ne ostavljamo vjerodostojne dokaze našeg djelovanja i rada.
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A ako još u sisteme upravljanja ne uvedemo i elektronski oblik dokumenta, onda će
ti isti dokazi da budu i nepotpuni.
Vjerujemo da će ovaj priručnik/podsjetnik doprinijeti funkcionalnom osposobljavanju službenika i namještenika u republičkoj upravi, ali i zaposlenih u drugim
sektorima. U upravi Republike Srpske nije ustanovljen sistem osposobljavanja službenika i namještenika. Napori odgovornih iscrpljuju se propisivanjem ponašanja
(donošenjem propisa), dok je funkcionalno osposobljavanje službenika i namještenika za njihovo provođenje sasvim zapostavljeno. Informaciona era nameće drugačiji
pristup problemu. Upravljanje dokumentom definisano je kao oblik ostvarivanja
funkcija državne uprave. Ali, da li smo i koliko upoznati sa ovom temom, šta ona
suštinski znači i, konačno, zašto zakonima iz oblasti republičke uprave nisu definisani bar osnovni pravci strategije upravljanja dokumentom!?
Kancelarijsko poslovanje samo prividno spada u operativni nivo poslovanja.
Kancelarijsko poslovanje zasigurno ima veći značaj od onog koji mu se uobičajeno
pridaje. Čak bi se moglo zaključiti da je kancelarijsko poslovanje najvažnija sporedna djelatnost svakog državnog organa, ustanove, privrednog društva, udruženja.
Realno, u okviru njega nastaju, obrađuju se, pohranjuju i diseminuju gotovo sve
informacije. Neshvatanje ovog za nužnu posljedicu ima nesposobnost za ovladavanje
informacijama, pri čemu je sasvim svejedno da li je riječ o javnom ili privatnom sektoru.
Elektronski dokumenti, elektronski sistemi za upravljanje dokumentima i
elektronske arhive, unatoč različitim otporima, sve više i sve brže postaju naša realnost, a Zakon o arhivskoj djelatnosti, Zakon o elektronskom potpisu, Zakon o elektronskom dokumentu i Zakon o elektronskom poslovanju širom su otvorili vrata uvođenju informacionih tehnologija.
Za elektronske sisteme upravljanja dokumentima (DMS) sve češće se koristi
izraz ''sistem za upravljanje sadržajima''. Riječ je o tome da se u okviru ovog sistema
organizuje i upravlja svim sadržajima (elektronskim dokumentima, skeniranim slikama, i-mejlovima, dinamičkim sadržajima itd.), kao i da on obuhvata cjelokupni životni ciklus dokumenta – od njegovog nastanka pa do arhiviranja. Pošto upravljanje
sadržajima omogućava automatizaciju poslovnih procesa i olakšava donošenje
poslovnih odluka, može se reći da je ovaj sistem postao temelj unapređenja poslovanja organizacije.
U knjizi su ponuđena rješenja za većinu poteškoća sa kojima se suočava radnik pisarnice – od ustrojavanja sistema kancelarijskog poslovanja, konvencionalnog
ili elektronskog, pa do predaje dokumentacije nadležnom arhivu. Definisanje problema rezultat je mnogobrojnih susreta autora sa ovim radnicima, a predložena rješenja
plod autorovog (ne)znanja ili praktičnog (ne)iskustva. Autor opširno tretira i pitanja
nastanka, čuvanja i sređivanja elektronskih i mikrofilmskih zapisa o kojima, koliko
nam je poznato, kod nas nije pisano.
Knjiga Kancelarijsko i arhivsko poslovanje obima je 640 strana i sadrži 23
osnovna poglavlja: Kancelarijsko poslovanje (str. 1–23), Sistemi kancelarijskog
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poslovanja (str. 25–28), Pisarnica (str. 29–42), Opšti akti o sistemu kancelarijskog
poslovanja (str. 43–47), Sistem djelovodnika (str. 49–61), Kartotečki sistem (str. 63–
68), Pošta (str. 69–86), Akt (str. 87–124), Predmet (str. 125–135), Dosije (str. 137–
140), Evidentiranje dokumentacije (str. 141–148), Lista kategorija dokumentarne
građe sa rokovima čuvanja (str. 149–163), Sređivanje arhivske građe (str. 165–177),
Izdvajanje bezvrijednog materijala (str. 179–187), Čuvanje, odlaganje i evidentiranje
dokumentacije (str. 189–205), Predaja dokumentacije (str. 207–212), Dostupnost
dokumentacije (str. 213–224), Elektronski zapis (str. 225–238), Upravljanje dokumentacijom (str. 239–269), Elektronska arhiva (str. 271–282), Stručna obuka i usavršavanje (str. 283–284), Prekršajna i krivična odgovornost (str. 285–291) i Prilozi (str.
295–631). Na kraju su dati prevodi rezimea na engleskom, njemačkom i ruskom jeziku (str. 635–640).
Posljednji dio knjige (Prilozi) donosi na jednom mjestu čitavu zbirku pravnih
propisa Republike Srpske (Zakon o arhivskoj djelatnosti, Zakon o elektronskom potpisu, Zakon o elektronskom dokumentu, Zakon o elektronskom poslovanju, Uredba o
kancelarijskom poslovanju republičkih organa uprave, Uputstvo o sprovođenju kancelarijskog poslovanja republičkih organa uprave, Pravilnik o postupku odabiranja
arhivske građe, kriterijumima i načinu njenog vrednovanja, Pravilnik o uslovima
čuvanja dokumentarne građe, Pravilnik o opštim uslovima čuvanja dokumentarne
građe u digitalnom obliku i posebnih uslova čuvanja specifične dokumentarne građe,
Uputstvo o uslovima i načinu korišćenja javne arhivske građe u Arhivu Republike
Srpske i Zbirka propisa o čuvanju dokumentarne građe) i oglednih primjera opštih
akata imalaca i stvaralaca dokumentarne i arhivske građe (Prаvilnik o kancelarijskom
i arhivskom poslovanju, Pravilnik o čuvanju tehničke dokumentacije, Orijentacione
liste kategorija dokumentarne građe, Istorijska bilješka, Sistem klasifikacije i odlaganja akata, liste kategorija dokumentarne građe sa rokovima čuvanja organa uprave,
sudova, društava za osiguranje, zdravstvenih i obrazovnih ustanova te ostalih djelatnosti, Uputstvo o upotrebi pečata, štambilja i žigova i Pravilnik o poslovnoj tajni).
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Бојан Стојнић, Љубица Ећимовић и Ђорђе Микић,
Електрокрајина Бањалука 1947–2017,
Бањалука 2019, 239 стр.
У сарадњи Удружења архивских радника Републике Српске и З. П.
"Електрокрајина" а. д. Бањалука, из пера горепоменутих аутора, у мају 2019. из
штампе је изашла монографија посвећена ''Електрокрајини'' Бањалука, односно
седамдесетгодишњици њеног оснивања.
Структурно гледајући, монографија је подијељена на Предговор, Увод и
сљедећа поглавља – Електроенергетски извори и градња малих хидроелектрана, Електромрежа и електропреносни објекти, Електрификација, Организација и развој, Припреме за изградњу малих хидроцентрала на ријечном сливу,
Смјештајни објекти, Организациони дијелови, Електрокрајина у Републици
Српској; на крају се налазе Закључак (на енглеском и њемачком језику), Скраћенице, Извори и литература, Рецензије и Индекс имена.
Посматрајући развојну нит поменуте монографије, запажа се да су аутори уложили велики истраживачки напор у груписању факата, извора и података
из расположивих извора и литературе о односној теми. Већ од првих страница,
од Увода и хидроелектране у Делибашином Селу, па до положаја савремене
електромреже у Републици Српској, види се прегршт илустрација, фотографија
и архивских извора успјешно укомпонованих у саму срж књиге. Истражене су
хидроелектрана у Делибашином Селу, Термоелектрана Лауш, хидроелектране
Јајце I и II, те мање хидроелектране на Врбасу, Пливи и Уни.
Највећи дио монографије посвећен је развоју електромреже у социјалистичком раздобљу (Електрично предузеће Бањалука, Електро Бањалука, Електрокрајина). Обрађени су смјештајни објекти у Бањалуци, Приједору, Јајцу,
Мркоњић Граду, Кључу, Санском Мосту, Босанском Новом, Босанској Дубици,
Босанској Градишци и Прњавору. Потом аутори обрађују, унутар посебног
поглавља, организационе дијелове: ООУР Електро Изградња, ООУР Електро
Пројект, ООУР Електро Одржавање и Радна заједница Заједничке службе.
Трагове и употребљиве податке аутори су налазили у Архиву Југославије, Архиву Босне и Херцеговине, Архиву Републике Српске и самој архиви
''Електрокрајине''. Аутори су хронолошки пратили увођење и ширење елек379
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тричне мреже на простору Босанске Крајине и падове изазване ратним дејствима (Други свјетски рат 1941–1945. и грађански рат у БиХ 1992–1995).
Ова монографија, прије свега, представља важан сегмент друштвене
историје али и историјског раздобља у којем је поменуто предузеће дјеловало.
Истраживачима ће, без сумње, ово дјело бити сасвим квалитетна полазна тачка
за будућа истраживања. Према томе, топло препоручујем ову монографију
научној и стручној јавности.
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Bojan Stojnić, Banja Vrućica: Vijek u službi zdravlja,
ZTC ''Banja Vrućica'' AD i Arhiv Republike Srpske,
Banjaluka 2019, 150 str.
У септембру ове године из штампе је изашла монографија о Бањи Врућици аутора Бојана Стојнића, у издању Здравствено-туристичког центра "Бања
Врућица" а. д. и Архива Републике Српске.
Монографија о Бањи Врућици, надалеко познатом здравствено-туристичком центру, написана је поводом навршених стотину година њeнoг постојања. Тема припада микроисторији (локална историја), али пошто је теслићка
бања најразвијенија у Републици Српској, а уз Илиџу код Сарајева и у Босни и
Херцеговини, обрада њеног историјата премашује локални значај и карактер.
Аутор се на почетку истраживања суочио са оскудношћу извора за поједина историјска раздобља. Непостојање и/или фрагментарност архивских докумената свједочи о слабој развијености свијести о чувању и вредновању документарне грађе као "колективне меморије".
Гледано у цјелини, свеобухватан и истрајан рад аутора у хеуристичкој
фази истраживања може послужити као примјер и путоказ за све писце микроисторије, тако често суоченe са недостатком, фрагментaрношћу и неуједначеношћу архивске грађе.
Главни дио монографије састоји се од четири поглавља: Бања Врућица у
Краљевини Југославији (стране 19–40), Бања Врућица у социјалистичкој Југославији (41–84), Бања Врућица у Републици Српској (85–118) и Бања Врућица
данас (119–128).
На њиховим странама суверено се влада историјском методом и знањима о токовима, како савремене историје тако и историје здравства, те се реконструише бањски развој.
Тај развој био је, прије свега, обиљежен истраживањима и испитивањима термо-минералне воде, њеном употребом у медицинске и друге сврхе,
изградњом објеката, успостављањем саобраћајних, електричних, телефонских и
других веза, проширивањем и заокруживањем земљишног посједа, унапређивањем здравствено-медицинске службе, ширењем угоститељско-туристичке понуде, растом броја посјетилаца и др. Кроз поглавља, аутор нас упознаје и са
личностима које су обиљежиле њен развој.
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Позамашан илустративни материјал (разгледнице, фотографије, факсимили) даје тексту на вјеродостојности, употпуњује га, а понегдје и сам свједочи
о људима и догађајима. Илустрације вјешто укомпоноване у текст својом природом изоштравају слику Бање Врућице потенцијалном читаоцу.
Све у свему, аутор је реконструисао историјско збивање у вијеку развоја
и постојања бање Врућице до крајњих могућности које пружа изворна подлога.
Критички и аналитички приступ изворима, синтеза утврђених чињеница, те
богат и јасан језик којим су изложени добијени резултати, чине ову књигу
историјом бање Врућице, те је топло препоручујем стручној и научној јавности.
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Часопис ''Топола'', година V, број 5, ЈУ ''Спомен-подручје
Доња Градина'' Доња Градина – Козарска Дубица,
Доња Градина 2019, стр. 288
Пети број часописа Јавне установе ''Спомен-подручје Доња Градина''
изашао је 2019. године. У четири од пет предвиђених рубрика ''Тополе'' објављено је укупно 15 текстова, oд којих седам у ''Студијама о рату и геноциду'',
четири у ''Прилозима'', а по два текста у ''Документима и сјећањима'' те у ''Ставовима''.
У редакцији часописа уместо мр Маријане Тодоровић Билић од овог
броја налази се др Дарио Видојковић. Поред тога, новину представља ознака
категоризације радова свих објављених чланака. Имајући у виду да се ради о
првом оваквом јавном вредновању радова у ''Тополи'', мишљења смо да не
износимо оцене истих. Имајући у виду да се ради о јубиларном, петом броју,
чиме заокружујемо целину, процењујемо да је време да приказе наредних бројева приреде други, млађи аутори. Још један корак у подизању квалитета часописа представља анонимна рецензија. Од петнаест текстова њих тринаест је
објављено на српском језику, ћирилицом, а два текста на енглеском језику.
Пети број ''Тополе'', поред садржаја на српском (стр. 5–6) и на енглеском
језику (стр. 7–8), доноси на ова два језика упутство ауторима, са роком доставе
радова за следећи број ''Тополе'' до 31. марта 2020. на електронску адресу
редакцијe ( redakcija@jusp-donjagradina.org ).
У ''Студијама о рату и геноциду'' (Studies of War and Genocide) налази се
укупно седам радова, чији аутори су Гојко Шуматић, Ана Ћирић Павловић,
Ведрана Адамовић, Мирко Димић, Тања Тулековић, Исидора Бањац и Жељко
Јандрић.
Мастер историје из Добоја Г. Шуматић у раду под насловом ''Руска емиграција у Независној Држави Хрватској (1941–1945)'' (стр. 11–50) приказао је
краћи преглед догађаја и процеса везаних за руску емиграцију у НДХ. Наведени су најистакнутији представници у сектору просвјете, као што су били Алексеј Олесницки, Иван Плотников, Владимир Богословски и други. Почетни
негативан став усташког покрета према руској емиграцији временом се мењао,
али је и после стабилизације стања било случајева хапшења и убијања њених
припадника. Међу емигрантима је дошло до поделе на руску и украјинску еми383
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грацију. Шуматић је апострофирао улогу представника емиграције у стварању
Хрватске православне цркве, посебно истакнувши митрополита ХПЦ Гермогена.
Рад Ане Ћирић Павловић носи назив ''Ministry of Ungentlemanly Warfare
in Yugoslavia: British Secret Services and Partisans in 1943-1944'' (стр. 51–69).
Ауторка је нагласила позитиван став који су британски обавештајци имали према Титовим партизанима. Ове опсервације би требало ставити у контекст политике Велике Британије према покретима отпора у Југославији, односно релацијама између великих сила код савезника.
Аутор рада ''Илиндански покољ у Приједору 1941. године'' (стр. 70–104)
је виши кустос историчар Музеја Козаре у Приједору Ведрана Адамовић. Она
је нагласила главне експоненте политике НДХ у Приједору – логорника Јосипа
Карума, котарског предстојника Марка Јунгића и градоначелника Миралема
Капетановића. Овај покољ у Приједору трајао је три дана, од 31. јула од 8 часова и 30 минута до 2. августа до 11 часова. Једине жртве покоља били су Срби, а
десио се на више локација. Адамовићка је навела до сада позната 222 имена и
презимена српских жртава из Приједора, Омарске, Брезичана, Паланчишта,
Јелићке, Драготиње и других места. Лојални грађани НДХ (муслимани и Хрвати) носили су у данима покоља траке са печатом на коме је био натпис ''Независна Држава Хрватска. Опћинско редарство котара Приједорског''. На траци је
био печат са грбом НДХ.
Мирко Димић, кустос-историчар ЈУ ''Спомен-подручје Доња Градина''
приказао је процес логорисања становништва Босанске и Хрватске Дубице у
раду под насловом ''Босанска и Хрватска Дубица 29/30. маја 1942. године'' (стр.
105–163). Аргументе за изнесене тезе аутор је проналазио у архивској грађи,
литератури и усменим сведочанствима. Димић је у раду објавио списак страдалих 617 становника из Хрватске и 194+2 из Босанске Дубице. Претходно је
навео неколико имена оних који су спроводили жртве у логоре или их убијали.
Виши кустос-археолог ЈУ ''Спомен-подручје Доња Градина'' Тања Тулековић објавила је рад ''Страдање породице Босанац'' (стр. 164–183). Тулековићка је приказала страдање просветних радника, брачног пара Босанац, и њихових четворо деце у систему логора Јасеновац 1942. године. Ради се о у учитељу
Бранку Босанцу (1906–1942), његовој супрузи, учитељици Даници (1907–1942)
и њихово четворо деце: Немањи (1934–1942), Срђану (1936–1942), Дивни
(1938–1940) и Љиљани (1940–1942). У раду су објављене фотографије овог
брачног пара преузете из друге публикације, фотографија породице Босанац
која се налази у збирци фотографија ЈУ ''Спомен-подручје Доња Градина'' и
фотографија надгробне плоче у Пакрацу. Судбину ове плоче ауторка је ставила
у контекст ревизионизма у данашњој Хрватској.
Историчар уметности Исидора Бањац је у раду под насловом ''Филм као
извор за херитолошка истраживања: Примјер филма 'Козара' (1962)'' (стр. 184–
204) на примеру филма ''Козара'' анализирала улогу филма у чувању сећања на
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значајне догађаје који су обележили прошлост. Ауторка је констатовала да овај
филм Вељка Булајића није избегао идеолошку обојеност, која је карактерисала
партизанске филмове.
Жељко Јандрић је написао рад под насловом ''Логори за Србе у Јајачком
срезу током 1941. године'' (стр. 205–218). Аутор је навео неколико логора за
Србе на простору Велике жупе Плива–Рама, како у самом Јајцу тако и у другим
местима, као што су Шипово и Доњи Вакуф. Раду је приложена фотографија
лобања Срба ексхумираних 1946. године, а који су убијени у Подмилачју код
Јајца. Такође је истакао и злочин над Србима у православном Храму Успенија
Пресвете Богородице у Јајцу од 16. септембра 1941. године, када је убијено 158
Срба.
''Документи и сјећања'' (Documents and Testimonies) садрже сећања
Добриле Кукољ и Неде Спасенић Трнинић.
Председница Градског удружења бивших логораша Другог светског
рата и њихових потомака из Бањалуке у тексту ''Страдање моје породице'' (стр.
221–223) посведочила је о страдању чланова њене породице из села Међеђа код
Козарске Дубице. Кукољева је посебно истакла судбине Загорке Бајтић и Виде
Ружичић, али и других чланова породице. У оквиру овог сведочанства налазе
се фотографије З. Бајтић и В. Ружичић.
Неда Спасенић Трнинић је у тексту под насловом ''Прилог истраживању
злочина усташа у Лакташима: Цртице о судбинама људи који су давно нестали''
(стр. 224–238) уз више фотографија изложила своје сећање на страдале становнике Лакташа, Србе убијене од усташа. Милош Спасенић (1908–1944), Милан
Момић (1908–1944), Вељко Радовановић (1911–1944), Стево Ђудуровић (1914–
1943), Пејо Скендерија (1878–1942), чланови породице Кецман, само су неки
од њих. Заједничко им је да су убијени од усташа у време Независне Државе
Хрватске (1941–1945).
Текстови Марка Јанковића и Предрага Лозе објављени су у рубрици
''Ставови'' (Perspectives).
Мастер историје из Козарске Дубице је у тексту под насловом ''Анализа
броја страдалих на подручју општине Козарска Дубица током Другог свјетског
рата'' (стр. 241–248) разматрао губитке становништва на данашњој територији
Општине Козарска Дубица од 1941. до 1945. Јанковић је исправно констатовао
погрешно пројектовање, код појединих аутора, броја становника по попису из
1931. на 1941. годину, без уважавања природног прираштаја за тих десет година. Поред тога, правилно је закључио да поједини аутори нису уочили административно-територијалне промене извршене после Другог светског рата на подручју Дубице и околине. Аутор је проценио да број страдалих на подручју
данашње територије Општине Козарска Дубица у Другом светском рату износи
око 22.000, од којих је до сада пописано нешто мање од 18.000.
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Виши стручни сарадник за меморијализацију, културу и политику памћења из Републичког центра за истраживање рата, ратних злочина и тражење
несталих лица Предраг Лозо изнео је свој став о иницијативи једне невладине
организације да се геноцид над српским народом у НДХ именује као покољ. У
тексту ''Покољ и зашто не'' (стр. 249–258) Лозо је покушао да пронађе аргумент
за своје тезе. Аутор је у раду закључио како је покољ неадекватан назив, али и
да не треба давати посебно име.
Четири чланка налазе се у рубрици ''Прилози'' (Contributions). Ради се о
текстовима Бранка Боровнице, Слободана Наградића и Свјетлане Ђуричић и
забележеним искуствима групе ученика Реалне гимназије из Цириха.
Текст професора географије Б. Боровнице носи наслов ''Наставни час о
Холокаусту'' (стр. 261–265). Чланак је пропраћен са три фотографије, а завршава се упућивањем на интернетску страницу установе Јад Вашем.
Мр Слободан Наградић написао је приказ публикације Јована Мирковића о страдању Српске православне цркве у НДХ (стр. 266–271). Наградићев
тескт носи наслов ''Прилог истраживању геноцида над Србима у Независној
Држави Хрватској'' (приказ: Јован Мирковић, ''Страдање Српске православне
цркве у Независној Држави Хрватској'', Свет књиге, Београд 2017). Аутор
посебно наглашава вредност штампања Мирковићеве публикације двојезично –
на српском и на енглеском језику. Аутор подвлачи да је предговор Мирковићевој књизи написао Његово преосвештенство епископ пакрачко-славонски господин Јован (Ћулибрк), као и изнесено у предговору од стране овог архијераја
СПЦ, председника Одбора за Јасеновац Светог архијерејског сабора Српске
православне цркве.
''Релативизација усташких злочина у Независној Држави Хрватској''
(стр. 272–277) текст је новинара и уредника ''Гласа Српске'' Слободанке Ђуричић. Ауторка се осврнула на процес ревизионизма у Хрватској, у оквиру којег
се умањују злочини у логору Јасеновац. Ђуричићева у том контексту помиње
књигу и деловање Игора Вукића, иначе Србина, чији преци су пореклом из
Доње Градине код Козарске Дубице, највећег стратишта логора Јасеновац, те
филмове Романа Љељака и Јакова Седлара, али и хрватску варијанту Википедије.
Последњи објављени чланак је ''Reflektions on Donja Gradina from class
5d of Realgymnasium Rämibühl Zürich'' (стр. 278–279). Ради се о искуствима из
Доње Градине 13 ученика Реалне гимназије из Цириха.
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Izvještaj sa Međunarodne konferencije ''Tuzlanski arhivski dani'',
Tuzla, 27–28. septembrа 2019.
U organizaciji Društva arhivskih zaposlenika Tuzlanskog kantona održana je
27. i 28. septembra 2019. godine u hotelu ''Mellain'' u Tuzli Međunarodna konferencija pod nazivom ''Tuzlanski arhivski dani''. Konferencija je okupila stručnjake iz
oblasti arhivistike, historije i informaciono-komunikacijskih tehnologija iz Slovenije,
Hrvatske, Bosne i Hercegovine i Srbije. Izloženo je 19 naučnih radova sa okvirnom
temom ''Elektronski zapisi kao historijski izvori četvrte generacije – značaj, zaštita i
korištenje''. Riječ je o veoma aktuelnoj temi s obzirom na činjenicu da u arhive već
godinama stiže sve više digitalne građe.1
Međunarodnu konferenciju ''Tuzlanski arhivski dani'' organizovalo je Društvo
arhivskih zaposlenika Tuzlanskog kantona, pod pokroviteljstvom Federalnog ministarstva obrazovanja i nauke. Sponzori konferencije bili su ''Kabas'' DOO Sarajevo i
''Itineris'' DOO Tuzla. Na početku, prisutne je pozdravio i održao uvodno izlaganje
predsjednik OO Konferencije mr Omer Zulić. Konferenciju je svečano otvorio ministar za kulturu, sport i mlade u Vladi Tuzlanskog kantona Srđan Mićanović.
U uvodnom dijelu konferenciju su pozdravili dr Dinko Čutura, direktor
Hrvatskog državnog arhiva, dr Silvija Babić, predsjednica Hrvatskog arhivističkog
društva, Lela Pavlović, direktorica Međuopštinskog istorijskog arhiva Čačak i predsjednica Arhivističkog društva Srbije, dr Miroslav Novak, Pokrajinski arhiv Maribor,
Spomenka Pelić, predsjednica Arhivističkog udruženja Bosne i Hercegovine i direktorica Kantonalnog arhiva Travnik, Milena Popović Subić iz Arhiva Vojvodine, mr

1

Vidi: http://volimtuzlu.ba/index.php/tk/najava-dogadaja/9750-veceras-otvaranje-konferencije-tuzlanski-arhivski-dani?fbclid=IwAR31G3kBahwJ6WGIRZxvIo9BKvjMhXY7Ap50G5-uMjE6j92EUiNOPlrF2lg;
https://aktuelno.ba/tag/tuzlanski-arhivski-dani/;
https://tuzlainfo.ba/index.php/novosti/item/18848-danas-pocinje-medunarodna-arhivska-konferencijatuzlanski-arhivski-dani;
https://tuzlanski.ba/carsija/tuzlanski-arhivski-dani-prilagoditi-arhive-potrebama-vremena/;https://rtvtk.ba/tuzlanski-arhivski-dani-okupili-strucnjake-iz-slovenije-hrvatske-srbije-i-bih/;
https://www.rtvslon.ba/danas-i-sutra-u-tuzli-tuzlanski-arhivskidani/?fbclid=IwAR1bstVqXqLp2I3A2m7wz4k_9NN7bgFCqlIK0CIxFigmDurDdVgTXMns6DE.
(Pristup: 12. 10. 2019)

387

Гласник Удружења архивских радника Републике Српске, год. XI, број 11, 2019

Sejdalija Gušić, predsjednik Arhivističkog udruženja Federacije Bosne i Hercegovine, dr Vlatka Lemić sa Sveučilišta u Zagrebu, predstavnica ICARUS-a Hrvatska.
Nakon svečanog otvorenja i obraćanja gostiju, upriličena je promocija knjige
dr Vlatke Lemić ''Arhivi i arhivistika za suvremenog korisnika''. Promotori knjige
bili su prof. dr Hrvoje Stančić (Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu), dr Zdenka
Semlič Rajh (Pokrajinski arhiv Maribor) i prof. dr Izet Šabotić (Filozofski fakultet
Univerziteta u Tuzli). Na konferenciji je bila upriličena i prezentacija arhivske opreme, te informacionih sistema za upravljanje e-zapisima.
Tema međunarodne konferencije ''Tuzlanski arhivski dani'' bila je ''Elektronski zapisi kao historijski izvori četvrte generacije – značaj, zaštita i korištenje'', a realizovana je u sljedeće tri sesije:
Prva sesija
1. Dr Vlatka Lemić, Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, ''Time Machine
projekt: arhivske perspektive'';
2. Dr Miroslav Novak, Pokrajinski arhiv Maribor, ''O mogućnostima upotrebe
umjetne inteligencije u arhivima'';
3. Prof. dr Izet ŠabotiĆ, Filozofski fakultet Univerziteta u Tuzli, Elektronski
zapisi kao historijski izvori – prednosti i zamke;
4. Dr Zdenka Semlič Rajh, Pokrajinski arhiv Maribor, ''RiC (Records in Context) i elektronski zapisi''.
Druga sesija
5. Prof. dr Hrvoje Stančić, Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, ''Blockchain i očuvanje povjerenja u e-zapise'';
6. Dr Silvija Babić, Hrvatski državni arhiv, ''Propitivanje temeljnih arhivističkih
principa u e-okruženju'';
7. Mr Aida Škoro Babić, Arhiv Republike Slovenije, ''Izazovi arhiviranja elektroničke građe slovenačkog pravosuđa'';
8. Zoran Vukelić, Istorijski arhiv Subotica, ''Prednosti i mane elektronske komunikacije – Iz prakse Službe zaštite arhivske građe i registraturskog materijala
Istorijskog arhiva Subotica'';
9. Mr Jasmin Jajčević, Društvo arhivskih zaposlenika Tuzlanskog kantona, ''Ezapisi – prednosti, nedostaci i preporuke zaštite'';
10. Mr Omer Zulić, Društvo arhivskih zaposlenika Tuzlanskog kantona, ''Uloga
propisa u uspostavljanju sistema upravljanja e-zapisima u Bosni i Hercegovini'';
11. Msr Jasmina Živković, Istorijski arhiv Požarevac, ''Zaštita podataka o ličnosti
kao izazov u vremenu elektronskih zapisa''.
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Treća sesija
12. Prof. dr Sead Selimović, Filozofski fakultet Univerziteta u Tuzli, ''Značaj
elektroničkih izvora za izučavanje historije Bosne i Hercegovine od 1992. do
1995. godine'';
13. Slobodanka Cvetković, Istorijski arhiv Požarevac, ''Dokumenti istrgnuti iz
konteksta, opasnost od manipulisanja naukom'';
14. Tatjana Segendinčev, Istorijski arhiv Subotica, ''Korišćenje 'e-arhive' u istraživanju na primeru čitaonice Arhiva Subotice'';
15. Stjepan Prutki, Irena Milobara, Državni arhiv u Vukovaru, ''Mogući metapodaci i njihovo povezivanje u opisu i korištenju digitaliziranih zemljišnih knjiga Državnog arhiva u Vukovaru'';
16. Milena Popović Subić, Arhiv Vojvodine, Novi Sad, ''Javni registri osnov euprave'';
17. Jugoslav Veljkovski, Istorijski arhiv Grada Novog Sada, ''Šta posle papira? Edokumenti i pisanje istorije u XXI veku'';
18. Dr Gašper Šmid, Arhiv Republike Slovenije, ''SI AS 2058, Zbirka stenografskih bilješaka sednica predstavnika, senata i skupštine Kraljevine Srba, Hrvata i Slovenaca, odnosno Kraljevine Jugoslavije, 1919–1939, 1.2 t. M'';
19. Žarko Štrumbl, dr Gašper Šmid, Arhiv Republike Slovenije, ''Digitalizacija
negativa na staklenim panelima iz SI AS 1138, Geodetska administracija
Republike Slovenije''.
Predsjednik Organizacionog odbora Konferencije mr Omer Zulić istakao je
da se već nekoliko decenija susreću sa stvaranjem elektronskih zapisa, ali da smatra
da nisu na najadekvatniji način odgovorili na sve izazove sa kojima se susreću u vezi
tih zapisa, od njihovog nastanka, korištenja, pa i zaštite. ''Da ne bismo došli u situaciju da nakon nekoliko decenija razmišljamo da li smo uopće sačuvali te važne historijske izvore, bitno je da u ovom momentu aktueliziramo to pitanje i ponudimo određena rješenja i smjernice''.2
Zemlje regiona već su napravile značajne korake u uspostavljanju sistema
upravljanja e-zapisima u arhivima i registraturama, jer to više nije stvar izbora nego
potrebe. Profesor Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu prof. dr Hrvoje Stančić
istakao je da je informacijska tehnologija već dugo prisutna u arhivima, da gradivo
dolazi u arhive, zbog čega upravo arhivi trebaju biti spremni preuzeti, danas dominantno, elektroničko gradivo.3

2

Vidi: https://tip.ba/2019/09/28/foto-tuzlanski-arhivski-dani-prilagoditi-arhive-potrebama-vremena/
(Pristup:12. 10. 2019)
3
Vidi: http://www.fena.ba/article/1109370/tuzlanski-arhivski-dani-prilagoditi-arhive-potrebama-vremenavideo?fbclid=IwAR1Xwi3SQqlXChp8iOJlzfP5wGcKa2TLenxzRRSZq6RcU0EOyPIkpupno5M
(Pristup: 12. 10. 2019)
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Predstavnica Istorijskog arhiva Požarevac Slobodanka Cvetković istakla je da
arhivistima u Srbiji najviše pravi problem to što prethodne stvari za uređenje arhivističke struke u dovoljnoj mjeri nisu prilagođene kako bi ispratili ono što im se dešava
na polju elektronskih zapisa.4
Cilj Konferencije bila je razmjena znanja i iskustava na vrlo aktuelnu i značajnu temu ''Elektronski zapisi kao historijski izvori četvrte generacije – značaj, zaštita i korištenje''. Na ovaj način Društvo arhivskih zaposlenika Tuzlanskog kantona
nastojalo je dati svoj doprinos uspostavljanju, uređenju i unapređenju sistema upravljanja e-zapisima u arhivima, ali i registraturama. Učesnici i izlagači na Konferenciji bili su eminentni stručnjaci iz oblasti arhivistike, informacionih tehnologija i historije iz Bosne i Hercegovine, Hrvatske, Srbije i Slovenije. Prilagođavanje arhiva potrebama vremena obilježenog novim tehnologijama je proces i zato je najvažnije raditi na razvoju i razumijevanju novih tehnologija i njihovoj efikasnoj primjeni, istakli
su stručnjaci na održanoj konferenciji. Tako će se i digitalna građa kvalitetno zaštititi
i biti dostupna korisnicama onda kada oni to trebaju. Za taj proces izuzetno su važni i
stručni i naučni skupovi, kao što je bio оvај u Tuzli.

4

Vidi: https://tip.ba/2019/09/28/foto-tuzlanski-arhivski-dani-prilagoditi-arhive-potrebama-vremena/
(Pristup: 12. 10. 2019)
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Међународно архивистичко саветовање,
Чачак, 9–11. октобар 2019.
На најбољи могући начин, организовањем Међународног архивистичког
саветовања, Архивистичко друштво Србије је обележило 65 година од оснивања некадашњег Друштва архивских радника Србије (1954), чију богату традицију и рад настоји да следи. Саветовање је организовано по трећи пут у Чачку
(претходно 2016. и 2018. на Тари), под покровитељством Министарства културе и информисања Републике Србије и Града Чачка. Партнери у организацији
били су Архив Србије и Међуопштински историјски архив у Чачку. Две основне теме – Архиви у електронском окружењу и Архивска служба данас и у
будућности – подстакле су еминентне ауторе из Босне и Херцеговине, Хрватске, Холандије и Србије да презентују 36 радова.
У среду 9. октобра уприличено је свечано отварање. Гостима су се обратили, поред председнице Архивистичког друштва Србије Леле Павловић, и
Дејан Масликовић, помоћник министра за културу и информисање Републике
Србије за сектор дигитализације, Верица Филиповић у име Архива Србије и
Милун Тодоровић, градоначелник Града Чачка.
Уводна предавања у среду имали су др Небојша Порчић са Филозофског
факултета Универзитета у Београду (Пројекат Српског дигиталног дипломатара: настанак једног дигиталног архива) и др Александра Тртовац из Универзитетске библиотеке ''Светозар Марковић'' у Београду (Нове перспективе
дигитализације у архивима – Аутоматско препознавање руком писаног текста), док је Иван Радојевић из фирме DOCUS презентовао Јединствено софтверско решење за архиве у Републици Србији АРХИС. Учесницима су представљени и спонзори саветовања са својим производним програмом за архиве.
Програм је завршен промоцијом књиге Зоранa Бранковића ''Дечаци с Мораве'',
посвећене чачанским рокерима чија је музика обележила последњих пет деценија југословенске и српске рок сцене.
У четвртак 10. октобра, у оквиру прве сесије Архиви у електронском
окружењу, а након уводних говора представника Министарства културе и
информисања Републике Србије и поздравних говора представника архивистичких удружења из окружења, своје радове и презентације је изложило 13
аутора. Модератори у два радна дела били су Стјепан Прутки (Државни архив
у Вуковару) и Мирјана Обрадовић (Историјски архив Београда) и Синиша
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Домазет (Архив Босне и Херцеговине) и Јасмина Латиновић (Историјски архив
Београда). У паузи је представник фирме Ceiba из Чешке заинтересованима
представио производни програм ове фирме везан за опрему за конзервацију и
рестаурацију.
Радове су представили Славен Чоловић (Архиви Србије у бинарном
систему. Технолошки искорак или дигатилни мрак), др Татјана Кикић (Архивистика и нормативни оквир у контексту дигитализације административне
мреже Републике Србије), Марија Тодоровић (Предности и недостаци традиционалног и дигиталног окружења за архиве), Кјара Латронико (Chiara Latronico) (The Golden Agent. Disambiguating name entities), Зорица Нетај (Претраживач културног наслеђа – Место промоције архивских збирки фотографија),
Стјепан Прутки (Топотека као виртуелни архив – примјери сурадње архива и
заједнице), мр Есаф Левић и Асмир Зечић (Дигитализација и управљање дигитализованом архивском грађом у Служби за архив Брчко дистрикта), Синиша
Домазет (Поглед из прошлости – Рестаурација и дигитализација нетипичних
фотографских формата у Архиву Босне и Херцеговине), Зоран Вукелић
(Интернет у служби ''спољне службе''), Јасмина Латиновић и Југослав Вељковски (Електронски документи и постојећи правилници о канцеларијском
пословању), Бојана Јовац и Јелена Ковачевић (Архиви на путу ка савременом
архивском пословању), Сузана Петровић и Милена Јовановић (Дигитализација
или микрофилмовање) и Маја Николова (Предности дигитализоване архивске
грађе. Фонд Војислава Борића).
Након паузе, истог дана започета је друга сесија на тему Архивска служба данас и у будућности – актуелна питања и проблеми. Уводно предавање
о раду и проблемима архива у Србији дала је Верица Филиповић, архивски
саветник на пословима Матичне службе Архива Србије, а затим је своје радове
изложило још пет излагача. Модератори овог дела били су Милена Поповић
Субић (Архив Војводине) и Марија Тодоровић (Историјски архив Крагујевац).
Радове су изложили Предраг М. Видановић (Архивска грађа – културно
или национално добро?), проф. др Изет Шаботић (Политика и политизација и
њен утицај на архивску службу – босанксохерцеговачко искуство), Данијела
Бранковић (Удео образовања у поступку професионализације архивске струке
у Србији), Милена Поповић Субић (Примена Закона о заштити података о
личности), док је Снежана Петров (Конзервација – јуче, данас, сутра) била
спречена да узме учешћа у раду саветовања. Радни део је завршен излетом до
манастира Светог Николе у Јежевици и свечаном вечером.
Трећег радног дана (11. октобар) настављена је сесија започета претходног дана. Модератори у два радна сегмента били су Јасмина Живковић, мср
(ИА Пожаревац) и Бошко Ракић (ИА Крагујевац) и мр Мирјана Богосављевић
(Архив Србије) и Милорад Јовановић (ИА Јагодина).
У току радног дела представљено је укупно 13 реферата: мср Јасмина
Живковић (Категоризација стваралаца архивске грађе у српској архивистици
392

СЛОБОДАНКА ЦВЕТКОВИЋ, Међународно архивистичко саветовање, Чачак...

– искуства и препоруке), Бошко Ракић (Преузимање архивске грађе у периоду
транзиције друштва), Стојанка Бојовић и Мирјана Бошкоћевић (Искуства у
вршењу стручног надзора код приватних предузетника као стваралаца архивске грађе и регистратурског материјала у надлежности Историјског архива
Ниш), Тамара Вијоглавин Манчић (Преглед стручног надзора над заштитом
регистратурне грађе у настајању Скупштине општине Брчко / Влада Брчко
дистрикта Босне и Херцеговине од упоставе до данас), мр Есаф Левић, Емир
Хамзић и Ивана Дамјановић (Архивска грађа у депоима Службе за архив Брчко
дистрикта), Александар Бережнов (Вредновање архивске грађе и регистратурског материјала. Картони зарада – значај и рокови чувања), Милорад Јовановић (Фонд Трговачког обавештајног и инкасо завода ''Кредит-информ'' Београд (1928–1941)), мр Александра Пијук-Пејчић (Значај познавања метода
истраживања и њихова примјена у архивистици), Иван Хофман (Пример визуелизације научно-истраживачког рада. Изложба ''Ми градимо пругу – пруга
гради нас''), Мирјана Обрадовић (Значај легаторства у формирању архивских
фондова Историјског архива Београда), Горан Милосављевић (Лични фондови
Историјског архива Шумадије, драгоцени извор националне историје), Татјана
Сегединчев (Архивска збирка као културно наслеђе), мр Мирјана Богосављевић
(Популаризација архива – култура сећања) и Весна Ђаић-Шкондрић (Културно
пропагандни рад Архива Републике Српске).
Новина овогодишњег саветовања је радионица за архиваре из регистратура, који су запосленима на пословима заштите ван архива могли да поставе
конкретна питања и изнесу своја искуства. Такође, ове године први пут је уприличено додељивање признања ''Најбоља регистратура'' за 2019. годину. Комисију која је одлучивала о пристиглим пријавама чинили су Лела Павловић,
председница АДС, Љиљана Дожић, архивски саветник Архива Војводине и
члан Извршног одбора Архивистичког друштва Србије, и Вукадин Шљукић,
секретар Архивистичког друштва Србије. Носилац овогодишњег признања је
Основни суд у Пожаревцу. Биљани Андрејић, архивару те регистратуре, признање је уручила председница Архивистичког друштва Србије Лела Павловић,
док је Љиљана Дожић прочитала образложење.
Архивистичко друштво Србије је у оквиру саветовања уручило захвалнице Министарству културе и информисања Републике Србије, Архиву Србије,
Граду Чачку, колективу Међуопштинског историјског архива Чачак, Мирославу Дучићу, претходном председнику Архивистичког друштва Србије, Агенцији
''Astor Travel'', УТП ''Моравa'', предузећима ''Метал Системи Плус'' доо Крагујевац, ''Тревис'' доо Београд и ''Digital Archiving Solutions'' доо из Београда.
Комисија за закључке, коју су чинили Милена Поповић Субић (Архив
Војводине), Милорад Јовановић (Историјски архив Јагодина) и Слободанка
Цветковић (Историјски архив Пожаревац), дефинисала је кључне проблеме и
будуће акције Архивистичког друштва Србије на њиховом решавању. Закључ393
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ци су објављени на сајту Друштва. Пред саветовање је објављена и Књига
сажетака, док ће накнадно бити публикован зборник радова. Пријатељи саветовања, трећу годину за редом, били су Метал Системи Плус доо Крагујевац, Тревис доо Београд и Digital Archiving Solutions doo Београд.
***
Немерљив је значај оваквог окупљања архивиста из Србије и региона и
размена знања и искустава, али и дељење заједничких проблема. Ово је била
одлична прилика да се сагледа и тренутни положај архивистике уопште, архивистике у региону, а посебно архивистике у Србији у односу на остале и прилика да се представе различита искуства и решења. Општи је утисак да они који
иду последњи морају имати на уму своју предност, а то је да уче из грешака и
покушаја оних који су кроз неке проблеме већ прошли.
Оно што проистиче као нужност и апел је са овог саветовања јесте
потреба што хитнијег дефинисања законског оквира за архиве и архивску
делатност у Републици Србији, доношење подзаконских аката и ревизија
стручних упутстава односно доношење нових за области које су, пре више
деценија, када су и данас важећа упутства усвајана, биле непознате. Непознанице које доноси електронско канцеларијско пословање и електронско архивирање најлакше ће се разрешити, а поступци и процедуре нормирати кроз дељење заједничких искустава кроз будућа саветовања. Недостатак стручног кадра
уопште и стручног кадра са информатичким знањима, као и проблематика
политичког кадрирања у архивима, готово су заједнички проблем свима у региону. Наглашен је и проблем недостатка адекватног простора за архиве, неопходност функционалнијег опремања простора и унапређења рада кроз обнављање технолошки напредније опреме за рад. Све је то нужно да би архиви
могли да врше функцију због које су и основани, да штите архивску грађу, да је
адекватно промовишу и тиме на најбољи могући начин раде у интересу сопствених држава и народа, али пре свега историјске истине утемељене на архивским изворима.
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Документ Независне Државе Хрватске о логорисању српског становништва
села Кукуњевац у Концентрaциони логор Јасеновац, Топола 4 (2018), стр. 164–
170, Мирко Димић
Један документ Обласног комитета КПЈ за Босанску Крајину, Топола 4
(2018), стр. 171–179, Борис Радаковић
Страдање моје породице, Топола 5 (2019), стр. 221–223, Добрила Кукољ
Прилог истраживању злочина усташа у Лакташима: Цртице о судбинама
људи који су давно нестали, Топола 5 (2019), стр. 224–238, Неда Спасенић
Трнинић
Ставови
Tko je ustao 27. jula i protiv koga, Топола 1 (2015), стр. 217–223, Јосип Јагић
Grobno polje 142, Топола 4 (2018), стр. 183–190, Гавро Буразор
Анализа броја страдалих на подручју општине Козарска Дубица током Другог
свјетског рата, Топола 5 (2019), стр. 241–248, Марко Јанковић
Покољ и зашто не, Топола 5 (2019), стр. 249–258, Предраг Лозо
Прилози
The Educational Philosophy of Yad Vashem, Топола 1 (2015), стр 227–236, Кава
Барух
Изложба ЈУ Спомен-подрује Доња Градина ''Економије јасеновачког логора'',
Топола 1 (2015), 237–238, Милорад Буква
Меморијал Доња Градина, Топола 2 (2016) стр. 247–259, Дејан Мотл
Изложба Економије ужаса – Концентрациони логор Јасеновац и његови погони за истребљење у Бечу, Топола 2 (2016), стр. 260–262, Регина Вониш
Обиљежавање 75 година од почетка геноцида над Србима, Јеврејима и Ромима у концентрационом логору Јасеновац, Топола 3 (2017), стр. 185–198, Тања
Дерикућа
Жути знак, Топола 4 (2018), стр. 193–198, Дејан Мотл
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''Приказ књиге: Slavko Goldstein, Ivo Goldstein (koautor), Jasenovac, Tragika,
mitomanija, istina, Fraktura Zagreb 2016'', Топола 4 (2018), стр. 199–202, Никола
Ожеговић
''Иницијатива за прикупљање фотографија, докумената и предмета који свједоче о страдању цивилног становништва за вријеме Независне Државе
Хрватске'', Топола 4 (2018), стр. 203–210, Тања Тулековић
''Наставни час о Холокаусту'', Топола 5 (2019), стр. 261–265, Бранко Боровница
''Прилог истраживању геноцида над Србима у Независној Држави Хрватској''
(приказ: Јован Мирковић, Страдање Српске православне цркве у Независној
Држави Хрватској'', Свет књиге Београд 2017), Топола 5 (2019), стр. 266–271,
Слободан Наградић
''Релативизација усташких злочина у Независној Држави Хрватској'', Топола 5
(2019), стр. 272–277, Свјетлана Ђуричић
''Reflektions on Donja Gradina from class 5d of Realgymnasium Rämibühl Zürich'',
Топола 5 (2019), стр. 278–279.
III ПРЕГЛЕД САРАДНИКА ЧАСОПИСА
Адамовић, Ведрана
Страдање Јевреја у Приједору 1941/1942., Топола 4 (2018), стр. 97–121.
Илиндански покољ у Приједору 1941. године, Топола 5 (2019), стр. 70–104.
Андрејевић, Андреј
Манастир Моштаница под Козаром, Топола 2 (2016), стр. 11–37.
Бањац, Исидора
Филм као извор за херитолошка истраживања: Примјер филма ''Козара''
(1962), Топола 5 (2019), стр. 184–204.
Барух, Кава
The Educational Philosophy of Yad Vashem, Топола 1 (2015), стр. 227–236.
Бишевац, Славиша
Сведочења двојице јеврејских заточеника логора Јасеновац о страдању Срба,
Топола 1 (2015), стр. 197–211, (коаутор Милош М. Дамјановић)
Боровница, Бранко
Наставни час о Холокаусту, Топола 5 (2019), стр. 261–265.
Буква, Милорад
Изложба ЈУ Спомен-подручје Доња Градина – Економије јасеновачког логора,
Топола 1 (2015), стр. 237–238.
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Буразор, Гавро
Prilog istraživanju humanitarne akcije Dijane Budisavljević, Топола 3 (2017), стр.
47–63.
Grobno polje 142, Топола 4 (2019), стр. 183–190.
Видојковић, Дарио
Jasenovac und der Genozid an den Serben im USK – Im Lishte deutscher
Geschichtsschreibung, Топола 2 (2016) 61 –100.
Вониш, Регина
Изложба Економије ужаса – Концентрациони логор Јасеновац и његови погони
за истребљење у Бечу, Топола 2 (2016), стр. 260–262.
Вуклиш, Владан
Izvještaj Sreskog komiteta KP BiH Bosanska Dubica iz 1945. godine, Топола 1
(2015), стр. 159–196. (коаутор Драган Тркуља)
Završni izvještaj dr Dušana Nedeljkovića o radu Državne komisije za utvrđivanje
zločina okupatora i njhovih pomagača, Топола 2 (2016), стр. 164–243.
From the abyss they came into the asyss they were thrown: Crime and punishment in
the WWII Bosnia Frontier, Топола 3 (2017), стр. 11–37. (коаутор Верица М. Стошић)
Вуклиш, Горан
Сјећање Ђује Вуклиш, Топола 3 (2017), стр. 169–182.
Дамјановић, Милош
Сведочења двојице јеврејских заточеника логора Јасеновац о страдању Срба,
Топола 1 (2015), стр. 197–211. (коаутор Славиша Бишевац)
Холокауст на Космету – студија случаја Косовска Митровица, Топола 2
(2016), стр. 112–139.
Др Нехемије Шенфајн – биографија жртве Холокауста. Топола 4 (2018), стр.
32–50.
Дерикућа, Тања
Обиљежавање 75 година од почетка геноцида над Србима, Јеврејима и Ромима у концентрационом логору Јасеновац, Топола 3 (2017), стр. 185–198.
Димић, Мирко
Страдање српског становништва у селу Гуњевци фебруара 1945. године,
Топола 3 (2017), стр. 153–156.
Православно гробље Урије у Босанској Дубици – стратиште српског становништва за вријеме НДХ, Топола 4 (2018), стр. 62–76.
Документ Независне Државе Хрватске о логорисању српског становништва
села Кукуњевац у Концентарциони логор Јасеновац, Топола 4 (2018), стр. 164–
170.
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Босанска и Хрватска Дубица 29./30. маја 1942. године, Топола 5 (2019), стр.
105–163.
Ђокић, Бојан
Косово и Метохија и Јасеновац: пострадање птице коса у јасеновом дрвећу,
Топола 1 (2015), стр. 114–131.
Ђуричић, Свјетлана
Релативизација усташких злочина у Независној Држави Хрватској, Топола 5
(2019), стр. 272– 277.
Жарић, Дарко
Концентрациони логори у Норвешкој и Аустрији у Другом светском рату (са
освртом на интерниране Топличане), Топола 1 (2015), стр. 132–156.
Јагић, Јосип
Tko je ustao 27. jula i protiv koga, Топола 1 (2015), стр. 217–223.
Јазбец, Саломон
Wikijasenovac: prikaz ustaškog logora smrti na internetskoj enciklopediji, Топола 1
(2015), стр. 100–113.
Koričan, Топола 3 (2017), стр. 95–108.
Koričan, Топола 4 (2018), стр. 122–140.
Јандрић, Жељко
Усташки затвори за Србе у Јајачком срезу током 1941. године, Топола 5
(2019), стр. 205–218.
Јанковић, Марко
Анализа броја страдалих на подручју општине Козарска Дубица током Другог
свјетског рата, Топола 5 (2019), стр. 241–248.
Крејаковић, Силвија
Краљево октобар 1941: жртве масовне одмазде пореклом са подручја које
гравитира Доњој Градини, Топола 4 (2018), стр. 77–96.
Кукољ, Добрила
Страдање моје породице, Топола 5 (2019), стр. 221–223.
Ливада, Светозар
Doživotni sam pacijent genocida, Топола 1 (2015), стр. 212–214.
Лозо, Предраг
Покољ и зашто не, Топола 5 (2019), стр. 241–248.
Лукић, Сандра
Kratak pregled memoaristike o sistemu koncentracionih logora Jasenovac, Топола 2
(2016), стр. 41–60.
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Љубичић, Марина
Покољ у селима Паланчиште и Јеловац кроз документа и свједочења преживјелих, Топола 1 (2015), стр. 88–99.
Документација гробља Мирогој о страдању козарске дјеце, Топола 3 (2017),
стр. 109–138.
Сјећање Драгутина Челице, Топола 4 (2018), стр. 156–163.
Мотл, Дејан
Kraj logora III – Ciglana, Топола 1 (2015), стр. 31–51.
Сјећање на Шуа, Топола 2 (2016), стр. 155–163.
Меморијал Доња Градина, Топола 2 (2016), стр. 247–259.
Јасеновачки крематоријум, Топола 4 (2018), стр. 11–31.
Жути знак, Топола 4 (2018), стр. 193–198.
Наградић, Слободан
''Прилог истраживању геноцида над Србима у Независној Држави Хрватској''
(приказ: Јован Мирковић, Страдање Српске православне цркве у Независној
Држави Хрватској'', Свет књиге Београд (2017), стр. 266–271.
Ожеговић, Никола
Приказ књиге: Slavko Goldstein, Ivo Goldstein (koautor), Jasenovac, Tragika, mitomanija, istina, Fraktura Zagreb 2016, Топола 4 (2018), стр. 199–207.
Радаковић, Борис
Један документ Обласног комитета КПЈ за Босанску Крајину, Топола 4
(2018), стр. 171–179.
Радановић, Милан
Glas Koncila – nastavak relativizacije i prikrivanja ustaških zločina na primjeru feljtona Igora Vukića, Топола 1 (2015), стр. 52–87.
Раилић, Остоја
Страдање породица Вила из Горњег Јеловца и Стојнић из Побрђана, Топола 3
(2017), стр. 139–152.
Спасенић-Трнинић Неда
Прилог истраживању злочина усташа у Лакташима: Цртице о судбинама
људи који су давно нестали, Топола 5 (2019), стр. 224–238.
Стошић, Верица
From the abyss they came into the asyss they were thrown: Crime and punishment in
the WWII Bosnia Frontier, Топола 3 (2017), стр. 11–46 (коаутор Владан Вуклиш)
Тахири, Ален
Romi na području Savske banovine u popisu stanovništva iz 1931. i 1948. godine,
Топола 3 (2017), стр. 82–94.
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Тркуља, Драган
Izvještaj Sreskog komiteta KP BiH Bosanska Dubica iz 1945. godine, Топола 1
(2015), стр. 159–196. (коаутор Владан Вуклиш)
Тулековић, Тања
Село Доња Градина, Топола 1 (2015), стр. 13–27.
Страдање породице Стојнић, Топола 2 (2016), стр. 143–154.
Принудни канибализам у концентрационом логору Јасеновац, Топола 3 (2017),
стр. 64–81.
Сјећање Милке Сумрак, Топола 4 (2019), стр. 143–155.
Иницијатива за прикупљање фотографија, докуменaта и предмета који свједоче о страдању цивилног становништва за вријеме Независне Државе
Хрватске, Топола 4 (2018), стр. 203–210.
Страдање породице Босанац, Топола 5 (2019), стр. 164–183.
Ћирић-Павловић, Ана
Anti-Semitism in the Kingdom of Yugoslavia: The Case of Croatia, Топола 2 (2016),
стр. 101–111.
Genocide in the Age of Post-Truth: A Brief Introduction to Semantics, Топола 4
(2018), стр. 51–61.
Ministry of Ungentlemanly Warfare in Yugoslavia: British Secret Services and Partisans in 1943–1944. стр. 51–69.
Шуматић, Гојко
Руска емиграција у Независној Држави Хрватској (1941–1945), Топола 5
(2019), стр. 11–50.
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ИЗ РАДА УДРУЖЕЊА АРХИВСКИХ РАДНИКА
РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ (децембар 2018 – новембар 2019)
Средином децембра 2018. објављен је десети број ''Гласника Удружења
архивских радника Републике Српске''. Јубиларни број часописа је окупио 41
сарадника, a садржи 51 текст, од којих: 1. Архивистика (5), 2. Историографија
(16), 3. Објављивање грађе (12), 4. Прикази и осврти (16), 5. Објављивање
информативних средстава (1) и 6. Извјештај о раду Удружења (1).
Уз стогодишњицу Великог рата (1918–2018), објављивањем сјећања
Уроша Стефановића, српског добровољца, соколаша и трговца, носиоца
Албанске споменице, Златне медаље Милоша Обилића и Румунског крста,
Удружење је јануара 2019. успјешно окончало још један издавачки пројекат.
Сам Стефановић је рукопис, који се чува у Архиву Републике Српске, именовао као ''Мој пут у живот''. Рукопис је за штампу припремио Љубомир Пувачић,
док је др Ђорђе Микић аутор уводног текста.
У марту 2019. Удружење је издало осмо измијењено и допуњено издање
књиге Зорана С. Мачкића ''Канцеларијско и архивско пословање''. Књига је
обима 640 страница, садржи 23 основна поглавља и низ прилога (прописи,
огледни примјери општих аката и др.).
Поводом Дана Архива Републике Српске (20. април) и Дана града Бањалуке (22. април) у вијећници ЈУ Бански двор – Културни центар у уторак 22.
априла 2019. промовисана је монографија Верице М. Стошић и Небојше Радмановића "Бањалука центар Врбаске бановине". На промоцији монографије говорили су директор Архива Републике Српске мр Бојан Стојнић, рецензенти мр
Зоран Пејашиновић и др Боривоје Милошевић и аутори Верица М. Стошић и
Небојша Радмановић.
Монографија је 22. октобра 2019. промовисана и на 64. међународном
сајму књиге у Београду, којом приликом су говорили су: мр Бојан Стојнић,
рецензент др Боривоје Милошевић и аутори Верица М. Стошић и Небојша Радмановић.
Након промоција у Бањалуци и на Београдском сајму књига, издања
''Српска православна црква и руска емиграција (1920–1940)'' и ''Из Родине у
Бањалуку. Руска емиграција у Бањалуци'' представљена су 13. јуна 2019. у
Дому руског зарубежја ''Александар Солжењицин'' у Москви. Модератор промоције била је Татјана Иринархова, координатор балканских програма Дома
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руског зарубежја. Помоћ у припреми промоције пружили су Амбасада Руске
Федерације у БиХ и Представништво Републике Српске у Руској Федерацији.
У сарадњи са Архивом Републике Српске, Удружење је средином марта
2019. издало други том зборника докумената под насловом ''Школство у Врбаској бановини 1929–1941''. Зборник је за штампу приредио мр Горан Ђуран,
архивиста, док је аутор уводног текста др Гојко Маловић. Рецензије су потписали др Ђорђе Микић и др Боривоје Милошевић. Зборник садржи 480 општих
докумената, избор прописа из области школског законодавства, 526 аката о
отварању и затварању државних народних школа, дјечјих забавишта, домаћичких школа и течајева и о давању назива државним народним школама, те 1.596
рјешења о постављењу наставног кадра у државним народним школама у Врбаској бановини.
Удружење је у сарадњи са Архивом Републике Српске и ЗП "Електрокрајина" АД Бањалука мајa 2019. објавило монографију "Електрокрајина Бањалука 1947–2017", чији су аутори угледни историчари и архивски радници мр
Бојан Стојнић, Љубица Ећимовић и проф. др Ђорђе Микић, а рецензенти мр
Сека Кузмановић, др Гојко Маловић и др Боривоје Милошевић.
Као заједнички пројекат Архива Републике Српске, Историјског архива
Ужице и Удружења архивских радника Републике Српске, објављена је фотомонографија ''Мостови на кривој Дрини'' аутора Жељка Марковића, директора
Историјског архива Ужице. Аутор уводног текста је др Илија Л. Мисаиловић.
У сарадњу на истој тематици, а у оквиру пројекта "Дани европског насљеђа –
подршка прекограничним пројектима 2019", укључио се и Државни архив Црне
Горе. Резултат те сарадње је објављивање двојезичне фото-монографије ''Мостови на кривој Дрини (The Bridges over the winding Drina River)'' аутора Ж.
Марковића.
Удружење је почетком новембра 2011. објавило ''Библиографију часописа Гласник Удружења архивских радника Републике Српске (2009–2018),
коју су приредили мр Бојан Стојнић и Зоран С. Мачкић.
Поводом Дана Архива Републике Српске и Дана града Бањалуке приређена је изложба архивских докумената ''Бањалука центар Врбаске бановине''.
Аутори изложбе и каталога су архивски савјетници Верица М. Стошић и Небојша Радмановић и виши архивиста мр Владан Вуклиш. Изложбу је 22. априла у
Културном центру Бански двор отворио градоначелник Бањалуке мр Игор
Радојичић. Изложба је 4. септембра 2019. гостовала у Архиву Југославије у
Београду у оквиру манифестације "Дани Српске у Србији". У сарадњи са
Представништвом Републике Српске у Аустрији, а у оквиру манифестације
"Дани Србије и Српске у Аустрији", иста изложба је приређена 16. октобра у
свечаној сали 10. бечке општине.
У уторак 21. маја 2019. Удружење је у сарадњи са Архивом Републике
Српске у Музичком павиљону приредило промоцију књиге Макса Бергхолца
"Насиље као генеративна сила: идентитет, национализам и сјећање у једној
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балканској заједници". На промоцији књиге говорили су аутор Макс Бергхолц,
историчар и ванредни професор Универзитетa Конкордија у Монтреалу, Владан Вуклиш, архивиста и историчар (Архив Републике Српске) и Милан Радановић, историчар (Архив Срба у Хрватској).
Заједничка изложба Историјског архива Ужице, Архива Републике Српске и Удружења архивских радника Републике Српске ''Мостови на кривој
Дрини'' аутора Жељка Марковића је отворена 20. маја у Светосавској галерији
у Зворнику, у оквиру програма обиљежавања Дана града Зворника. Изложбу је
отворио Бојан Ивановић, замјеник градоначелника Зворника. У оквиру пратећег програма "Дринске регате", иста изложба је постављена 17. јула у галерији
Установе "Култура" у Бајиној Башти.
Поводом обиљежавања 90 година постојања и рада Института за јавно
здравство Републике Српске, у малом изложбеном салону Културног центра
Бански двор приређена је 25. октобра 2019. изложба архивских докумената
"Социјално-хигијенске установе у Врбаској бановини (1929–1941)" аутора мр
Бојана Стојнића. Изложба је приређена у сарадњи Архива Републике Српске и
Удружења архивских радника Републике Српске.
Поводом обиљежавања 50 година од катастрофалног земљотреса, Архив
Републике Српске, Удружење архивских радника Републике Српске и Музеј
савремене умјетности Републике Српске приредили су изложбу "Земљотрес у
Бањалуци 1969: солидарност, обнова и изградња". Архивску поставку изложбе
потписао је архивиста-информатичар Саша Ђукић из Архива, а умјетничку
виша кустоскиња Жана Вукичевић из Музеја савремене умјетности. Изложбу
прати двојезични илустровани каталог ''Земљотрес у Бањалуци 1969: солидарност, обнова и изградња (Earthquake in Banjaluka 1969: solidarity, recovery and
development)'', чији су аутори мр Владан Вуклиш и Жана Вукичевић. Изложбу
је 26. октобра 2019. у Изложбеном салону бана Светислава Тисе Милосављевића у Културном центру Бански двор отворио градоначелник Бањалуке г. Игор
Радојичић.
У организацији Архива Републике Српске и Удружења архивских радника Републике Српске, у Хотелу ''Лавина'' на Јахорини је 13–15. маја 2019.
одржан 15. семинар ''Канцеларијско, архивско и електронско пословање''. Предавачи на семинару били су мр Маријана Тодоровић Билић, Љубица Ећимовић,
Оливера Околић и Саша Ђукић. Семинар је окупио 40 учесника.
Наредни семинар, шеснаести, такође у организацији Удружења архивских радника Републике Српске и Архива Републике Српске, одржан је у Хотелу "Централ парк" у Требињу 16–18. октобра 2019. Семинар је окупио 44 учесника. Предавачи на семинару били су архивисти мр Маријана Тодоровић
Билић ("Управљање документарном грађом"), Оливера Околић ("Законодавство у архивској дјелатности"), Љубица Ећимовић ("Захватање, претварање и
чување документарне грађе у дигиталном облику" и "Доступност документаци415
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је"), Андријана Радовић ("Излучивање безвриједног материјала") и Саша
Ђукић ("Смјернице за пројекте дигитализације"). На семинару су одржане и
двије радионице: "Излучивање безвриједног материјала" и "Архивска књига"
(мр Маријана Тодоровић Билић и Оливера Околић). Спонзори семинара биле
су компаније "Sector ADS" Бањалука и "Микрографија" Сарајево, акредитовани
понуђачи услуга дигитализације и микрофилмовања документарне грађе на
територији Републике Српске.
Комисија за стручне испите и признавање стручних архивских звања је
организовала полагање стручних архивских испита. Небојша Мићић из Добоја
је стекао звање архивисте, док је осам лица положило стручни испит за раднике на пословима заштите јавне документарне грађе ван архива.
Чланови Удружења су у извјештајном периоду активно учествовали у
раду Архивистичког удружења Босне и Херцеговине. У сарадњи са Архивистичким удружењем Босне и Херцеговине и Архивом Републике Српске, у
Лакташима је 5–7. јуна 2019. организован 3. конгрес архивских радника Босне
и Херцеговине. Конгрес је организован у оквиру обиљежавања Међународне
седмице архива и 9. јуна, Међународног дана архива. Програмски оквир Конгреса чиниле су сљедеће четири сесије: Архиви у ери дезинформација, Архиви
и образовање (1 и 2) и Архивска грађа из/о Босни и Херцеговини ван Босне и
Херцеговине.
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ЂУРО ТОШИЋ
(Жљебови, Соколац, 1. октобар 1946 – Београд, 6. фебруар 2019)
(In memoriam)
У сриједу 6. фебруара 2019. све нас је затекла
тужна вијест – послије краће и тешке болести умро
је наш професор, колега и пријатељ Ђуро Тошић.
Пет дана касније, у понедјељак, 11. фебруара сахрањен је на гробљу Лешће у Београду. Тешко је у
неколико страница описати животни пут нашег
покојног професора. О њему би се могло писати
надуго и нашироко, и опет да остане нешто што би
се пропустило. Основну школу и гимназију успјешно је окончао у Сокоцу. Затим је уписао економски
факултет, који је послије неколико година напустио
због љубави према историји. Дипломирао је на
Филозофском факултету у Сарајеву (Одсјек за историју). Одбранио је магистарски рад Босанска држава за владавине краља Дабише на Филозофском факултету у Београду 1976. године. Шест година касније
(1982), на истом факултету, одбранио је докторску дисертацију Трг Дријева у
средњем вијеку, и то под менторством академика Симе Ћирковића. Од 1971. до
1992. радио је на Филозофском факултету у Сарајеву на предметима Историја
народа Југославије – средњи вијек и Помоћне историјске науке. Често је истицао како је у то вријеме било веома тешко засновати радни однос на факултету.
Било је неопходно да неко буде пензионисан, како би друга особа била примљена. Професор Тошић се посебно поносио чињеницом да је он на тај начин
''замијенио'' великог научника Анту Бабића: ''Посљедње што је Анто Бабић урадио на Филозофском факултету у Сарајеву прије пензионисања јесте да потпише реферат за моје запослење, што је са задовољством учинио'', знао је професор Тошић неријетко да исприча. Ову епизоду из његовог живота поменуо је и
наш професор Никола Поповић, који је у име Академије наука и умјетности
Републике Српске одржао говор на сахрани професора Тошића. Школску
1979/80. провео је, као стипендиста италијанске владе, на специјализацији на
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Државном универзитету у Риму. Једно вријеме био је предсједник Друштва
историчара Босне и Херцеговине.
Почетком априла 1992. професор Тошић избјегао је из Сарајева у родно
мјесто. Судећи по његовој причи, он уопште није био упућен у тадашња збивања. Наиме, тада је отишао са породицом на викенд у Жљебове, планирајући да
се врати на посао у понедјељак. Међутим, када је дошао на станицу у Сокоцу,
ниједан аутобус није ишао у Сарајево. Отишао је код сестре у стан и позвао
декана Филозофског факултета у Сарајеву професора Кустурицу да се извини и
да објасни зашто не може тај дан доћи на посао. Овај му је одговорио: ''Ђуро,
човјече, јеси ли ти нормалан? Видиш да се пуца на све стране и да је рат већ
почео. Гдје год да си, боље него да си овдје. Остани и мируј док се не буде
видјело шта ће бити даље''. Тошић је често у разговору са мном истицао своју
захвалност професору Кустурици, ''јер ко зна шта би било са мном да ми то
није рекао''. Иначе, из тих првих ратних мјесеци потиче и прича о Ђури Тошићу са Филозофског факултета у Сарајеву. Када се ситуација мало смирила, у
љето 1992. (вјероватно је трајало примирје) засједало је Наставно-научно вијеће Факултета. Један од професора узео је ријеч и осврнуо се на радне колеге
Србе који су напустили град. А онда је рекао: ''Ето, на примјер, Ђуро Тошић
отишао на Романију, оформио чету, убија, пљачка, силује, брада му довде израсла'' (показао је до пупка). На то је реаговао професор Марко Шуњић, који је
рекао: ''Све могу разумјети, и да Ђуро убија, пљачка, силује, али да му је брада
за три мјесеца нарасла толико, е то никако не могу да прихватим''. Велики професор и човјек је тиме све рекао. Не само због тога, већ и због многих других
квалитета, професор Тошић је, кроз сузе, о Марку Шуњићу увијек причао са
таквим поштовањем и епитетима. Почетком септембра 1992. Ђуро Тошић
почео је да ради у Историјском институту САНУ у звању вишег научног сарадника. У тој институцији био је запослен до пензионисања 2013. године. Од
1994. био је ангажован као гостујући професор на Филозофском факултету у
Бањој Луци. Поред тога је радио и на Филозофском факултету у Палама. Године 2008. постао је члан Академије наука и умјетности Републике Српске.
Добитник је награде на Ћоровићевим сусретима историчара и књижевника,
који се сваке године у септембру мјесецу одржавају у Билећи и Гацку.
Ђуро Тошић је објавио неколико књига и већи број радова. Његове књиге су: Трг Дријева у средњем вијеку, Сарајево 1987; Требињска област у средњем вијеку, Београд 1998; Средњовјековна хумска жупа Дабар, Београд 2005;
Средњовјековна туробна свакодневница (од проститутке, преко вјештице до
вампира), Београд 2012. У својим радовима углавном се бавио слабије познатим темама из привредне и друштвене историје средњовјековне Босне, као што
су: поједини босански тргови (Дријева и Брштаник); требињска област с посебним освртом на историјско-географски смјештај, привредни развој и свакодневни живот на том подручју; поједине дубровачке породице (Примовићи и
Хранковићи); важније личности у развоју државне организације средњовјеков420

AРАНЂЕЛ СМИЉАНИЋ, In memoriam: Ђуро Тошић

не Босне (протовестијари Трипе Бућа и дубровачки презбитер Ратко); односи
Босне и Османлија од Косовске до Ангорске битке; Власи на подручју источне
Херцеговине; важне личности из историје Босне, али слабије обрађене у историографији (војвода Петар Павловић, краљица Катарина, Сандаљева удовица
Јелена Хранић); споредна грана породице Косача, породица Паштровић (највише о Остоји Паштровићу и његовом учешћу у дипломатском животу); монашење становништва у средњовјековној Босни; брачна бигамија и раводи бракова;
итд. Оно што је важно истаћи јесте да су сви његови радови засновани на необјаљеној изворној грађи, те су као такви дали знатан допринос развоју сазнања
о средњовјековној Босни. Заиста су бројна и разнолика тематска подручја којима се бавио професор Тошић. Нећу овом приликом наводити све његове радове, односно теме које су биле предмет његових истраживања. У плану је публиковање Споменице посвећене професору Тошићу, која ће у једном свом дијелу
садржати комплетну његову библиографију. На овом мјесту навешћу само оне
његове радове које је објавио у Гласнику Удружења архивских радника Републике Српске: Црквено поништење једног брачног уговора, ГУАРРС 1 (2009),
435–441; И још један брачни бродолом – ''contra omnem sanctionem sacrosanctem romane ecclesie'', ГУАРРС 3 (2011), 365–370; Иван Миошић из Дабра –
домазет у улози будућег кућног домаћина, ГУАРРС 4 (2012), 341–347; Брачна
превара на теразијама правде (Убијени властелин Франческо Димитрија
Рањина ''dedit causam mortis sue''), ГУАРРС 4 (2012), 349–356; Подметање
коња господару у невољи: општа мјеста или стварне историјске чињенице?,
ГУАРРС 5 (2013), 117–126.
Сви наведени подаци су општепознате чињенице, али из њих не можемо
сазнати какав је професор Ђуро Тошић био као универзитетски наставник,
односно какав је био као научник. Најкраће речено – посебан и непоновљив.
Као гостујући професор на Филозофском факултету у Бањој Луци био је ангажован од оснивања Факултета (1994) до прољећа 2014. године. Предавао је
Српску и јужнословенску историју средњег вијека 1 и Помоћне историјске науке. Након тзв. Болоњске реформе (2007) изводио је наставу из предмета Национална историја раног средњег вијека 1 и 2 и Помоћне историјске науке 1 и 2.
Узгред да кажем да није био присталица Реформе и бодовања кроз присуство,
семинаре и колоквијуме. То се најбоље види из његових ријечи: ''Колега (обраћао се мени), ако траже од Вас неке бодове, ви то водите, али ја ћу наставити
по старом, као и до сада што сам радио – оно што знају (мислио је на студенте)
нека покажу на писменом и усменом дијелу испита''. И тиме се руководио све
до пензионисања.
Градиво из наведених предмета није претјерано атрактивно за студенте,
те ни предавања професора Тошића нису била превише занимљива. Било је то
чувено читање са картица специфичним гласом који се чуо не само у тој, већ и
у сусједним учионицама, па и у ходнику нашег студијског програма. Мислим
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да је и сам професор тога био свјестан, те је често у предавање знао да унесе
дозу хумора. Обично су то били његови коментари на неке личности или збивања из материје коју је управо предавао. Није то био банални хумор који у тренутку изазива смијех, већ је то више био двосмислени хумор, који изазива одушевљење тек након краћег или дужег размишљања међу студентима. Тешко се
сјетити свега, али и данас се препричава његова упадица: ''Је л' то неко наше
грло?'', када неки студент отвори, а затим затвори врата схвативши да је погријешио учионицу. Или када предаје о устоличењу корушких војвода, па наводи
да су новог војводу на коњу водили три пута око тзв. ''Кнежевог камена'', па
саопшти: ''А сироти војвода ни сам не зна шта га је снашло''. Много важнија од
тога је његова преданост предавањима и максимална посвећеност студентима.
Иако је био гостујући професор, он је морао да пређе комплетно градиво из
предмета за које је био одговоран. Због тога су предавања трајала од 9 часова
ујутру до касног послијеподнева. Како су се његови доласци често поклапали
са испитима, дешавало се да је понекад од јутра до вечери боравио на Факултету.
Испите је схватао веома озбиљно, те су понекад знали трајати и по сат
времена, можда и више. Његове ријечи: ''Аферим, колега'', када студент послије
дужег размишљања одговори на неко сасвим лагано питање, и данас се препричавају. Дешавало се да студент одговара, заврши оно што је имао рећи, а онда
наступи тишина. Не проговара студент (мислећи да је све рекао), не проговара
ни професор Тошић (очекује да студент настави), и тако то траје пет или десет
минута. А онда професор Тошић каже: ''И, хоћемо ли колега?''. А онда студент
настави, али почне да прича оно што је већ испричао (мислећи да га професор
није слушао). Тада се укључи професор Тошић и каже: ''Па то сте већ рекли''.
Тада студент заћути и исход се зна. Наравно, и сам професор Тошић био је
свјестан да је пролазност код њега ниска, па би се понекад и правдао: ''Али
колега, Аранђелу (само он је користио тај вокатив за моје име), шта ја да радим
кад они не знају. Не могу их пустити, а опет не могу ни да их оборим, тешко ми
је. Ја највише волим да студент сам, када већ види да не зна за пролаз, одустане''. Да ли због тога или због нечега другог, студенти су га прозвали Ђурашин
Страшни. Не знам како је он сазнао за то, али када ми је рекао за тај надимак,
био му је толико симпатичан, те се смијао од срца, уз ријечи: ''Колега Аранђелу, није ваљда да сам ја толико страшан студентима да ме тако назову?''. Све
ово јасно сугерише да је Ђуро Тошић био један од оних професора које студенти не воле превише током предавања или испита, али које истински заволе
касније, када се све то заврши. Због тога не изненађује да је он временом стекао култни статус на нашем студијском програму, те је постао нека врста
легенде коју већина обожава.
Ако је као универзитетски професор био посебан, онда је као научник
био изузетан и непоновљив. У својим радовима и књигама доносио је необјављену грађу и објављене изворе, уз нова тумачења, претпоставке и могућности.
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Увијек је доносио нешто ново и необично, али оно што га дефинитивно издваја
од осталих јесте веома лијеп стил писања, који се толико приближавао књижевности, а самим тим и оним читаоцима који се не баве искључиво историјом.
Истина, у том погледу треба разликовати два периода у његовој научној активности. У првом периоду углавном се држао устаљених норми у писању научних радова, без превише слободних ријечи и реченица. Међутим, у другом
периоду своје активности, отприлике у радовима и књигама насталим након
2000. године, ''опустио је перо'' и почео много слободније да пише. Право је
задовољство читати те радове, јер су писани тако лијепим стилом да би свако
од нас волио да пише на сличан или исти начин. Такође, знао је да народне
умотворине, па чак и неке колоквијалне изразе, користи на правим мјестима.
Зато и није случајно што његови радови садрже много позитивног хумора који
краси наш народ. У том погледу врхунац представља текст о проституткама у
његовој посљедњој књизи.
Још једна позитивна особина красила је професора Тошића – помоћ младим историчарима на почетку њихових научних каријера. Међу бројним примјерима издвојићу два која се непосредно односе на мене. Први је када сам
бранио магистарски рад крајем јуна 2007. Професор Тошић је тако детаљно
прегледао мој рад да сам на скоро свакој страници имао указивања на грешке,
упозорења, појашњења, могућности коришћења још неких извора и литературе,
да сам све те његове сугестије касније користио приликом приређивања за
штампу појединих поглавља магистарског рада за своје радове у научним часописима. А шта тек рећи за моју докторску дисертацију од готово 1000 страница. Најприје професор Тошић није хтио да потпише извјештај о оцјени докторске дисертације док је не прочита, што ја и данас изузетно цијеним. Како је
дисертација била у два тома, најприје је узео и понио за Београд први, а након
два мјесеца и други том. Касније, након одбране у априлу 2013. године, када
сам отворио рукопис дисертације који је био код њега, видио сам да је све било
подвучено, са указивањем на грешке и пропусте, обогаћено његовим савјетима
шта би требало урадити да рукопис буде још бољи приликом публиковања.
Многима је остала у сјећању реченица професора Тошића изговорена на одбрани моје докторске дисертације: ''Колега Аранђелу, ви сте ваш докторат писали
пет година, а ја сам га читао пет мјесеци''.
Дружећи се са професором Тошићем уочио сам нешто што нисам код
других научника. Он је био толико посвећен ономе што ради да је, када и није
радио, размишљао о темама којима се тренутно бави. Чак је при томе ишао и ка
правој опсесији. Издвојићу два примјера. Први се односи на 2011. годину, када
је припремао рад за научни скуп у Јајцу (а тај одлазак у Јајце посебна је прича –
о томе нешто ниже). Како је једна од кључних личности у том раду био неки
Добретић, кад год би дошао у Бању Луку, само би о њему причао. У међувремену је чуо да у близини Јајца данас постоји општина Добретићи, а како сам ја
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рођен у Јајцу, гдје сам живио до 15. године живота, сваки пут ме је питао да му
кажем нешто више о том мјесту. У исто вријеме бавио се проучавањем калуђерица, тачније тзв. трећередицама, које су у народу биле познате као ''пицокаре''.
И сваки пут када би о њима причао толико се смијао када би споменуо то
''пицокаре''. Други примјер односи се на наредну годину (2012). Тада је припремао књигу о проституткама, вјештицама и вампирима. Ове посљедње није
толико помињао, али зато јесте проститутку Богну из Дубровника и вјештицу
Мрну из Шибеника. О њима је причао сваки пут и у толикој мјери као да их је
лично познавао. И сваки пут је причао са једнаким одушевљењем као да ми
прича први пут.
Посљедњи примјер нисам навео само из тог разлога. Наиме, професор
Тошић није превише вјеровао у превод о процесу против вјештица у Шибенику
(Мрна и њена ћерка), који је још 20-их година прошлог вијека објавио Колендић. Умјесто тога он је желио да користи оригинални спис који се и данас налази у Бискупском архиву у Шибенику. Боравећи у Јајцу новембра претходне
године (2011), замолио је надбискупа врхбосанског Винка Пуљића да искористи своје везе, те му на тај начин омогући истраживање у поменутом архиву.
Он је изашао у сусрет професору Тошићу, али сада се појавио нови проблем –
како отићи у Шибеник. Професор Тошић је био мало ''потежак'' када је требало
изаћи из устаљених шаблона путовања, па је почео тражити друга рјешења.
Није помогло ни то што сам му нашао чувеног превозника из наших крајева
Жељка Шапоњу, који свакодневно таксира на релацији Бања Лука – Шибеник/Задар. ''Ма то је мени напорно, колега'', тада ми је одговорио. Онда сам му
је рекао да имам тетку и тетка у Рогозници код Шибеника, те да ћу код њих
љетовати. Одмах је одушевљено рекао: ''Ето рјешења – таман ћете Ви, колега,
отићи један дан у архив и усликати те списе за мене''. Пристао сам, након чега
сам добио број телефона дон Олега Петровића, надлежног за Бискупски архив.
Након што сам га контактирао, све смо договорили. Сачекао ме је у близини, а
затим и одвео у архив. А онда се десило нешто чему се уопште нисам надао:
''Колега, имате 20-ак минута да нађете и усликате те документе''. Дакле, у питању је била класична опструкција. Књига коју сам добио била је огромна, а времена мало. Да сам бар приближно знао гдје да тражим, али нажалост нисам. На
брзину сам прешао све странице, али те списе нисам нашао. Са жаљењем сам
то саопштио професору Тошићу, који је након тога само слегнуо раменима,
уздахнуо и рекао: ''Онда ћу морати објавити према Колендићевом издању''.
Као најљепши период свог живота професор Тошић је наводио своје
младалачке дане, оне који су се дешавали 70-их и 80-их година прошлог вијека.
Често је евоцирао своја сјећања на Дубровник и тамошњи архив. Какав га је
истраживачки жар тада држао најбоље свједоче његове ријечи: ''Тада је архив
радио двократно, ујутру од 8 до 12, а онда послије подне од 5 до 8 сати. У
међувремену одем се мало окупати, нешто ручати, а онда назад у архив. Читам
неки документ, дође крај радног дана и морам га оставити. Вратим се у собу,
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легнем и не могу дочекати јутро да наставим са читањем да видим шта је даље
било''. Од професора Тошића сам чуо и неке занимљиве анагдоте из Дубровачког архива, које су углавном везане за покојног професора Богумила Храбака.
Боравећи у Дубровнику и истражујући у архиву професор Тошић је стекао
углед међу архивским радницима. Колико су поштовање имали према њему
увидио сам у јулу 2008. године када сам истраживао у Дубровачком архиву.
Једног дана службеница у читаоници ме позива и говори ми да имам телефонски позив. Питам се ко ме уопште сада може звати. Узимам слушалицу и чујем
добро познати глас: ''Добар дан, колега Аранђелу''. Наравно, професор Тошић,
који ми је том приликом издиктирао које све странице и које серије да усликам
јер му требају за рад који је у то вријеме писао. Када сам завршио са разговором, службеница ми је рекла: ''Шта год за професора Тошића треба, само реците и ми ћемо донијети и то скенирати''. Тада сам схватио колико су они поштовање имали према њему и природно да сам осјетио изузетан понос што сам
његов асистент, те да се на то увијек могу позвати када у будућности будем
истраживао у том архиву.
Нешто раније обећао сам причу о Јајцу, па је права прилика да је наведем. У новембру 2011. у том граду требало је да се одржи научни скуп посвећен 550. годишњици крунисања Стјепана Томашевића. Свој рад за тај скуп
пријавио је и професор Тошић, али се дуго двоумио да ли да иде или не. ''Не
знам, колега, како ћу то организовати са наставом..., а и то Јајце, како доћи до
њега... а и кад бих дошао не знам куда би требало кренути, да се још не бих
изгубио'' и слични изговори били су уобичајени репертоар изјава професора
Тошића када би дошао у Бању Луку. Ја сам га наговарао да ипак иде и на крају
је пристао када сам му рекао: ''Ништа не брините, идем и ја са Вама, а када
дођемо на станицу водим Вас гдје год треба''. Његов одговор је био: ''Ако је
тако, колега, онда идем''. Тада је дошао у Бању Луку нешто раније – обавио је
наставу у сриједу и четвртак, а у петак ујутру био је спреман за пут. Сјећам се
да су тада поред нас двојице путовали још и Тамара Вуковић из Академије наука и умјетности Републике Српске, Павле Драгичевић са Студијског програма
историје на Филозофском факултету у Бањој Луци, и колега Невен Исаиловић
(професор Тошић га је прозвао ''млади геније'') из Историјског института
САНУ из Београда. У аутобусу је било мало путника, који су се вјероватно
питали ко су ови чудаци који не престају да причају о прошлости уз показивање неких локалитета са стране. Неколико километара од Јајца показао сам професору Тошићу скретање за Добретиће и он је у том смјеру пар минута замишљено гледао.
Када смо дошли у Јајце, увидио сам колика је величина наш професор.
Оног тренутка када су га видјели колеге из Загреба и Сарајава, били су толико
одушевљени да је један од њих рекао: ''Ово ће бити одличан скуп чим се на
њему појавио Ђуро Тошић, који је тренутно најбољи познавалац средњовјеков425
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не Босне''. И заиста, на скупу су се обистиниле ове ријечи. Не само да је професор Тошић имао сјајан рад, већ је на сваки други рад имао нешто да каже, односно да дода. Морам истаћи да је то радио на један феноменалан начин – не са
намјером да било кога увриједи или да умањи вриједност рада, већ напротив, са
адекватним аргументима и жељом да ти радови буду много бољи него што су
били у првобитном рукопису. Имао сам осјећај да су и други тако доживјели
његове коментаре. И сам свјестан великог признања, у једном тренутку ми се
окренуо и рекао: ''Колега, заиста ми је драго што сам дошао на овај скуп.
Погријешио бих да нисам дошао''. Овом приликом морам истаћи и једну његову другу особину – скромност. Наиме, када га је неко, да ли од колега или из
публике, не могу да се сјетим, означио као тренутно најбољег познаваоца
босанског средњовјековља, он је само рекао: ''Док је жива професорица Десанка Ковачевић Којић, она је најбољи познавалац. А има ту још и младих људи
који знају више од мене''. Данас, када са ове временске дистанце посматрам,
дјелује ми да је учешће професора Тошића на скупу у Јајцу била нека врста
његовог лабуђег пјева.
Наравно, тада нисмо знали, али ускоро смо сазнали за његову болест
која га је све више ометала у наставном и научном раду. Ипак, тај период памтићу више у односу на оне раније. Било је то вријеме када смо професор Тошић
и ја почели интензивније да се дружимо. Претходно однос је био више пословне природе, при чему је он посебно цијенио моју одговорност – у сваком тренутку могао је рачунати на мене, на сређене спискове студената, евиденције
предавања и испита, тачност када је ријеч о испитима, темама и писменим
радовима студената. Сада су паузе између предавања постајале све дуже, што
је била прилика да нас двојица често одемо у кафану, гдје смо обично пили –
он еспресо или дупли еспресо, а ја чај. Захваљујући томе сазнао сам много о
професору Тошићу, његовом животу и његовим погледима на прошлост и на
савремени свијет. Сада могу констатовати да ми је то помогло да постанем
много богатија личност. Били су то разговори у којима је више причао професор Тошић, а теме су биле различите – од средњовјековне Босне, преко мушкоженских односа до живота на селу. Волио је да прича о свом селу, о Жљебовима, из дјетињства и младости. Сјећам се приче о његовом омиљеном коњу. Једном приликом професор Тошић одглумио је да га је коњ ударио, а онда је коњ
пришао њему и почео да га њуши и да га подиже, вјероватно у страху да га је
заиста ударио. Одушевио се када сам му рекао да је и мој дјед на селу увијек
имао коње и колико је за њих био везан. Често је знао да ме упита о мом родном крају и историји моје породице и да ли она има везе се чувеним ускоком
Илијом Смиљанићем. А онда би се сјетио свог дјетињства и епских пјесама
које је слушао од својих родитеља. А онда би ме питао, наравно уз широки
осмијех: ''Јесте ли коначно отишли у Пишаћ?'', алудирајући на мој рад из Међународног тематског зборника: Живот и дело академика Богумила Храбака, у
коме сам у посљедњој напомени навео жељу петровачких Смиљанића да посје426
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те село Пишаћ код Удбине, из кога воде поријекло. Професор Тошић је увијек
истицао своју љубав према завичају, што се види и по овим његовим ријечима:
''Колега Аранђелу, највише волим да одем у своје село, у коме будем од краја
јула до краја августа. Мало радим, мало читам, лежим и уживам. Немам телевизор ни радио, да ми ништа не угрожава мир. Имам само ово сокоћало (показује на мобилни телефон), ако буде нешто хитно да ми јаве. А ипак, највише
волим да косим траву, наравно косом. Како ме само тај посао опушта''. Чак смо
се и договарали да ја једне године дођем до њега у Жљебове и да му помогнем
у косидби, али нажалост, то се никада није десило. У овим разговорима често је
помињао и своју супругу и синове, о којима је говорио са великом љубављу и
жељом да не забораве његов родни крај. Колега Жељко Вујадиновић, који је
неколико пута био на крсној слави код професора Тошића, једном приликом ми
је рекао да је он прави весељак и да воли и зна запјевати у ''добром'' друштву.
Можда се то никада не би рекло гледајући професоров озбиљан изглед и држање, али то је доказ више да спољни изглед понекад зна и да превари.
При крају свог излагања морам истаћи још једну особину професора
Тошића – поштење. Он је ову особину необично цијенио, а и сам је се придржавао. Није ни чудо, јер је потекао из сеоске средине у кпјпј и данас ова особина има посебно мјесто. Он се принципа поштења придржавао не само у наставном процесу, већ и у комплетној научној каријери. Са задовољством истичем
да ми је често причао о поштењу мог оца (Јанко Смиљанић Јане, познати фудбалер и трговац, погинуо као борац Војске Републике Српске 1992. године),
тачније о једној епизоди за коју нисам знао. Наиме, професор Тошић је волио
ићи на кафу у хотел ''Палас'' када заврши са обавезама на факултету. На тај
начин упознао се са угледним друштвом из Бање Луке, у коме је био и доктор
Бране Деспот (познати пластични хирург) из Босанског Петровца. Вјероватно
му је једном приликом професор Тошић рекао да је и његов асистент поријеклом из Петровца, те је тако почела прича ко је, шта је, и на крају су утврдили о
коме се ради. Тада му је Бране Деспот рекао за мог оца да је био фудбалер и да
је играо за петровачку ''Младост'' и јајачку ''Електробосну'' у Републичкој лиги
Босне и Херцеговине. За ову причу посебно је значајна епизода са једне уткамице у којој су играчи ''Електробосне'' постигли гол, али су се противнички
играчи жалили на играње руком. Како судије нису видјеле најбоље ту ситуацију, главни судија је рекао: ''Ево, питаћемо Смиљанића, па ако он каже да је
играо руком, поништићу гол, а ако каже да није. гол ће бити признат''. Сви су
пристали на то. Услиједило је питање: ''Смиљанићу, јеси ли играо руком?'', а
онда је Јане одговорио: ''Јесам, признајем, играо сам руком''. Наравно, услиједило је поништавање гола, али се глас о Јанином поштењу и ''образу'' дуго препричавао међу љубитељима фудбала. Гол би био и прошао, али прича о поштењу остаје заувијек. Сада са поносом могу рећи да ми је професор Тошић сваки,
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али баш сваки пут када би дошао у Бању Луку, причао ову причу и дивио се
таквој врсти поштења.
Професора Тошића посљедњи пут сам видио у прољеће 2014. године, и
то у ходнику нашег студијског програма. Тада смо се руковали, а затим су
услиједиле његове ријечи које и данас изазивају бол: ''Колега Аранђелу, питање
је да ли ћемо се икада више видјети на овом свијету''. Нажалост, више се нисмо
видјели. Само смо се још једном чули, и то телефонским путем, у љето исте
године. Замолио сам га да буде рецензент књиге коју сам у то вријеме припремао, али се он извинио и рекао да не може због болести. Било ми је жао због
тога, али сам схватио да је због његовог здравља боље да га не оптерећујем својим пословима и проблемима. Након смрти професора Тошића замолио сам
колегу Невена Исаиловића да ми пошаље његову слику коју сам потом израдио, уоквирио и поставио у учионицу 302 Б на нашем студијском програму.
Колико поштовање и данас имамо према покојном професору види се и по
томе што се та учионица све мање означава безличним термином 302 Б, а све
више се назива Ђурина учионица.
На крају, послије свега саопштеног, остаје ми само да напишем. у име
студената, радних колега колега и пријатеља: Драги наш професоре, једно
велико хвала, једно огромно хвала за све што сте учинили за нас. Нама, вашим
насљедницима остаје да у наставном и научном погледу наставимо тамо гдје
сте Ви стали. Такође, можемо обећати да ћемо позитивне приче о Вама ширити
док год будемо могли. Са своје стране могу обећати да ћу једног дана посјетити
Жљебове и ''бацити'' који откос (иако сам крајње неталентован за ту врсту
посла) у знак сјећања и поштовања према једном и непоновљивом професору и
пријатељу, великом човјеку са Романије – Ђури Тошићу.
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УПУТСТВО ЗА АУТОРE
Гласник Удружења архивских радника Републике Српске објављује
изворне научне радове, научну критику и приказе, хронике и библиографије из
области архивистике, историје и историографије. У Гласнику се објављују
искључиво оригинални радови.
Ако је рад излаган на научном скупу у виду усменог саопштења, податак о томе наводи се у посебној напомени у дну прве странице.
Рад дјелимично настао на основу одбрањене докторске дисертације
може да обухвати до 30% њеног садржаја, уз упућивање на докторску дисертацију.
У рубрици Прикази објављују се осврти на издања која у тренутку пријема нису старија од двије године. У приказу се наводи име аутора приказаног
дјела, издавач, мјесто и година издавања те број страница. У лијевом горњем
углу прве странице приказа наводи се име аутора приказа, институција у којој
је запослен те његова имејл адреса.
Гласник објављује и осврте на научне и стручне скупове, конференције,
радионице и сличне догађаје од интереса за научну и стручну јавност.
Предајом рада аутор гарантује да су сви подаци у раду тачни, како они
који се тичу самога истраживања тако и подаци о коришћеној литератури те
наводи из литературе.
1. Предаја рукописа
Електронска верзија рукописа у .doc или .pdf формату доставља се на
електронску адресу arhivrs@inecco.net . У електронској верзији рукописа не
наводе се подаци о аутору, већ се дају у тексту електронске поруке (назив и сједиште установе, електронска адреса аутора). Ако је аутора више, за сваког од
њих се наводе тражени подаци.
Рок за предају радова је 15. новембар.
Својим пристанком на објављивање аутори дају Гласнику право првог
објављивања у штампаном и електронском формату.
2. Поступак рецензирања
По пријему рада Редакција, узимајући у обзир тему и обим истраживања, у року од недјељу дана одлучује да ли рад одговара профилу Гласника и да
ли ће бити послат на рецензирање. Радове рецензирају два квалификована
рецензента. Поступак рецензирања је анониман у оба смјера. На основу рецензија Редакција доноси одлуку да се рад:
1) прихвата за објављивање у изворном облику,
2) прихвата уколико аутор изврши неопходне измјене и преправке рада
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у складу са примједбама рецензената, или
3) одбија.
Уколико се рецензије разликују, Редакција може да затражи мишљење
трећег рецензента. Ревидирана верзија рада шаље се рецензенту/рецензентима
на поновни увид и оцјену, или је, у случају мањих исправки, прегледа главни и
одговорни уредник (или један од чланова Редакције), након чега Редакција
доноси одлуку о објављивању.
У року од мјесец дана од пријема рукописа аутор се обавјештава о томе
да ли је рад прихваћен за објављивање и даје му се рок за евентуалну прераду
или допуну рада. Аутор је дужан да у року од пет дана коригује рад уколико је
то од њега затражено.
Рецензирању подлијежу текстови у рубрикама Архивистика и Историографија.
Лектуру радова обезбјеђује Редакција, при чему је релевантан Правопис
српскога језика Митра Пешикана, Јована Јерковића и Мате Пижурице (Нови
Сад: Матица српска, 2011).
Редакција задржава право да аутору врати ради исправке рад који садржи много словних грешака.
3. Структура рада
Рад садржи: име и презиме, афилијацију и електронску адресу аутора,
наслов, сажетак и кључне ријечи на српском, сажетак и кључне ријечи на
енглеском језику, основни текст, списак цитиране литературе и резиме.
Дужина рада треба да буде до једног ауторског табака (16 страница). У
зависности од тематике, а у договору са Редакцијом, рад може да буде дужи.
Обавезан редосљед елемената рада:
1) име и презиме аутора: у оригиналним и прегледним радовима изнад
наслова, уз лијеву маргину, у приказима и освртима испод текста, уз десну маргину, италиком; назив и број пројекта/програма у оквиру којег је чланак настао
наводи се у фусноти везаној звјездицом за наслов рада;
2) наслов рада;
3) сажетак (100–250 ријечи) садржи кратак приказ садржаја рада из којег
су видљиви његова сврха, методи и резултати истраживања те закључак рада,
на српском и енглеском језику, лијева маргина увучена 1,5 ст у односу на
основни текст;
4) кључне ријечи (до 10) на српском и енглеском језику; лијева маргина
је увучена 1,5 ст у односу на основни текст;
5) основни текст;
6) извори; цитирана литература: централно поравнање;
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7) резиме (сажет опис садржине рада, тј. проширени сажетак, до 1/10
обима основног текста): име аутора уз лијеву маргину, наслов рада (верзалом,
центрирано), испод наслова Р е з и м е (центрирано и спационирано), текст
резимеа; уколико је рад на српском језику, резиме може да буде на енглеском,
њемачком или руском; уколико је рад на страном језику, резиме је на српском;
ако аутор није у могућности да обезбиједи резиме на одговарајућем језику, треба да га напише на језику рада, а Редакција ће обезбиједити његово пређење;
8) назив и адреса установе у којој је аутор запослен и електронска адреса
аутора, уз лијеву маргину (у приказима уз десну); називи сложених организација треба да одражавају хијерархију њихове структуре, један испод другог.
Прегледни рад који не садржи оригиналне резултате истраживања треба
да пружи цjеловит и критички приказ одређеног проблема и релевантне литературе, нову синтезу научних информација, да укаже на сличности, разлике и
недостатке у постојећој литератури и др. Прегледни рад треба да садржи и теоријски заснован став аутора.
4. Форматирање текста
1) стандардни: А4; маргине 2,54 мм (један инч);
2) фонт: Times New Roman; други фонтови употребљени у тексту достављају се као посебан фајл;
3) величина слова: наслов 14 поинта, верзално, централно поравнање,
болд; основни текст 12 поинта; сажетак, кључне ријечи, фусноте, извори, цитирана литература, резиме, назив и адреса установе и електронска адреса аутора
10 поинта;
4) проред: 1,5; у фуснотама 1;
5) напомене: у дну стране (фусноте), искључиво аргументативне; обострано поравнање;
6) за наглашавање се користи италик (не болд);
7) наслови појединих сегмената рада исписују се верзално, болдирани и
уз обострано поравнање; пожељно је да буду нумерисани (1., 1.1., 1.2., 1.2.1.
итд.); параграфи 1, 2. итд. одвојени од основног текста празним редом прије и
послије њега; наслови појединих сегмената другог нивоа наводсе се малим словима, обострано поравнати, такође одвојени од основног текста једним редом;
наслови сегмената трећег нивоа исписују се са размаком (Spacing) од шест
поинта;
8) графички прилози требају да буду припремљени за црно-бијелу штампу; величину и сложеност графичких прилога треба прилагодити формату
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часописа (20 х 25 цм). Графички прилози се обавезно нумеришу (нпр. Сл. 1).
Изнад графичког прилога исписује се назив, а испод прилога извор из којег је
преузет; фотографије се достављају и као посебан фајл, скениране у резолуцији
не мањој од 150 dpi.
9) странице се не нумеришу;
10) ријечи на страном језику се наводе у италику и у загради; нпр. (енгл.
Software).
5. Форматирање цитата, референци и литературе
5.1. Цитати
5.1.1. Наслови посебних публикација који се помињу у раду исписују се
италиком;
5.1.2. цитат се даје под двоструким знацима навода, а цитат унутар цитата под једноструким знацима навода (‘...’); пожељно је цитирање према изворном тексту (оригиналу); уколико се цитира преведени рад, у напомени се наводе библиографски подаци о оригиналу;
5.1.3. краћи цитати (до три реда) дају се унутар текста, док се дужи
издвајају из основног текста (увучени), са извором цитата датим на крају;
5.1.4. примјер се исписује италиком, а његов превод под једноструким
знацима навода (‘...’).
5.2. Цитирање референци
5.2.1. Библиографска парентеза, као уметнута скраћеница у тексту која
упућује на потпуни библиографски податак о дјелу које се цитира, наведен на
крају рада, састоји се од отворене угласте заграде, презимена аутора (обично,
године објављивања рада који се цитира, те ознаке странице с које је цитат преузет и затворене угласте заграде). Презиме аутора наводи се у изворном облику
и писму. Примјер:
[Ивић • 1986: 128] за библиографску јединицу: Ивић, Павле (1986). Српски
народ и његов језик. 2. изд. Београд: Српска књижевна задруга.
5.2.2. Ако се цитира више сусједних страница истог рада, дају се цифре
које се односе на прву и посљедњу страницу која се цитира, а између њих се
ставља црта, на примјер:
[Ивић • 1986: 128–130] за библиографску јединицу: Ивић, Павле (1986). Српски
народ и његов језик. 2. изд. Београд: Српска књижевна задруга.
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5.2.3. Ако се цитира више страница истог рада које нису у низу, цифре
које се односе на странице у цитираном раду одвајају се запетом, на примјер:
[Ивић • 1986: 128, 130, 145] за библиографску јединицу: Ивић, Павле (1986).
Српски народ и његов језик. 2. изд. Београд: Српска књижевна задруга.
5.2.4. Уколико је ријеч о страном аутору, презиме изван парентезе транскрибује се на језик на коме је написан основни текст рада, али се у парентези
презиме даје према изворном облику и писму, на примјер:
[Short • 1996: 106] за библиографску јединицу: Short, John Rennie (1996). The
Urban Order: An Introduction to Cities, Culture, and Power. Oxford: Blackwell Publishing.
5.2.5. Када се у раду помиње више радова које је један аутор публиковао
исте године, у текстуалној библиографској напомени потребно је одговарајућим азбучним словом прецизирати о којој је библиографској одредници из
коначног списка литературе риjеч. На исти начин потребно је обиљежити
библиографску јединицу и у списку цитиране литературе. Примјер:
[Мurphу • 1974а: 12].
5.2.6. Уколико библиографски извор има више аутора, у уметнутој
библиографској напомени наводи се презиме првог аутора, док се презимена
осталих аутора замјењују скраћеницом „и др.” (односно „еt аl.”, ако је библиографски извор на страним језицима који користе латинично писмо):
[Ивић и др. • 2007] за библиографску јединицу: Ивић, Павле; Иван Клајн,
Митар Пешикан и Бранислав Брборић (2007). Српски језички приручник.
4. изд. Београд: Београдска књига.
[Poss et al. • 2000] за библиографску јединицу: Poss, Christopher; Bryan Lowes
and Leslie Chadwick (2000). Dictionary of Economics. 3rd ed. Glasgow: Harper Collins.
5.2.7. Ако је из контекста јасно који је аутор цитиран или парафразиран,
у текстуалној библиографској напомени није потребно наводити презиме аутора. Примjер:
Према Марфијевом истраживању [1974: 207], први сачувани трактат из те
области срочио је бенедиктинац Алберик из Монте Касина у другој половини
11. века.
5.2.8. Радови истог аутора наводе се хронолошким редом:
(Петровић 2011; 2013);
5.2.9. Ако се у парентези упућује на радове двају или више аутора, податке о сваком сљедећем раду треба одвојити тачка-запетoм (;). Примјер:
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[Белић • 1958; Стевановић • 1968].
5.2.10. Ако је у раду, усљед немогућности да се користи примарни извор,
преузет навод из секундарног извора, у парентези се, уз податак о аутору
секундарног извора, наводи и ријеч „према”:
„Усменост” и „народност” бугарштица Ненад Љубинковић доводи у везу
с прилагођеношћу средини [према Килибарда • 1979: 7].
5.2.11. Рукописи се цитирају према фолијацији (нпр. 2а–3б), а не према
пагинацији, изузев у случају да је рукопис пагиниран;
Референце се интегришу у основни текст.
Све референце у тексту наводе се као и први пут, односно не користе се
облици попут „ibid“, „op cit.“, „исти”, „нав. дј.”, „н. д.” и слично.
5.3. Цитирање литературе
У текстовима писаним ћирилицом најприjе се наводе, према азбучном
реду презимена аутора, радови објављени ћирилицом, а затим (према абецедном реду презимена аутора) радови објављени латиницом. У текстовима писаним латиницом редосљед је обрнут; сви редови осим првог увучени су за 1,5 ст
употребом тзв. „висећег” параграфа.
Цитирана литература даје се при крају рада у засебном одjељку. У овом
одјељку разрешавају се библиографске парентезе скраћено наведене у тексту.
Библиографске јединице (референце) наводе се по азбучном или абецедном
реду презимена првог или јединог аутора како је оно наведено у парентези у
тексту. Прво се азбучним редом наводе презимена првог или јединог аутора
чији су радови објављени ћирилицом, а затим се абецедним редом наводе презимена првог или јединог аутора чији су радови објављени латиницом. Ако
опис библиографске јединице обухвата неколико редова, сви редови осим
првог увучени су удесно за два словна места (висећи параграф).
Пошто се цитирана литература користи за библиометријску и наукометријску анализу аутора, часописа и самих радова, молимо ауторе да прије
достављања рукописа пажљиво провјере списак литературе, као и само цитирање у тексту.
Цитирана литература наводи се према стандарду за цитирање Матице
српске (МСЦ):
5.3.1. Монографска публикација
Презиме, име аутора и (евентуално) средње слово. Наслов књиге. Уколико је превод, податак о преводиоцу. Приређивач или нека друга врста ауторства. Податак о издању или броју томова. Мjесто издавања: издавач, година
издања. Примјер:
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Петровић, Нада. Самарџићи у Великом рату и Војсци Краљевине СХС/Југославије 1914–1941. Бањалука: Удружење архивских радника Републике Српске, 2017.
5.3.2. Монографска публикација двају или више аутора
У случају ауторства двају или више аутора, након података за првог дају
(средње слово – очество) и презиме другог и осталих аутора, међусобно одвојених запетом. Примјер:
Стојнић, Бојан; Верица Стошић М. Љекарска комора Врбаске бановине 1929–
1941. Бањалука: Удружење архивских радника Републике Српске, 2012.
Ако није дат податак о издању, подразумијева се да је ријеч о првом
издању. У случају 2, 3, 4. итд. издања редни број издања може се навести као у
првом параграфу Упутства за монографске публикације (Податак о издању
или броју томова). Примјер:
5.3.3. Монографска публикација с корпоративним аутором
Комисија, асоцијација, организација, уз коју на насловној страни није
наведено име индивидуалног аутора, преузима улогу корпоративног аутора.
Примјер:
Република Србија. Републички завод за статистику (2008). Два века развоја
Србије: Статистички преглед. Београд: РЗС.
5.3.4. Анонимна дјела
Дјела за која се не може установити аутор препознају се по своме наслову. Примјер:
Српске народне загонетке (1877). Уредио и издао Стојан Новаковић. Београд:
Задужбина Чупићева.
5.3.5. Зборник радова с конференције
Душан Поповић /ур./ (2018). Привреда Босанске Крајине 1878–1941. Научни
скуп, Бањалука, 20–21. август 2013. Бањалука: Удружење архивских радника Републике Српске – Архив Републике Српске.
5.3.6. Монографска публикација с више издавача
Палибрк Сукић, Несиба (2005). Руске избеглице у Панчеву: 1919–1941. Предговор: Алексеј Арсењев. Панчево: Градска библиотека и Историјски архив.
5.3.7. Монографска публикација с више издавача и више мјеста издања
Јеринг, Рудолф фон (1998). Циљ у праву. Београд: Службени лист СРЈ, Подгорица: ЦИД и Сремски Карловци и Нови Сад: Издавачка књижарница Зорана Стојановића.
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5.3.8. Монографска публикација с једним издавачем лоцираним у више
мјеста издања
а) у два мјеста издања наводе се оба мјеста.
Black, John (2002). A Dictionary of Economics. Oxford and New York: Oxford University Press.
б) У више од два мјеста издања наводи се само једно мјесто (сједиште
издавача) и додаје „итд.” (односно „еtс.”, ако је публикација објављена на језику који користи латинично писмо).
Bannock, Graham et al. (2003). Dictionary of Economics. London etc.: Penguin
Books.
5.3.9. Фототипско издање
Презиме, име аутора. Наслов књиге. Мјесто првог издања, година првог
издања. Мјесто поновљеног, фототипског издања: издавач, година репринт
издања. Примјер:
Хаџи-Васиљевић, Јован. Јужна стара Србија. Кумановска област. Београд,
1909. Врање: Књижевна заједница „Борисав Станковић”, 2014.
5.3.10. Секундарно ауторство
Зборници научних радова описују се према имену уредника или приређивача.
Презиме, име уредника (или приређивача). Наслов дjела. Мjесто издања:
издавач, година издања. Примјер:
Радовановић, Милорад /ур./ (1996). Српски језик на крају века. Београд: Институт за српски језик САНУ и Службени гласник.
5.3.11. Рукопис
Презиме, име. Наслов рукописа (ако постоји или ако је у науци добио
општеприхваћено име). Мjесто настанка. Институција у којој се налази, сигнатура, година настанка. Примјер:
Николић, Јован. Песмарица. Темишвар. Архив САНУ у Београду, сигн.
8552/264/5, 1780–1783.
Рукописи се цитирају према фолијацији (на примјер, 2а–3б), а не према
пагинацији, изузев у случајевима кад је рукопис пагиниран.
5.3.12. Прилог у серијској/периодичној публикацији
Презиме, име аутора и (евентуално) средње слово – очество. Наслов текста у публикацији. Наслов часописа, годиште или том публикације, година (или
потпун датум) издања, број свеске: стране на којима се текст налази.
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Рибникар, Јара (2004). Нова стара прича. Летопис Матице српске, књ. 473, св.
3 (март 2004): 265–269.
5.3.13. Чланак или поглавље у књизи
Спиридоновић, Срђан (1998). Како је метар настао и како је доспео у Србију, у:
Тодор И. Подгорац (ур.). Наука и техника у Србији друге половине века
1854–1904. Крагујевац: Универзитет у Крагујевцу, 868–884.
5.3.14. Прилог у новинама
Презиме, име аутора. Наслов текста. Наслов новина, датум, странице.
Примjер:
Кљакић, Слободан (2004). Черчилов рат звезда против Хитлера. Политика, 1. 7.
2004, 5.
5.3.15. Рад у зборнику радова
Презиме, име аутора и (евентуално) средње слово – очество. Наслов текста у публикацији: стране на којима се текст налази. У зборнику: Име (евентуално средње слово – очество) и презиме уредника (или приређивача). Наслов
дјела. Мјесто издања: издавач, година издања.
5.3.16. Архивски извори (необјављени)
По правилу, податке о архивским изворима требало би наводити сљедећим редосљедом:
1. Име архива (пуно и/или скраћено); пример: Архив Србије (АС)
2. Назив фонда или збирке (пуно и/или скраћено); пример: Министарство финансија (МФ)
3. Година
4. Одјељци и серије у оквиру фондова и збирки
5. Подаци о количини грађе.
Количина је изражена бројем књига, кутија, фасцикли, свежњева, регистратора и сл. За техничке инвентарске јединице, које су најчешће употребљаване као јединице мјере, користе се скраћенице:
д.
књ.
ком.
кут.
о.
п.

досије
књига
комад
кутија
омот
пакет

п.
рег.
св.
свес.
ф.

повез
регистратор
свежањ
свеска
фасцикла

Количина је изражена бројем књига, кутија, фасцикли, свежњева, регистратора и сл. За техничке инвентарске јединице, које су најчешће употребља439
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ване као јединице мјере, користе се скраћенице: скраћено, потребно је одмах
после наслова Архивска грађа навести списак свих скраћеница које се под тим
насловом користе. То се односи и на податке о архивској грађи у страним архивима, односно на архивске податке који се наводе на страним језицима.
5.3.17. Објављена архивска грађа
Као монографске и/или друге сличне публикације.
5.3.18. Правни прописи и судска рјешења
Пуни назив прописа (скраћени назив прописа – акроним). Гласило у
коме је пропис објављен, број (бр.) гласила и година објављивања (обично скраћено – задње двије цифре). Примјер:
Закон о архивској дјелатности, Службени гласник Републике Српске, бр.
119/2008.
Ако је пропис мијењан и допуњаван, наводе се сукцесивно бројеви и
године објављивања измјена и допуна. Примјер:
Закон о основама система васпитања и образовања (ЗОСВО). Службени гласник РС, бр. 62/03, 64/03, 58/04 и 62/04
Члан, став и тачка прописа означавају се скраћеницама чл., ст. и т. Иза
посљедњег броја се не ставља тачка. Примјер:
Чл. 5, ст. 2, т. 3 или чл. 5, 6, 9 и 10 или чл. 4–12
Навођење судских одлука треба да пружи што потпуније податке. Ако
су архивиране, онда се наводе као необјављени архивски извори, а ако су објављене, онда се наводе као монографске и/или друге публикације.
5.3.19. Монографска публикација доступна оn-line
Презиме, име аутора. Наслов књиге, <адреса с интернета> Датум преузимања. Примjер:
Veltman, К. Н. Augmented Books, knowledge and culture.
Доступно на: <http://www.isoc.org/inet2000/cdproceedings/6d/6d.> Приступљено: 2. 2. 2002.
5.3.20. Прилог у серијској/периодичној публикацији доступан оn-line
Презиме, име аутора. Наслов текста. Наслов периодичне публикације.
Датум периодичне публикације. Име базе података. Датум преузимања. Примјер:
Toit, A. Teaching Infopreneurship: students' perspective. ASLIB Proceedings. February 2000. Proquest. 21. 2. 2000.
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5.3.21. Прилог у енциклопедији доступан оn-line:
Назив одреднице. Наслов енциклопедије. <адреса с интернета> Датум
преузимања. Примјер:
Wilde, Oscar. Encyclopedia Americana. Доступно на: <http://www.encyclopedia.com/doc/lGl-92614715.html>. Приступљено: 5. 2. 2008.
5.3.22. Дигитални идентификатор објекта (DOI = Digital Object Identifier)
Монографске публикације и прилози у серијској/периодичној публикацији доступни оn-line (текст, слика, аудио/видео запис, софтвер итд.) могу
током времена да промијене адресу на интернету (или се промијени назив веб
странице), тако да се јавила потреба да им се додијели трајан идентификатор
помоћу кога је тражени објект могуће пронаћи. У ту сврху најчешће се користи
DОI систем.
Презиме, име аутора. Наслов текста. Наслов периодичне публикације.
Датум периодичне публикације. DOI. Примjер:
Nikolic, Ivana. Publishing in Serbia. Slavic and East European Information Resources, Volume 1, Issue 2 and 3, February 2001: 85–126. DOI:
10.1300/J167v01n02_03
<www.inlbrmaworld.com/smpp/.../content~db=all~content =a904437540 >
30. 1. 2010.
У том случају не треба наводити <Име базе података> и Датум преузимања (у горњем примјеру – 3. ред).
5.3.23. Прилог у енциклопедији и његов DOI
Презиме, име аутора. Назив одреднице. Наслов енциклопедије. Податак о
издању или броју томова. DOI. Примjер:
Paskin, Norman. Digital Object Identifier (DOI®) System. Encyclopedia of Library
and Information Sciences. Third Edition. DOI: 10.1081/Е/ELIS3-120044418
6. Табеларни и графички прикази
Табеларни и графички прикази треба да буду дати на једнообразан
начин, у складу с одабраним дисциплинарним стандардом опремања чланака.
Наслове свих приказа, а по могућству и њихов текстуални садржај, дати двојезично, на српском језику (односно језику рада) и на енглеском језику. Табеларни и графички прикази морају бити нумерисани, а обавезно позивање на њих у
тексту даје се у обичним заградама (табела 1 или слика 1) итд., с позивом:
видјети.
7. Захвалница
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Захвалница се исписује као посебан одјељак, прије одјељка Цитирана
литература. У захвалници се дају подаци о истраживању из ког је проистекао
рад понуђен за објављивање, о финансијеру тог истраживања, као и захвалност
лицима која су на различите начине допринијела настанку рада.
Душан Поповић, главни и одговорни уредник
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УПУТСТВО ЗА РЕЦЕНЗЕНТЕ
Достављене рукописе, одобрене од Редакције, главни и одговорни уредник упућује најмање двојици рецензената ради рецензирања. Главни и одговорни уредник бира рецензенте у односу на подручје у којем дјелују и којем рад
припада. Рецензије су анонимне.
Рецензија се обавља на посебном обрасцу који главни и одговорни уредник доставља рецензентима заједно са рукописом, без имена и презимена аутора и осталих података који се могу довести у везу с идентитетом аутора рукописа. Рецензент у одговарајуће рубрике уноси:
o наслов поднесеног рукописа,
o датум пријема рукописа за рецензију,
o евалуацију рукописа према усвојеним критеријумима оцјене (да ли је
рукопис написан према упутству за ауторе, да ли је прикладан за
часопис, колики је значај обрађене теме, каква је концептуална и теоретска утемељеност, да ли је коришћен одговарајући приступ истраживању, да ли је дискусија кохерентна, јесу ли закључци валидни,
представља ли рад допринос теорији/пракси и какав је укупан квалитет рукописа),
o категоризацију рада и
o примједбе, сугестије и закључке.
Као коначно мишљење о рукопису, које директно утиче на одлуку о
његовом објављивању, рецензент у рубрици ''Препорука за објављивање'' означава једну од четири понуђене опције:
o рад треба прихватити у изворном облику,
o рад треба кориговати; потребне су мање корекције које провјерава
само главни и одговорни уредник,
o рад треба знатно кориговати; потребна је поновна рецензија како би
се установило да ли је рукопис заиста поправљен према изнесеним
примједбама и
o рад треба одбити.
Такође, рецензент треба да назначи уколико пристаје да прегледа поправљену верзију рукописа.
Рецензент у одговарајуће рубрике обрасца уноси своје име и презиме,
звање, пун назив установе у којој је запослен, мјесто и датум рецензирања. Ти
подаци су повјерљиви, остају код Редакције и не достављају се односно не
саопштавају аутору рада, осим тражених исправки, сугестија и примједби ако
их има.
Коначну одлуку о објављивању текста доноси Редакција.
Душан Поповић, главни и одговорни уредник
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''Гласник Удружења архивских радника Републике Српске''
Oбразац за рецензенте / Form for Reviewers
Наслов рада / Paper Title:
Датум пријема чланка на рецензију / Date of receipt of the article to review:
А. Критеријуми за рецензију и евалуацију / Criteria for review and
evaluation
Користити бројеве од 1 дo 5 за оцјену сваког критеријума евалуације рада,
гдје 5 значи потпуну прикладност за објављивање, a 1 значи да рад није
прихватљив за објављивање у часопису. /
Use numbers 1 to 5 to evaluate each of these criteria for the paper evaluation
whereas 5 means complete suitability for publication while 1 means that the paper is not acceptable for publication in the journal.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Критеријуми за оцјену чланка / Criteria for article assessment
Рад је написан у складу са ''Упутством за ауторе'' /
The paper is written under „Instructions for Authors”
Прикладност чланка за часопис / Appropriateness to the journal
Значај обрађене теме / Significance of the elaborated topic
Концептуална/теоретска утемељеност /
Conceptual/Theoretical validity
Одговарајући приступ истраживању/методологији /
Appropriate research approach/methodology
Кохерентност дискусије / Coherence of discussion
Валидност закључака / Validity of conclusions
Рад представља допринос теорији/пракси
The paper is a contribution to the theory / practice
Укупан квалитет чланка / Overall quality of the paper

Б. Категоризација рада / Clаssification of paper
Означити са „X” / (Check with „X”)
1.
2.
3.
4.
5.

Оригинални научни рад / Original scientific paper
Претходно саопштење / Preliminary report
Прегледни научни рад / Review scientific paper
Стручни рад / Professional article
Друго (популарни чланак, интервју, дискусија...) /
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Скала / Rating
1

2

3

4

5

1
1
1

2
2
2

3
3
3

4
4
4

5
5
5
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4

5

1
1
1

2
2
2

3
3
3

4
4
4

5
5
5

1

2

3

4

5
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Other (popular article, interview, discussion, etc.)
В. Примједбе и сугестије рецензента / Remarks and Recommendations of
reviewer
Уколико је то потребно, могу да се користе и додатни документи / If necessary,
use additional documents

Г. Препорука за објављивање / Recommendation for publication
Означити са „X” / (Check with „X”)
Према Вашем мишљењу рад треба : / According to your opinion, this paper
should:
1.
2.

3.

4.
5.

Прихватити у изворном облику / Accept as it is
Кориговати: потребне су мање корекције (провјерава уредник) /
Modify: Needs minor revisions (editor will check)
Знатно кориговати: потребна је поновна рецензија како би се
установило да ли је/су аутори(и) кориговао/кориговали рад према
примједбама /
Major modification: Review again and reconsider if author(s) revised as
recommended
Одбити / Reject
Молимо да означите ово поље уколико пристајете да прегледате
поправљену верзију овог рада /
Please check this box if you are willing to review subsequent revisions of
this paper

Д. Рецензентови повјерљиви коментари уреднику /
Reviewer’s confidential comments to the editor
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Ђ. Подаци о рецензенту / Data on reviewer
Име и презиме / Name and surname:
Потпис / Signature:
Мјесто и датум / Place and date:
Напомене / Remarks
Први дио рецензијског листа (тачке A, Б, В и Г) се упућују аутору/ауторима
рада (Ваша рецензија се аутору/ауторима доставља анонимно).
The first section of the form for reviewers (items A, B, C and D) is to be submitted to
the author(s) of the paper (Your review will be anonymously submitted to the author(s)).
Молимо да испуњен образац пошаљете на е-адресу arhivrs@inecco.net
Please send the filled form to the e-mail address arhivrs@inecco.net
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